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1. INFORMAŢII GENERALE 

1.1 CONTEXTUL DELEGĂRII SERVICIULUI 

Consiliul Judeţean Bacău este beneficiarul unei investiţii co-finanţate prin POS Mediu 

pentru îmbunătăţirea infrastructurii actuale de gestionare a deşeurilor, respectiv 

pentru colectarea, transportul, tratarea şi depozitarea deşeurilor. 

Pentru implementarea noului sistem integrat de deşeuri, în anul 2010 în judeţul 

Bacău s-a înfiinţat Asociaţia de Dezvoltarea Intercomunitară pentru Salubrizare în 

Bacău (denumită în continuarea Asociaţia), din care fac parte toate unităţile 

administrativ-teritoriale ale judeţului inclusiv Consiului Judeţean Bacău. 

La nivelul judeţului s-a elaborat Documentul de Poziţie ce conţine prevederi privind 

modul de implementare a proiectului, opţiunile alese privind atribuirea contractelor de 

salubrizare, respectiv facturarea şi colectarea contravalorii serviciilor de salubrizare. 

Documentul de Pozitie a fost aprobat şi semnat de reprezentanţii tuturor Consiliilor 

Locale din Judeţul Bacău şi de Consiliul Judeţean Bacău. 

Astfel, pentru serviciul de colectare şi transport a deşeurilor de la populaţie la staţia 

de transfer aferentă sau la depozitul conform s-a ales optiunea: 

Atribuirea unui singur contract pentru delegarea gestiunii serviciului de 

colectare şi transport a deşeurilor municipale pentru întreg judeţul din care vor fi 

excluse zona ISPA (Municipiul Bacău şi 22 de comune), zonele în care există 

implementate proiecte Phare   şi pentru care UAT-urile respective își păstrează 

operatorul precum și UAT-rile în care există contracte de salubrizare legal încheiate1 .  

În vederea atribuirii serviciului de colectare şi transport a deşeurilor de la 

populaţie la staţia de transfer/sortare/compostare sau depozitul conform, după caz, 

procedura este organizată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Salubrizare Bacău în baza unui mandat special dat de Consiliile Locale în condiţiile 

legii. 

1.2 PREZENTARE GENERALĂ SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE deşeuri  

Investiţiile prioritare care fac obiectul „Sistemului Integrat de Management al 
Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău” şi sunt finanţate prin POS Mediu sunt 
următoarele: 

Colectarea deşeurilor 

� Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor reziduale, astfel încât rata de 

conectare la sistemul de colectare să fie de 100% - Achiziţionarea de pubele 

                                                 

1
 Contracte existente care expiră după termenul prevăzut ca durata a contractului atribuit prin ADIS 
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� Implementarea colectării selective a deşeurilor reciclabile, atât în mediul urban 

cât şi în cel rural, în scopul îndeplinirii ţintelor de reciclare. Colectarea deşeuri 

lor reciclabile este prevăzută a se realiza prin puncte de colectare unde vor fi 

amplasate 3 recipienţi de colectare: 1 recipient pentru deşeurile de hârtie şi 

carton, 1 recipient pentru deşeurile de plastic şi metale şi 1 recipient pentru 

deşeurile de sticlă - Achiziţionarea de containere  

� Extinderea colectării separate a deşeurilor menajere biodegradabile în 

localităţile Oneşti, Moineşti, Comăneşti, Tg. Ocna şi Dărmăneşti şi tratarea 

deşeurilor biodegradabile, astfel încât să se asigure îndeplinirea ţintelor legale; 

2013 - reducere cu 50%; 2016 - până la 65% din cantitatea de deşeuri 

biodegradabile depozitate, raportat la cantitatea de deşeuri biodegradabile 

produsă în anul 1995 - Achiziţionarea de pubele 

� Implementarea compostarii individuale pentru gospodariile din zona rurală şi 

gospodariile din municipiul Bacau şi oraşele Buhuşi şi Slănic Moldova – 

achiziţionarea de unităţi de compostare individuală 

Staţii de transfer 

Având în vedere distanţele mari din judeţ şi topografia dificilă judeţul a fost împărţit în 

5 zone. Trei dintre aceste zone ( zona 2, zona 3 şi zona 5 ) vor fi echipate cu cate o 

statie de transfer – Zona 4 dispunand deja de o asemenea statie construita prin 

proiectul PHARE -  şi Zona 1 va transporta deşeuri le direct la depozitul din Bacau 

(vezi urmatoarea figura). 

 
Astfel, prin programul POS Mediu se va finanţa construirea a trei noi staţii de transfer 

(suplimentar faţă de staţia de transfer existentă la Comănesti ce deserveşte zona 4) 

pentru eficientizarea transportului deşeurilor municipale reziduale de la populaţie la 

depoziul conform de la Bacău.  

� ST la Găiceana cu o capacitate de circa 5.000 t/an – va deservi zona 2 

� ST la Bereşti Tazlău cu o capacitate de circa 17.000 t/an – va deservi 

zona 5 

� ST la Oneşti cu o capacitate de circa 35.000 tone/an – va deservi zona 

3 

Luând în considerare, situația contractelor de salubrizare existente, menționăm că: 

� Deșeurile reziduale generate în localitățile, Dofteana și Dărmănesti vor fi 

transferate de noul operator județean la stația de transfer Onești, începând cu 

anul 2015, odată cu încetarea contractului încheiat cu ECO Valea Muntelui. 

� Deșeurile reziduale generate în localitățile Agas Ghimeș-Faget, Asau, 

Brusturoasa și Palanca vor fi transferate de noul operator județean la stația de 

transfer Berești Tazlău, începând cu anii 2015-2016, odată cu încetarea 

contractului încheiat cu ECO Valea Muntelui. 
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Localitățile aferente fiecărei zone sunt prezentate în Anexa 1. 

Staţii de sortare 

În vederea tratării cantăţilor de deşeuri reciclabile colectate separat, prin proiect s-a 

prevăzut construirea unei staţii de sortare la Oneşti. 

Analiza a fost întreprinsă pentru aceleaşi zone ca pentru staţiile de transfer astfel 

încât staţiile de sortare existente şi nou propuse vor avea următoatea arie de 

acoperire: 

Zona 1 şi zona 2: 

• Staţie sortare Bacău (existentă): Staţia sortare Bacau cu o capacitate de 

12,000 tone/an (1 schimb), realizată prin măsura ISPA – deserveste în prezent 

municipiul Bacău şi 22 comune ( partea estică a judeţului). În viitor staţia de sortare 

va prelua deşeurile reciclabile colectate separat din zonele 1 şi 2. 

Zona 3:  

• Staţie sortare  Onesti (nouă): o nouă staţie de sortare la Oneşti cu o 

capacitate de 14,000 tone /an este prevazută a fi construită prin POS Mediu. Staţia 

de sortare va deservi întreaga zonă, respectiv 4 orase (Onesti, Slănic Moldova, 

Dărmănești şi TG.Ocna) şi 15 comune reprezentand 136,000 locuitori. 

Deșeurile reciclabile generate în localitățile Dofteana și Dărmănesti vor fi transferate 

de noul operator județean la stația de sortare Onești, începând cu anul 2015, odată 

cu încetarea contractului încheiat cu ECO Valea Muntelui 

Zona 4:  

• Staţie sortare Comăneşti (existentă): Staţia de sortare la Comăneşti cu o 

capacitate de aproximativ 12,200 tone/an (1 tură) realizată prin proiect 

PHARE CES – deserveşte în prezent oraşele Comăneşti şi Dărmăneşti şi 6 

comune iar începând cu anul 2016 va deservi doar orașul Comănești. 

Zona 5: 

• Staţie sortare Moinesti (existentă): staţia de sortare de la Moinesti cu o 

capacitate de aproximativ 6,000 tone/an (1 schimb) realizată prin proiect PHARE 

ESC – deserveste în present oraşul Moinesti şi 4 comune şi este propus ca în viitor 

sa deserveasca în plus 13 comune. 

Deșeurile reciclabile generate în localitățile Ghimeș-Faget, Asau, Agas, Brusturoasa 

și Palanca vor fi transferate de noul operator județean la stația de sortare Moinesti, 

începând cu anul 2015-2016, odată cu încetarea contractului încheiat cu ECO Valea 

Muntelui. 



8 

 

Localitățile aferente fiecărei zone sunt prezentate detaliat în Anexa 1. 

 

Staţii de compostare 

În prezent în judeţul Bacău există o staţie de compostare construită prin masura 

ISPA. În staţia de compostare sunt tratate doar deşeurile verzi (din gradini, parcuri şi 

piete) provenind din municipiul Bacau şi 22 comune. Prezentul proiect propune 

extinderea ariei de deservire a staţiei pentru încă alte 30 comune (aferente zonei 1 şi 

zonei 2) pentru tratarea cantitatilor de deşeuri verzi adiţionale generate în aceste 

localităţi.  

Pentru partea vestica a judeţului (zonele 3, 4 şi 5) este prevăzută realizarea unei noi 

staţii de compostare la Oneşti cu o capacitate de 8.500 t/an pentru tratarea deşeurilor 

biodegradabile şi alte tipuri de deşeuri verzi şi deşeuri biodegradabile din pieţe. 

Depozitarea deşeurilor 

Construirea celei de a doua celule a depozitului de deşeuri existent în Bacău. Acest 

depozit va deservi întregul judeţ. 

� Depozit conform la Bacău cu o capacitate de 4,123 mil m3 , din care a 

doua celulă are capacitatea de 1,75 mil m3 şi o durată estimată de 

viaţă de 9 ani 

Închiderea depozitelor neconforme de deşeuri conform prevederilor legale în vigoare:  

� Depozite neconforme la: Oneşti, Moineşti, Comăneşti, Buhuşi, Tg. 

Ocna şi Dărmăneşti 
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Cantităţile de deşeuri prognozate a se colecta sunt prezentate în tabelul de mai 
jos 
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Tabel X-1: Evoluţia cantităţilor de deşeuri municipale generate în Judeţul Bacău, tone

 

 

 

  Judeţ Bacău 

2011 2015 2020 2025 2030 2035 2036 2037 2038 

tone 

1.1 Deşeuri menajere colectate separat şi în amestec  138.740 141.726 146.316 152.152 159.453 166.762 167.439 168.116 168.793

1.2 
+ 
1.3 

Deşeuri similable de la comert, industrie şi 
instituţii colectate separat  şi în amestec 40.821 42.143 43.856 45.639 47.494 49.424 49.820 50.218 50.620 

1.5 Deşeuri din grădini şi parcuri  4.059 4.190 4.360 4.537 4.722 4.914 4.953 4.993 5.033 

1.6 Deşeuri din pieţe 4.590 4.739 4.932 5.132 5.341 5.558 5.602 5.647 5.692 

1.7 Deşeuri stradale 8.009 8.268 8.604 8.954 9.318 9.696 9.774 9.852 9.931 

1.8 Deşeuri menajere generate şi necolectate  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Total deşeuri municipale colectate  196.219 201.066 208.068 216.414 226.327 236.354 237.588 238.826 240.068

  Total deşeuri municipale generate 196.219 201.066 208.068 216.414 226.327 236.354 237.588 238.826 240.068
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1.3 DREPT DE PROPRIETATE ASUPRA DEŞEURILOR 

Înainte de evacuarea de către generatorul casnic sau colectarea din gospodării, 

deşeurile solide sunt proprietatea gospodăriei care a generat deşeurile. 

După depozitarea în pubele şi containere, altele decat pubele sau containerele 

pentru deşeuri reciclabile, şi plasarea acestora în vederea colectarii, deşeurile vor 

trece în proprietatea Delegatarului. Deşeurile evacuate la punctele de colectare chiar 

daca nu în pubele şi containere vor fi considerate în proprietatea Delegatarului. 

Odata colectate, toate deşeurile aflate în pubelele şi containerele destinate deşeuri 

lor reciclabile vor deveni proprietatea Delegatarului. 

Odată predate la una din instalatiile de deşeuri din judeţul Bacău, deşeurile, de 

oricare tip, devin proprietatea Delegatului activităţii din aceste obiective. 
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2. OBIECTUL SERVICIILOR 

2.1 OBIECTUL SERVICIILOR 

Prezentul caiet de sarcini stabileşte conţinutul şi modul de execuţie/prestare a 

activităţilor componente ale serviciului de salubrizare delegate de către ADIS Bacău. 

Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de defăşurare a următoarelor activităţi 

specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi performanţă şi 

condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi 

siguranţă. 

Delegatul contractului  privind colectarea şi transportul deşeuri lor va fi responsabil 
pentru  colectarea şi transportul următoarele fluxuri de deşeuri: 

• Deseuri menajere/reziduale de la populatie şi deşeuri  asimilabile celor menajere 
rezultate de la institutii şi agenti economici; 

• Deseuri reciclabile colectate separat (deseuri de hartie şi carton, deşeuri  de 
plastic şi metal şi deşeuri  de sticla) de la populatie, institutii şi agenti economici; 

• Deşeuri biodegradabile colectate separat de la populaţia din mediul urban şi 
deşeurile biodegradabile generate de instituţii şi agenţii economici ( deşeuri 
alimentare, deşeuri din pieţe, restaurante, catering etc) 

• Deşeuri voluminoase şi deşeuri  de echipamente electrice şi electronice (DEEE); 

• Deşeuri periculoase municipale. 

Colectarea şi transportul deşeurilor stradale şi a deşeurilor verzi (din parcuri şi 
grădini) se va realiza de administraţia publică locală. 

Activităţile viitorului serviciu de salubrizare enumerate mai sus, sunt în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor, 

respectiv art. 2, alin 3. 

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 legătura cu desfăşurarea serviciului 

de salubrizare. 

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. 

Zona care va fi deservită de noul operator judeţean pentru colectarea şi transportul 

deşeurilor municipale este prezentată detaliat Anexa 1 a Caietului de sarcini. 

Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de 
salubrizare. 
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2.2 DESCRIEREA SERVICIULUI 

A. Colectarea deşeuri lor menajere generate de populaţie se va realiza astfel: 

Colectarea şi transportul deşeurilor reziduale: 

� zona RURALĂ: fiecare gospodărie va primi euro pubele de 120 l  - colectare 

din poartă în poartă; 

� zona URBANĂ:pentru blocurile de locuinţe se amplasează euro containere de 

1.100 l – colectare prin puncte de colectare. Pentru zona de locuinţe 

individuale din URBAN, fiecare gospodărie va primi euro pubele de 120 l. 

Deşeurile reziduale vor fi transportate fie direct fie prin intermediul staţiilor 

de transfer la depozitul de deşeuri nepericuloase amplasat la Bacău, astfel: 

• localităţile aferente zonei 1 – transport deşeuri reziduale direct la depozit; 

• localităţile aferente zonei 2 – transport deşeuri reziduale la depozit prin 

intermediul staţiei de transfer de la Găiceana; 

• localităţile aferente zonei 3 - transport deşeuri reziduale la depozit prin 

intermediul staţiei de transfer de la Oneşti; 

• localităţile aferente zonei 4 - transport deşeuri reziduale la depozit prin 

intermediul staţiei de transfer de la Comăneşti; 

• localităţile aferente zonei 5 - transport deşeuri reziduale la depozit prin 

intermediul staţiei de transfer de la Bereşti-Tazlău. 

În Anexa 1 a Caietului de Sarcini sunt listate unităţile administrativ teritoriale aferente 

fiecărei zone şi arondarea lor la instalatiile de gestionare a deşeuri lor. 

Colectarea şi transportul deşeurilor reciclabile  

� Atât pentru zona RURALĂ cât şi pentru zona URBANĂ (cu excepţia 

Municipiului Oneşti) , se amenajează puncte de precolectare pentru populație  

dotate cu 3 recipienţi: 

o Un euro container de 1.100 l, culoare albastră pentru deşeurile de 

hârtie/carton 

o Un euro container de 1.100 l, culoare galbenă pentru deşeurile de 

plastic şi metal 

o Un euro container 1.100 l, culoare verde pentru deşeuri de sticlă 
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Pentru Municipiul Oneşti, zona blocurilor se amenajează puncte de precolectare 

dotate cu 3 recipienţi de colectare de 3 m3 (container tip clopot) iar în zona caselor cu 

recipienţi de colectare de 1.1 m3 (euro container tip clopot) pentru deşeurile de 

hârtie/carton, plastic/metal şi sticlă. 

Atât pentru zona rurală  cât şi pentru zona urbana  colectarea deșeurilor reciclabile 

de la  instituții și persoane juridice  se va face din recipienți special destinați  

amplasati în punctele proprii de colectare. In mod exceptional agenți economici  vor 

folosi pentru precolectarea deșeurilor reciclabile, recipienți special destinați amplasați 

în punctele de colectare pentru populație numai in cazul in care incinta in care îsi 

desfasoara activitatea nu permite organizarea unui punct de colectare propriu. 

Fiecare institutie si agent economic din aria deservita va incheia cu Delegatul un 

contract de prestari servicii. 

Deşeurile reciclabile colectate separat vor fi transportate direct sau prin intermediul 

staţiilor de transfer la staţiile de sortare, astfel: 

• localităţile aferente zonei 1 – transport deşeuri reciclabile la staţia de sortare 

situată la Bacău; 

• localităţile aferente zonei 2 – transport deşeuri reciclabile reciclabile la staţia 

de sortare situată la Bacău prin intermediul staţiei de transfer de la Găiceana; 

• localităţile aferente zonei 3 - transport deşeuri reciclabile la staţia de sortare 

de la Oneşti; 

• localităţile aferente zonei 4 - transport deşeuri reciclabile la staţia de sortare 

de la Comăneşti; 

• localităţile aferente zonei 5 - transport deşeuri reciclabile la staţia de sortare 

de la Moineşti. 

În Anexa 1 a Caietului de Sarcini sunt prezentate unităţile administrativ teritoriale 

aferente fiecărei zone şi arondarea lor la instalaţiile de gestionare a deşeurilor. 

Colectarea şi transportul deşeurilor biodegrabile 

� furnizare de echipamente pentru colectarea separată a deşeurilor 

biodegradabile pentru 80% din familiile care locuiesc în zona caselor din 

localităţile urbane Comăneşti, Moineşti, Oneşti, Tg. Ocna şi Dărmăneşti. 

o Distribuirea de pubele de 120 l pentru colectarea deşeurilor 

biodegradabile 

Deşeurile biodegradabile colectate separat vor fi transportate staţiile de 

compostare, astfel: 
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• localităţile aferente zonei 1 – deşeurile verzi din parcuri, grădini şi pieţe vor fi 

transportate la staţia de compostare de la Bacău (pentru zona de locuinţe 

individuale din  mediul urban şi rural este prevăzută compostarea individuală 

şi nu colectarea separată  a deşeurilor biodegradabile); 

• localităţile aferente zonei 2 – deşeurile verzi din parcuri, grădini şi pieţe vor fi 

transportate la staţia de compostare de Bacău. (din această zona fac parte 

doar localităţi rurale unde este prevăzută compostarea individuală a 

deşeurilor biodegradabile şi nu colectarea separată a acestora); 

• localităţile aferente zonei 3 – deşeurile biodegradabile colectate separat din 

zona urbană (orasele Darmanesti, Tg. Ocna si Onesti), mai putin orasul 

Slanic Moldova, precum şi deşeurile verzi din parcuri, grădini şi pieţe vor fi 

transportate la staţia de compostare de Oneşti (pentru zona de locuinte 

individuale din  mediul urban (Slanic Moldova) şi  rural este prevazuta 

compostarea individuala şi nu colectarea separata  a deşeuri lor 

biodegradabile.); 

• localităţile aferente zonei 4 - deşeurile biodegradabile colectate separat din 

zona caselor din mediul urban (Comăneşti) precum şi deşeurile verzi din 

parcuri, grădini şi pieţe vor fi transportate la staţia de compostare de Oneşti; 

• localităţile aferente zonei 5 - deşeurile biodegradabile colectate separat din 

zona caselor din mediul urban (Moineşti) precum şi deşeurile verzi din 

parcuri, grădini şi pieţe vor fi transportate la staţia de compostare de Oneşti. 

În Anexa 1 a Caietului de Sarcini sunt prezentate unităţile administrativ teritoriale 

aferente fiecărei zone şi arondarea lor la instalaţiile de gestionare a deşeurilor. 

B. Deşeurile asimilabile celor menajere 

Instituţiile şi agenţii economici precolectează deşeurile similare celor 

menajere pe 4 fracţii dupa cum urmează: 

o Deşeuri din plastic şi metal  

o Deşeuri din hârtie şi carton; 

o Deşeuri din sticlă;  

o Deşeuri organice (doar pentru deşeurile generate din pieţe, 

restaurante etc); 

o Deşeuri reziduale. 

Instituţiile şi agenţii economici vor folosi, recipienţi pe care Delegatul îi va 

pune la dispoziţie contracost (prin închiriere sau vânzare) .  
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C. Deşeurile voluminoase 

Deşeurile voluminoase vor fi colectate de la persoanele fizice şi cele juridice 

şi transportate la cel mai apropriat spaţiu de stocare temporară. 

Pentru acest scop, există 2 spaţii de stocare temporară ce vor funcţiona ca 

puncte de colectare pentru deşeurile voluminoase, respectiv: 

o Un punct de colectare situat pe amplasamentul depozitului de deşeuri 

nepericuloase de la Bacău – punct ce va deservi partea de est a judeţului 

Bacău (Zonele 1+2); 

o Un punct de colectare situat la Oneşti (pe acelasi amplasament cu staţiile de 

sortare, transfer şi compostare) – punct ce va deservi partea de vest a 

judeţului (zonele 3+4+5). 

D. Deşeuri din echipamente electrice şi electronice (DEEE) 

Deşeurile din echipamente electrice şi electronice vor fi colectate de la 

persoanele fizice şi cele juridice. şi transportate la cel mai apropriat punct de 

colectare a DEEE. 

În judeţul Bacău există 5 centre de colectare a deşeurilor de echipamente 

electrice şi electronice puse la dispoziţie de autorităţile publice locale şi 

administrate/operate de organismele care preiau responsabilitatea colectarii 

şi reciclarii de la producatorii de echipamente electrice şi electronice. 

E. Deşeuri menajere periculoase  

Deşeurile menajere şi institutionale periculoase vor fi colectate de la 

generatorii casnici şi institutionali în puncte mobile (organizate cu prilejul 

stationarii mijlocului de transport specializat pe teritoriul fiecarei localitati). 

Deşeurile toxice si periculoase din deseurile menajere generate de agentii 

economici si institutii publice vor fi colectate in puncte mobile (organizate cu 

prilejul stationarii mijlocului de transport specializat pe teritoriul fiecarei 

localitati) sau prin metoda si la termenul stabilit cu institutia/agentul 

economic respectiv. 

Deşeurile periculoase din deseurile menajere de la populatie, agenti 

economici si institutii vor fi transportate la cel mai apropiat spaţiu de stocare 

temporară si/sau direct la o instalatie de eliminare. 

Pentru acest scop, există 2 spaţii de stocare temporară ce vor funcţiona ca 

puncte de colectare pentru deşeurile menajere periculoase, respectiv: 
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o Un punct de colectare situat pe amplasamentul depozitului de deşeuri 

nepericuloase de la Bacău – punct ce va deservi partea de est a judeţului 

Bacău (Zonele 1+2); 

o Un punct de colectare situat la Oneşti (pe acelasi amplasament cu staţiile de 

sortare, transfer şi compostare) – punct ce va deservi partea de vest a 

judeţului (zonele 3+4+5). 

F. Deşeuri verzi 

Deşeurile verzi vor fi colectate şi transportate la staţiile de compostare de la 

Bacău şi Oneşti  de administraţia publică locală ( gestiune directă).  

G. Deşeuri din pieţe 

Deseurile din piete vor fi pre-colectate de catre administratia fiecarei piete 

pe cinci fractii: 

o Deşeuri din plastic şi metal  

o Deşeuri din hartie şi carton; 

o Deşeuri din sticlă;  

o Deşeuri organice; 

o Deseuri reziduale. 

Deşeurile vor fi precolectate în Eurocontainere (1.100 l), puse la dispozitie 

de catre Delegat contracost proprietarilor/administratorilor pietelor respective 

amplasate în punctele de pre-colectare aferente fiecarei piete. 

H. Deşeuri din construcţii şi demolări 

Deşeurile din construcţii şi demolări vor fi colectate de la persoanele fizice şi 

cele juridice la cerere și contracost. 

 

2.3 CONŢINUTUL SERVICIILOR 

2.3.1 Serviciile de bază  

Serviciile de bază de gestionare a deşeurilor includ urmatoarele activitati: 

A. Colectare deşeuri menajere (reziduale) 

A.1 Colectarea regulată a deşeurilor menajere reziduale de la punctele de 

colectare din aria de deservire în baza unui program (Programul Activităţii 

A.1), parte a Programului de Execuţie a Serviciilor; 
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A.2 Colectarea regulată a deşeurilor menajere reziduale de la cetăţenii care 

locuiesc  în case individuale în aria de deservire în baza unui program 

(Programul Activităţii A.2), parte a Programului de Execuţie a Serviciilor; 

A.3 Colectarea regulată a deşeurilor reziduale similare celor menajere  care 

provin  din comerţ, servicii, industrie, instituţii, organizatii non-profit, liber -

profesionisti  din aria de deservire, în baza unui program (Programul 

Activităţii A.3), parte a Programului de Execuţie a Serviciilor 

 

B. Colectare deşeuri reciclabile 

B.1 Colectarea separată regulată a deşeurilor reciclabile pe 3 fracţii (hârtie şi 

carton, plastic şi metal şi sticla) de la  punctele de colectare din aria de 

deservire în baza unui program detaliat pentru fiecare fracţie (Programul 

Activitatii B.1), parte a Programului de Executie a Serviciilor; 

B. 2 Colectarea regulata a deşeurilor reciclabile separate la sursa de către 

instituţii; firme cu/sau fara personalitate juridica din : industrie, comert, 

servicii;organizatii non-profitliber -profesionisti  din  containerele 

amplasate în punctele proprii de colectare în baza unui program 

(Programul Activitatii B.2), parte a Programului de Execuţie a Serviciilor 

C. Colectare deşeuri biodegradabile 

C.1 Colectarea separata regulata a deşeurilor biodegradabile precolectate 

separat de  cetăţenii locuind în case individuale din mediul urban şi care 

dispun de sisteme de precolectare separata pentru astfel de deşeuri   

puse la dispozitie de operator  în baza unui program detaliat (Programul 

activităţii C.1), parte a Programului de Execuţie a Serviciilor 

D. Colectare fluxuri speciale de deşeuri 

D.1 Colectarea deşeurilor menajere periculoase în baza unui program 

(Programul activităţii D.1), parte a Programului de Execuţie a Serviciilor 

D.2 Colectarea deşeurilor voluminoase în baza unui program (Programul 

activităţii D.2), parte a Programului de Execuţie a Serviciilor 

D.3 Colectarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice în baza 

unui program (Programul activităţii D.3), parte a Programului de Execuţie 

a Serviciilor 

E. Transportarea deşeurilor 
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E.1 Transportarea deşeurilor menajere (reziduale) de la populatie si institutii 

& agenti ecconomici la staţiile de transfer de la Oneşti, Bereşti-Tazlău, 

Gaiceana sau direct la depozitul de deşeuri nepericuloase Bacău, în 

functie de arondarea stabilită pentru fiecare staţie/depozit 

E.2 Transportarea deşeurilor reciclabile la staţiile de sortare de la Oneşti, 

Moineşti şi Bacău în functie de arondarea stabilită pentru fiecare staţie; 

E.3 Transportarea deşeurilor biodegradabile la staţiile de compostare de la 

Bacău şi Oneşti în funcţie de arondarea stabilită pentru fiecare staţie; 

E.4 Transportarea deşeurilor menajere periculoase şi a deşeurilor 

voluminoase la cele două spaţii de stocare temporară a deşeurilor 

amplasate la Oneşti şi Bacău 

E.5 Transportarea deşeurilor din echipamentele electrice şi electronice în 

cele  5 spaţii special amenjate şi puse la dispoziţie de autorităţile publice 

locale ale localitatilor: Bacau, Buhusi, Comanesti,  Onesti, Moinesti; 

F. Exploatarea şi întreţinerea echipamentelor de colectare, instalaţiilor, utilajelor, 

punctelor de colectare, şi oricăror alte amplasamente aflate în proprietatea 

Delegatarului sau a oricarui membru al ADIS Bacău şi concesionate sau 

utilizate de catre Delegat în scopul efectuării acestor servicii; 

G. Exploatarea şi întreţinerea vehiculelor, instalaţiilor, echipamentelor şi utilajelor 

achiziţionate de  Delegat în scopul efectuării acestor servicii; 

H. Dotarea  gratuita prin contract de comodat a caselor individuale şi punctelor de 

colectare din zonele urbane şi rurale cu pubele şi containere puse la dispozitie 

de delegatar sau după caz achizitionate de  delegat, întreţinerea acestora 

(inclusiv spalarea); distribuirea către populaţie sau în punctele de colectare a 

pubelelor şi containerelor puse la dispozitie de către delegatar ; asigurarea 

contra cost  a dotării cu recipienţi de colectare adecvaţi ca număr şi tip a 

instituţiilor şi agenţilor economici; asigurarea înlocuirii oricăror recipienţi de pre-

colectare în cazul deteriorării sau epuizarii resursei fizice. 

2.3.2 Asigurarea vehiculelor de transport deşeuri reziduale, reciclabile, 
biodegradabile, periculoase menajere, voluminoase, DEEE în număr suficient 
pentru prestarea serviciului în conformitate cu Programul Activitatii pentru 
activitatile A1- A3, B1-B2, C1 şi D1- D 3.  

2.3.3 Alte servicii 

Pe lânga activitatile componente ale Serviciilor de baza, Delegatul trebuie sa  
presteze si: 
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Activitati neprogramate decontate distict de serviciile de bază ; 

A. Colectarea şi transportul oricarei cantitati de deşeuri  municipale la cererea 

generatorului - populatie sau institutii publice ori la cererea Delegatarului sau 

a oricarei alte autoritati a administratiei publice locale membra a ADIS şi 

aflată în zona de deservire; 

B. Alte activitati care se incadreaza în sistemul integrat de management al 

deşeuri lor din judetul Bacau, respecta legislatia romana în vigoare la data 

executiei, se desfasoara în zona de deservire şi sunt în spiritul prevederilor 

Contractului.  

Servicii neprogramate suplimentare precum: 

C. Asigurarea capacitatilor de precolectare, a colectarii şi transportului deşeuri 

lor generate cu ocazia unor evenimente publice. 

Delegatului nu i se va cere de catre Delegatar, orice alta autoritate a administratiei 

publice sau de catre orice alt generator de deşeuri  solide sa execute servicii de baza 

sau activitati neprogramate pentru alte tipuri de deşeuri  solide decat deşeurile 

municipale care fac obiectul Programului de executie a serviciilor. Pentru aceste 

tipuri de deşeuri  activitatile neprogramate se vor executa pe riscul şi cheltuiala 

Delegatului. Delegatul are drept de exclusivitate în aria deservita portrivit art 19 lit e) 

din Legea salubrizarii nr. 101/2006 pentru prestarea serviciilor de colectare şi 

transport a următoarelor fluxuri de deşeuri  :  

1. deşeuri  menajere şi similare celor menajere  

� deşeuri menajere reziduale generate de populatie.  

� deşeuri reziduale similare celor menajere  generate de instituţii.  

� deşeuri  reziduale similare celor menajere  generate de  : firme  cu sau fara 
personalitate juridică  care îşi desfasoara activitatea în comerţ, servicii, 
industrie,, organizatii non-profit ; liber -profesionisti  

2. deşeuri  reciclabile (hârtie şi carton, plastic,  metal şi sticla) 

� deşeuri reciclabile generate şi separate la sursa de către populatie 

�  deşeuri reciclabile generate şi separate la sursa de către instituţii; firme 
cu/sau fara personalitate juridica din : industrie, comert, servicii;organizatii 
non-profit ; liber -profesionisti . 

3. deşeuri  bioedegradabile  generate de populatia din mediul urban agenti economici  

 şi precolectate separat 

4. Deşeuri toxice periculoase din deşeuri  menajere generate de populatie 

5. Deşeurilor din echipamente electrice şi electronice generate de populatie, instituții 
și agenți economici cu exceptia celor transportate direct de generator la punctele 
amenajate de unitatile administrativ teritoriale in aria de deservire. 

6. Deşeuri voluminoase generate de populatie, instituții și agenți economici  
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7. Deşeuri din constructii şi demolari generate de populatie, institutii şi agenţi 
economici 

Nici o alta entitate (societate comerciala, consortiu, serviciu public) nu va putea 

colecta sau transporta fluxurile de  deşeuri  care fac obiectul serviciilor delegate , 

care sunt generate în aria deservita şi pentru care Delegatul deţine drept de 

exclusivitate fara acordul scris prealabil al Delegatului.  

Delegatarul la solicitarea Delegatului va interveni  ferm şi va lua toate masurile 

necesare în cazurile de concurenţă neloială şi nerespectarea bunelor practici 

comerciale de către alţi operatori  care perturbă desfăşurarea activităţilor  Delegatului 

pentru care acesta beneficiaza de exclusivitate . 

Pentru alte tipuri de deşeuri  (cum ar fi deşeurile din constructii şi demolari generate 

de populaţie, instituţii şi agenţi economici, deşeuri voluminoase/menajere 

periculoase/DEEE generate de instituţii şi agenţi economici, deşeurile industriale, 

etc.) Delegatul va efectua activitati doar cu plata contravalorii în baza Listei de preturi 

pentru lucrari specifice. 

Delegatul nu are drept de exclusivitate în aria deservita  pentru prestarea serviciilor 
de colectare şi transport  şi se poate  afla în competitie pe piata colectarii şi 
transportului cu alti operatori  pentru  următoarele  fluxuri de deşeuri  : 

� Deşeuri toxice periculoase din deşeuri  menajere generate de agenti economici 

şi institutii .  

� Deseuri industriale.    

Delegatul va  efectua  aceste  activitati, la comanda,   cu plata contravalorii în baza 
tarifelor proprii pe care doreste sa şi le stabileste în afara contractului de delegare 
pentru  activitati specifice.     
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3. ZONA DE PRESTARE A SERVICIULUI 

Ţinând cont de: 

• Prevederile Aplicaţiei de Finanţare pentru proiectul Sistem integrat de 

management al deşeurilor solide în judeţul Bacău; 

• Prevederile Documentului de Poziţie privind modul de implementare al 

proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul 

Bacău cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat de către toate 

unităţile teritorial administrative (UAT) din judeţ, inclusiv Consiliul Judeţean 

Bacău; 

• Situaţia contractelor de salubrizare existente în judeţul Bacău la nivelul anului 

2013 şi a proiectelor Phare aflate în implementare 

• datele furnizate de către unităţile administrativ-teritoriale (UAT) din judeţul 

Bacău în cursul anului 2013,  

s-au stabilit unităţile teritorial administrative pentru care se va delega gestiunea 

serviciului de salubrizare viitorului operator judeţean de colectare şi transport, 

precum şi data la care gestiunea serviciului de salubrizare va fi preluată de operator. 

Gestiunea serviciului de salubrizare pentru fiecare UAT va fi preluată progresiv pe 

perioada de desfăşurar a contractului, în funcţie de data expirării contractelor de 

salubrizare existente. 

În tabelul 3-1 de mai jos sunt listate UAT-rile care vor fi preluate de viitorul operator 

precum şi data la care acestea vor fi preluate. 

În Figura 3-1 este prezentată harta în care sunt evidenţiate localităţile pentru care va 

fi preluată gestiunea serviciului de salubrizare de catre operatorul judeţean. 
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Tabel 3-1: Localitatile beneficiare ale serviciului de colectare şi transport  
Localităţi care vor fi preluate de 
operatorul judeţean de C&T chiar de 
la data desemnării acestuia de către 
ADIS 

Parincea, Filipeni, Ungureni, Sascut, Dămieneşti, Blăgeşti, Coloneşti, Izvoru Berheciului, 
Lipova, Negri, Plopana, Roşiori, Valea Seacă, Glâvăneşti, Tataraşti, Onceşti, Stăniseşti, 
Vultureni, Corbeasca, Pănceşti, Podu Turcului, Răchitoasa, Huruieşti, Motoşeni, Dealu Morii, 
Găiceana, Oneşti, Bârsăneşti, Bogdăneşti, Buciumi, Căiuţi, Coţofeneşti, Gura Văii,  Oituz, 
Ştefan cel Mare, Urecheşti, Moineşti, Tg. Trotuş, Pârgăreşti, Ardeoani, Berzunţi, Livezi, 
Sănduleni, Solonţ, Zemeş, Pârjol,  Poduri, Strugari, Balcani, Bereşti Tazlău, Măgireşti, Scorţeni 

TOTAL 
52 

Localităţi care vor fi preluate de 
operatorul judeţean de C&T în 2014 

Localitate Data încetării contractului existent TOTAL 
Odobeşti 
Secuieni 

15.09.2014 
01.06.2014 

2 

Localităţi care vor fi preluate de 
operatorul judeţean de C&T în 2015 

Localitate Data încetării contractului existent TOTAL 
Agas 
Dărmăneşti 
Dofteana 
Ghimeş-Făget 
Brusturoasa 
Asău 

23.12.2014 
23.12.2014 
03.02.2015 
23.10.2015 
23.11.2015 

              23.11.2015 

6 

Localităţi care vor fi preluate de 
operatorul judeţean de C&T în 2016 

Localitate Data încetării contractului existent TOTAL 
Caşin 
Mănăstirea Caşin 
Palanca 

31.12.2015 
31.12.2015 
 
23.03.2016 

3 

Localităţi care vor fi preluate de 
operatorul judeţean de C&T în 2017 

Localitate Data încetării contractului existent TOTAL 
Parava 19.10.2017 1 

Localităţi care vor fi preluate de 
operatorul judeţean de C&T în 2019 

Localitate Data încetării contractului existent TOTAL 
Orbeni 01.10.2019 1 

 65 
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Figură 3-1: Harta privind localităţile care vor fi preluate de operatorul judeţean de colectare şi transport
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4. SERVICII DE COLECTARE ŞI TRANSPORT ALE 

DEŞEURILOR  

4.1 SCHEMA SERVICIILOR DE COLECTARE ŞI TRANSPORT 

Activitatea Delegatului se va înscrie în următoarea schemă de gestionare a 

deşeurilor. 

4.1.1 Deşeuri menajere generate de populaţie 

Colectarea şi transportul deşeurilor reziduale: 

• zona RURALĂ: - colectare din poartă în poartă în europubele de 120 l; 

• zona URBANĂ: – colectare prin puncte de colectare în euro containere de 

1.100 l in zona de blocuri . Pentru zona de locuinţe individuale din URBAN, 

colectarea se va realiza din poartă în poartă în europubele de 120 l. 

Deşeurile reziduale vor fi transportate fie direct fie prin intermediul staţiilor de transfer 

la depozitul de deşeuri nepericuloase situat la Bacău, astfel: 

• localităţile aferente zonei 1 – transport deşeuri reziduale direct la depozit; 

• localităţile aferente zonei 2 – transport deşeuri reziduale la depozit prin 

intermediul staţiei de transfer de la Găiceana; 

• localităţile aferente zonei 3 - transport deşeuri reziduale la depozit prin 

intermediul staţiei de transfer de la Oneşti; 

• localităţile aferente zonei 4 - transport deşeuri reziduale la depozit prin 

intermediul staţiei de transfer de la Comăneşti; 

• localităţile aferente zonei 5 - transport deşeuri reziduale la depozit prin 

intermediul staţiei de transfer de la Bereşti Tazlău. 

În Anexa 1 a Caietului de Sarcini sunt listate unităţile administrativ teritoriale aferente 

fiecărei zone şi staţia de transfer unde sunt arondate. 

Colectarea şi transportul deşeurilor reciclabile  

• Atât pentru zona RURALĂ cât şi pentru zona URBANĂ (cu excepţia 

Municipiului Oneşti), colectarea deşeurilor reciclabile de la populatie  se va 

face prin din puncte de colectare dotate  cu 3 recipienţi: 

o Un euro container de 1,1 m3, culoare albastră pentru deşeurile de 

hârtie/carton. 
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o Un euro container de 1,1 m3, culoare galbenă pentru deşeurile de 

plastic şi metal 

o Un euro container 1,1 m3, culoare verde pentru deşeuri de sticlă 

Pentru Municipiul Oneşti, colectarea deşeurilor reciclabile de la populatie se va face  

din puncte de colectare aferente blocurilor dotate  cu 3 recipienţi de colectare de 3 

m3 (container tip clopot) şi din puncte de colectare aferente  zonei  caselor 

individualr cu recipienţi de colectare de 1.1 m3 (euro container tip clopot) pentru 

deşeurile de hârtie/carton, plastic/metal şi sticlă. 

Atât pentru zona rurală  cât şi pentru zona urbana  colectarea deșeurilor reciclabile 

de la  instituții și persoane juridice  se va face din recipienți special destinați  

amplasati în punctele proprii de colectare. Fiecare institutie si agent economic din 

aria deservita va incheia cu Delegatul un contract de prestari servicii. 

Atât pentru zona RURALĂ cât şi pentru zona URBANĂ colectarea deşeurilor 

reciclabile de la  instituţii; firme cu/sau fara personalitate juridica din : industrie, 

comert, servicii;organizatii non-profit liber -profesionisti  se va face din  containerele 

amplasate în punctele proprii de colectare 

Deşeurile reciclabile astfel cum acestea au fost precolectate de beneficiari în 

recipientele special destinate vor fi apoi  colectate și  transportate în starea în care se 

află direct sau prin intermediul staţiilor de transfer la staţiile de sortare, astfel: 

• localităţile aferente zonei 1 – transport deşeuri reciclabile la staţia de sortare 

situată la Bacău; 

• localităţile aferente zonei 2 – transport deşeuri reciclabile la staţia de sortare 

situată la Bacău prin intermediul staţiei de transfer de la Găiceana; 

• localităţile aferente zonei 3 - transport deşeuri reciclabile la staţia de sortare 

de la Oneşti; 

• localităţile aferente zonei 4 - transport deşeuri reciclabile la staţia de sortare 

de la Comăneşti; 

• localităţile aferente zonei 5 - transport deşeuri reciclabile la staţia de sortare 

de la Moineşti. 

În Anexa 1 a Caietului de Sarcini sunt prezentate unităţile administrativ teritoriale 

aferente fiecărei zone cu evidenţierea staţiei de sortare unde vor fi transportate 

deşeurile reciclabile.  

Colectarea şi transportul deşeurilor biodegradabile 
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• colectarea separată a deşeurilor biodegradabile de la populatie  se va realiza 

pentru 80% din familiile care locuiesc în zona caselor din localităţile urbane 

Comăneşti, Moineşti, Oneşti, Tg. Ocna şi Dărmăneşti. Colectarea acestui tip 

de deşeuri se va realiza prin sistemul din poartă în poartă în pubele de 120 l. 

Deşeurile biodegradabile colectate separat vor fi transportate staţiile de compostare, 

astfel: 

• localităţile aferente zonei 1 – deşeurile verzi din parcuri, grădini şi pieţe vor fi 

transportate la staţia de compostare de Bacău de către serviciile specializate 

din cadrul primăriilor (în zona urbană este prevăzuta compostarea individuală 

a deşeurilor biodegradabile ci nu colectarea separată a acestora); 

• localităţile aferente zonei 2 – deşeurile verzi din parcuri, grădini şi pieţe vor fi 

transportate la staţia de compostare de Bacău de către serviciile specializate 

din cadrul primăriilor. (din această zona fac parte doar localităţi rurale unde 

este prevăzută compostarea individuală a deşeurilor biodegradabile ci nu 

colectarea separată a acestora); 

• localităţile aferente zonei 3 – deşeurile biodegradabile colectate separat din 

zona urbană (Onesti, Tg. Ocna si Darmanesti), mai putin orasul Slanic 

Moldova,  vor fi transportate la staţia de compostare de la Oneşti de către 

Delegat. Deşeurile verzi din parcuri, grădini şi pieţe vor fi transportate la staţia 

de compostare de la Oneşti de către serviciile specializate din cadrul 

primăriilor; 

• localităţile aferente zonei 4 - deşeurile biodegradabile colectate separat din 

zona caselor din mediul urban al orasului Comăneşti precum şi deşeurile 

verzi din parcuri, grădini şi pieţe vor fi transportate la staţia de compostare de 

Oneşti de către operatorul de colectare şi transport al acestei zone; 

• localităţile aferente zonei 5 - deşeurile biodegradabile colectate separat din 

zona urbană (Moineşti)  vor fi transportate la staţia de compostare de Oneşti 

de către Delegat. Deşeurile verzi din parcuri, grădini şi pieţe vor fi 

transportate la staţia de compostare de Oneşti de către serviciile specializate 

din cadrul primăriilor;. 

În Anexa 1 a prezentului Caietului de Sarcini sunt prezentate unităţile administrativ 

teritoriale aferente fiecărei zone şi staţia de compostare la care sunt arondate. 

Transportul deşeurilor reziduale va fi efectuat, prin folosirea autogunoierelor, iar în 

cazul materialelor reciclabile şi biodegradabile, a autogunoierelor special destinate. 
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4.1.2 Deşeurile asimilabile celor menajere 

Instituţiile şi agenţii economici precolectează deşeurile similare celor menajere pe 4 

fracţii dupa cum urmează: 

o Deşeuri din plastic şi metal  

o Deşeuri din hârtie şi carton; 

o Deşeuri din sticlă;  

o Deşeuri organice (doar pentru deşeurile generate din pieţe, 

restaurante etc); 

o Deşeuri reziduale. 

Instituţiile şi agenţii economici vor folosi, de regulă, recipienţi pe care Delegatul îi va 

pune la dispoziţie contra cost (prin închiriere sau vânzare) .  

Instituţiile din zonele urbane si rurale şi agenţii economici din zonele urbane şi rurale 

(firme cu/sau fara personalitate juridica din : industrie, comert, servicii;organizatii 

non-profit, liber –profesionisti) vor folosi recipienti proprii adaptati sistemului de 

incarcare al Delegatului sau recipienti pe care Delegatul îi va pune la dispoziţie 

contra cost prin inchiriere sau vanzare, după caz. în mod exceptional agenţi 

economici vor folosi pentru precolectarea deşeurilor reciclabile, recipienţi special 

destinaţi amplasaţi în punctele de colectare şi numai în cazul în care incinta în care 

îşi desfasoară activitatea nu permite organizarea unui punct de colectare propriu în 

conformitate cu prevederile Legii 132-2010. În orice caz,  fiecare institutie şi agent 

economic din aria deservita este obligat sa incheie cu Delegatul un contract de 

prestari servicii. 

 Colectarea şi transportul deşeurilor vor fi efectuate folosind autogunoiere în cazul 

deşeurilor reziduale şi autogunoiere special destinate în cazul deşeurilor reciclabile 

sau echipamente şi utilaje de transport de mare capacitate specifice în cazuri 

justificate de cantităţile mari. 

O listă a generatorilor de deşeuri  asimilabile celor menajere de la institutii si agenti 

economici care vor fi deserviţi este data în Anexa 3. 

4.1.3 Deşeurile voluminoase 

Deşeurile voluminoase vor fi colectate de la persoanele fizice şi cele juridice şi 

transportate la cel mai apropriat spaţiu de stocare temporară. 

Pentru acest scop, există 2 spaţii de stocare temporară ce vor funcţiona ca puncte de 

colectare pentru deşeurile voluminoase, respectiv: 

o Un punct de colectare situat pe amplasamentul depozitului de deşeuri 

nepericuloase de la Bacău – punct ce va deservi partea de est a judeţului 

Bacău (Zonele 1+2); 
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o Un punct de colectare situat la Oneşti (pe acelasi amplasament cu staţiile de 

sortare, transfer şi compostare) – punct ce va deservi partea de vest a 

judeţului (zonele 3+4+5). 

Delegatul nu va deţine exclusivitatea în ceea ce priveşte colectarea deşeurilor 

voluminoase de la agenţii economici şi instituţii, cu puncte de lucru situate în aria 

contractului. 

4.1.4 Deşeuri din echipamente electrice şi electronice (DEEE) 

Deşeurile din echipamente electrice şi electronice vor fi colectate de la persoanele 

fizice şi cele juridice. şi transportate la cel mai apropriat punct de colectare a DEEE. 

În judeţul Bacău există 6 centre de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice puse la dispoziţie de autorităţile publice locale şi administrate/operate de 

organismele care preiau responsabilitatea colectarii şi reciclarii de la producatorii de 

echipamente electrice şi electronice. 

O lista a cetrelor de colectare DEEE este dată în Anexa 2. Delegatul este obligat să 

să transporte deşeurile din echipamente electrice şi electronice la cel mai apropriat 

punct de colectare a DEEE. 

Delegatul  nu va deţine exclusivitatea în ceea ce priveşte colectarea deşeurilor din 

echipamente electrice şi electronice generate de instituţii şi agenţi economici, cu 

puncte de lucru situate în aria contractului. 

4.1.5 Deşeuri menajere periculoase  

Deşeurile toxice periculoase din deşeuri menajere generate de populatie vor fi 

colectate, fără perceprea vreunui tarif de către Delegat,  în puncte mobile  prestabilite 

(organizate cu prilejul staţionarii mijlocului de transport specializat iar deşeurile  

toxice periculoase din deşeuri  menajere generate de agenţi economici şi institutii 

publice vor fi colectate  pe baza de tarif de către Delegat  în puncte mobile 

(organizate cu prilejul stationarii mijlocului de transport specializat sau prin metoda şi 

termenul  stabilit de comun acord de  delegat cu institutia/agentul economic 

respectiv. Deşeurile menajere periculoase vor fi transportate la cel mai apropiat 

spaţiu de stocare temporară si/sau direct la o instalatie de eliminare. 

Pentru acest scop, există 2 spaţii de stocare temporară ce vor funcţiona ca puncte de 

colectare pentru deşeurile menajere periculoase, respectiv: 

o Un punct de colectare situat pe amplasamentul depozitului de deşeuri 

nepericuloase de la Bacău – punct ce va deservi partea de est a judeţului 

Bacău (Zonele 1+2); 
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o Un punct de colectare situat la Oneşti (pe acelasi amplasament cu staţiile de 

sortare, transfer şi compostare) – punct ce va deservi partea de vest a 

judeţului (zonele 3+5). 

Delegatul  nu va deţine exclusivitatea în ceea ce priveşte colectarea deşeurilor 

periculoase generate de instituţii şi agenţi economici, cu puncte de lucru situate în 

aria contractului. 

4.1.6 Deşeuri verzi 

Deşeurile verzi vor fi colectate şi transportate la staţiile de compostare de la Bacău şi 

Oneşti de către serviciile specializate din cadrul primăriilor. 

Prestatorul nu are nici o responsabilitate referitoare la transportul separat al deşeuri 

lor verzi, din oricare sursa ar proveni acestea. 

4.1.7 Deşeuri din pieţe 

Deseurile din piete vor fi pre-colectate de catre administratia fiecarei piete pe cinci 

fractii: 

o Deşeuri din plastic şi metal  

o Deşeuri din hartie şi carton; 

o Deşeuri din sticlă;  

o Deşeuri organice; 

o Deseuri reziduale. 

 Deşeurile din piete (organice, reciclabile, reziduale)  vor fi precolectate în containere 

(1.100 l), puse la dispozitie de  Delegat contra cost institutiilor de care apartin pietele 

respective, amplasate în punctele de pre-colectare aferente fiecarei piete. Colectarea 

şi transportul deşeurilor va fi efectuat, prin folosirea autogunoierelor, iar în cazul 

materialelor reciclabile şi organice, a autovehiculelor special destinate. 

4.1.8 Deşeuri din construcţii şi demolări 

Deşeurile din construcţii şi demolări rezultate din activitatile  neprogramate 

decontante distinct de serviciile de bază vor fi colectate de la persoanele fizice şi cele 

juridice şi transportate la concasorul situat pe amplasamentul depozitului Bacău 

pentru zonele 1 şi 2 şi la concasorul situat pe amplasamentul staţiei de sortare de la 

Oneşti pentru zonele 3 şi 5.  

4.2 METODE DE COLECTARE  

 Delegatul  va utiliza următoarele metode de colectare folosind utilajele Delegatarului 

şi, dupa caz, utilaje achizitionate de  Delegat în scopul prestarii Serviciilor.  
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Colectare prin puncte de colectare 

• Colectarea din containere de 1.1 m3 litri pentru deşeuri  reziduale  

• Colectarea din containere/containere clopot de 1.1 m3 şi igloo-uri de 3 m3 

pentru deşeuri  reciclabile 

Colectare din poartă în poartă – pentru case individuale 

• Colectarea deşeurilor reziduale din pubele individuale de 120 litri  

• Colectarea deşeurilor biodegradabile din pubele individuale de 120 litri 

Campanii de colectare 

• Colectarea deşeurilor periculoase din deşeurile menajere generate de 

populaţie prin campanii organizate trimestrial în toată aria de deservire a 

contractului prin metoda aleasa de Delegat. Operatiuni de colectare 

suplimentară în afara campaniilor organizate de Delegat se pot face la 

comanda şi pe cheltuiala generatorilor   

 

Colectarea deşeurilor voluminoase şi a celor de echipamente electrice şi 

electronice generate de populaţie prin campanii organizate trimestrial în toată aria 

de deservire a contractului prin metoda aleasă de Delegt. Operatiuni de colectare 

suplimentare în afara campaniilor organizate de Delegat se pot face la comanda 

şi pe cheltuiala generatorilor. 

 

Colectarea la cerere 

• Colectarea deşeurilor provenind din activitatea de construcţii şi demolări la 

cerere, pe cheltuiala generatorilor. 

4.3 FRECVENŢA DE COLECTARE A DEŞEURILOR 

Serviciul cuprinde colectare la intervale regulate conform programului prezentat de 

delegat în oferta tehnică a deşeurilor municipale solide rezultate de la toţi generatorii 

respectiv gospodării particulare (case individuale precum şi blocuri), agenţi 

economici şi instituţii incluse în schema de colectare a deşeurilor municipale 

menajere şi din întreaga zonă de servicii 

Schema colectării deşeurilor la intervale regulate, după cum este detaliat şi în 

secţiunea anterioară, este un sistem mixt între aşa-numitul sistem de „aducere” şi 

serviciul de colectare din uşă în uşă. 

În sistemul de „aducere” producătorilor de deşeuri li se cere să îşi aducă deşeurile la 

containerele special desemnate, amplasate la puncte special amenajate sau pe 

stradă. Schema se aplică abonatilor (gospodăriilor şi agenţilor economici etc.) din 
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zonele urbane şi din cele rurale (şi din gospodării individuale şi din gospodării din 

blocuri). 

Serviciul de colectare din uşă în uşă implică faptul că  Delegatul  colectează 

deşeurile prin golirea recipientelor de deşeuri din gospodăriile individuale care îşi vor 

plasa pubelele într-un punct special desemnat de colectare astfel încât  Delegatul  să 

îl ia la o data şi oră dinainte stabilită.  

Toate gospodăriile şi alţi producători de deşeuri similare deşeurilor menajere aflaţi în 

zona geografică de servicii, vor avea acces la serviciile de salubrizare conform 

acestui contract de servicii. O listă a numărului de puncte de colectare aferent 

fiecărui UAT din zona de deservire este prezentată în Anexa 4.  

Lista cu adresele punctelor de colectare aferent fiecărui UAT din zona de deservire 

este prezentată în Anexa 5.  

Hărţile în care sunt marcate amplasamentele punctelor de colectare este sunt 

prezentate în Anexa 6. 

Frecventele minime pentru colectarea deşeuri lor sunt următoarele: 

a. Pentru deşeuri menajere reziduale frecvenţa de colectare este: 

• Deşeuri reziduale generate de populaţie din zona blocurilor - 3 ori/săptămână  

• Deşeuri reziduale generate de populaţia din zona caselor individuale din 

mediul urban – 1 data /săptămână  

Deşeuri reziduale generate de instituţii – conform programului stabilit de comun 

acord de  delegat prin contractul de prestari servicii  cu institutia respectiva dar 

minim de 2 ori pe saptamana.  

Deşeuri reziduale generate de agenţi economici – conform programului stabilit 

de comun acord de  delegat prin contractul de prestari servicii  cu agentul 

economic respectiv dar minim de 2 ori pe saptamana 

b. Pentru deşeurile menajere reciclabile frecvenţa de colectare este: 

• Deşeuri de hârtie şi carton de la populaţie din zona blocurilor urban – 1 

data/săptămână în cazul umplerii recipientelor de colectare în acest interval.  

Intervalul de timp poate poate fi marit  de  delegat la doua saptamani  în 

funcţie de  gradul de umplere a recipientelor;  

• Deşeuri de plastic şi metal de la populaţie din zona blocurilor urban – 1 

data/săptămână  în cazul umplerii recipientelor de colectare în acest 

interval.  Intervalul de timp poate poate fi marit/micsorat   de  delegat în 

funcţie de  gradul de umplere a recipientelor 

• Deşeurile de hârtie şi carton şi deşeurile de plastic şi metal de la populaţie din 

zona caselor urban– o dată la două săptămâni; 
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• Deşeurile de hârtie şi carton de la populaţie din mediul rural – o dată pe lună 

• Deşeurile de plastic şi metal de la populaţie din mediul rural – o dată la două 

săptămâni în cazul umplerii recipientelor de colectare în acest interval.  

Intervalul de timp poate poate fi micsorat/marit  de  delegat în funcţie de  

gradul de umplere a recipientelor   

• Deşeurile de sticlă (de la populaţie urban şi rural) – o dată pe lună. 

Deşeurile reciclabile (pe cele  3 fracţii hârtie şi carton, plastic şi metal şi sticlă) 

generate de instituţii - conform programului stabilit de comun acord de  delegat 

prin contractul de prestari servicii  cu institutia respectiva   

• Deşeurile reciclabile (pe cele  3 fracţii hârtie şi carton, plastic şi metal şi sticlă) 

generate de agenţi economici – conform programului stabilit de comun 

acord de  delegat prin contractul de prestari servicii  cu agentul economic 

respectiv, 

c. Pentru deşeuri organice frecvenţa de colectare este  

• Deşeuri organice generate de populaţie din mediul urban, zona caselor – 1 
data pe saptamana  

• Deşeuri organice generate din pieţe – conform programului stabilit de comun 
acord de  delegat prin contractul de prestari servicii  cu institutia de care apartine 
piata respectiva.  

 
d. Pentru deşeuri voluminoase frecvenţa de colectare este 

• Deşeuri voluminoase generate de populaţie – 4 ori/an 

• Deşeuri voluminoase generate de instituţii şi agenţi economici – contra cost în 

cadrul campaniilor sau la cerere  

e. Pentru deşeuri periculoase provenite din deşeuri menajere frecvenţa de colectare 

este 

• Deşeuri periculoase menajere generate de populaţie – 4 ori/an 

• Deşeuri periculoase menajere generate de agenţi economici şi instituţii – 

contracost în cadrul campaniilor sau la cerere 

f. Pentru deşeuri din echipamente electrice şi electronice frecvenţa de colectare 

este: 

• DEEE generate de populaţie – 4 ori/an 

• DEEE generate de agenţi economici şi instituţii - la cerere  

g. Pentru deşeuri din construcţii şi demolări frecvenţa de colectare este: 

• Deşeuri din construcţii şi demolări generate de populaţie, agenţi 
economici şi instituţii  - la cerere 
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Frecvenţa colectării deşeurilor va fi prezentată de Delegat.  

 Programul de Execuţie a Serviciilor, detaliat pe fiecare categorie de deşeuri în 

conformitate cu cele descrise în capitolele 2.3 şi 4.3 

4.4 TRANSPORTUL DEŞEURILOR 

 Delegatul  va transporta deşeurile colectate către instalaţiile de deşeuri din judeţ, în 

conformitate cu cele decrise în secţinea 4.1. 

În perioada de mobilizare şi oricand este necesar pe durata Contractului, Delegatarul 

va indica instalaţiile de gestionare a deşeuri lor unde vor fi transportate deşeurile.  

Delegatul  va livra spre procesare şi eliminare finala catre instalaţiile adecvate numai 

tipurile de deşeuri  prevazute în acest Contract. Autoritatile publice locale deservite 

au obligatia  asigurarii accesului pe drumurile publice şi reteaua de strazi spre 

instalaţiile de gestionare a deşeuri lor asigurand repararea şi indepartarea zapezii , 

poleiului de pe aceste drumuri    

Delegatarul  se va asigura ca instalaţiile desemnate de gestionare a deşeurilor vor fi 

deschise în orele de lucru în care opereaza  Delegatul .  Delegatul  va colabora cu 

Delegatarul şi cu operatorii instalaţiilor de gestionare a deşeuri lor şi vor conveni 

asupra unui orar zilnic adecvat. Orele de program se vor incadra intre minim 6:00h şi 

21:00h de luni pana sambata. Delegatul va descarca deşeurile numai la instalaţiile 

desemnate de gestionare a deşeuri lor în timpul orelor oficiale de functionare.  

Delegatul  isi va supraveghea în permanenta lucratorii şi va organiza controale 

pentru a se asigura ca nu au loc depozitari neautorizate de deşeuri. Delegatului nu i 

se va permite descarcarea deşeurilor la depozite, statia de sortare sau statia de 

compostare, decat dupa cantarirea fiecărui transport în parte. 

Depozitarea neautorizata de deşeuri solide de catre Delegat reprezinta o abatere 

grava de la termenii acestui Contract, şi poate avea ca rezultat imediat incheierea 

Contractului sau alte penalizari prevazute de lege.  

Daca Delegatarul inchide o instalaţie de gestionare a deşeurilor, anumite deşeuri  vor 

fi trimise altui depozit sau unei instalaţii noi de gestionare a deşeuri lor ce poate fi 

realizată în timpul derularii acestui Contract. În cazul în care Delegatului i se solicita 

sa transporte deşeuri le la un amplasament aflat la o distanta mai mare de 15 km de 

locatia initiala, partile pot negocia un alt angajament de plata, mai mare sau mai mic, 

în functie de distanta modificata.   

Personalul Delegatului trebuie sa respecte dispozitiile personalului instalaţiilor de 

deşeuri cu privire la: 

• efectuarea inspectiei deşeurilor; 

• locul şi modul de descarcare a deşeurilor; 

• incarcarea şi transportul deşeurilor respinse; 
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Personalul Delegatului trebuie sa astepte, în urma inspectiei deşeuri lor, permisiunea 

ca isi poate continua activitatea. Pe parcursul inspectiei personalul Delegatului va 

manevra echipamentele din dotare astfel incat sa nu puna în pericol activitatea sau 

integritatea personalului de inspectie sau a altor persoane şi echipamente. 

ÎNCASAREA SERVICIILOR   

• Taxa perceputa de UAT de la populatie pentru deşeuri – menajere, reciclabie, 

biodegradabile, menajer periculoase, voluminoase, DEEE – pentru care 

operatorul deţine exclusivitate si platita acestuia de catre ADIS. 

• Tarif perceput de la populaţie pentru deşeuri din constructii şi demolari – pentru 

care operatorul deţine exclusivitate 

• Tarif perceput de la institutii şi ag. economici pentru deşeuri  menajere – pentru 

care operatorul deţine exclusivitate 

• Tarif perceput de la institutii şi agenti economici pentru deşeuri  reciclabile, 

biodegradabile, menajer periculoase, voluminoase, DEEE, C&D  

4.5 SERVICII NEPROGRAMATE SUPLIMENTARE 

Delegatarul poate solicita Delegatului sa preia o activitate de colectare sau sa 

colecteze deşeuri  municipale în cazul unor situatii speciale care nu se incadreaza în 

termenii acestui Contract.  Delegatul  va estima prestarea anterior executarii ei, iar 

Delegatarul  va plăti  Delegatului contravaloarea acestor servicii pe baza tarifului de 

colectare şi transport perceput de  Delegat prin contractul de delegare şi anexele 

sale specific fluxului de deşeuri  respectiv. 

Daca intervine o situatie de urgenta în timpul derularii Contractului care nu poate fi 

rezolvata în timpul prestarii Serviciilor, Delegatarul poate instrui  Delegatul  sa preia 

servicii aditionale sau alternative pentru a-si putea desfasura activitatea în conditii de 

urgenta. Costurile unor asemenea servicii suplimentare sau alternative vor fi 

suportate de catre Delegatar şi platite ca servicii neprogramate suplimentare pe baza 

tarifului de colectare şi transport perceput de  Delegat prin contractul de delegare şi 

anexele sale, specific fluxului de deşeuri  respectiv. 

 La evenimente speciale sau regulate, cu suficient timp inainte,  Delegatul  va 

amplasa containere intr-un numar corespunzator şi de marime adecvata în locatiile 

respective din aria de desfasurare a evenimentului pentru preluarea deşeurilor 

solide. Containerele vor fi golite în decurs de 24 de ore de la terminarea 

evenimentului, iar apoi vor fi ridicate. Delegatarul sau autoritatea municipala, sau 

comunala competenta vor informa  Delegatul  de aceste cazuri speciale cu sapte (7) 

zile inainte de data evenimentului. Informarea  va cuprinde atat data şi ora inceperii 

evenimentului cat şi data şi ora finalizarii evenimentului 
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Colectarea suplimentara care apare datorita generarii de deşeuri  de catre alti 

generatori decat cei conveniti în acest Contract va fi preluata de Delegat la 

solicitarea Delegatarului şi platita ca serviciu neprogramat suplimentar pe baza 

tarifului de colectare şi transport  perceput de  Delegat prin contractul de delegare şi 

anexele sale .  

Colectarea suplimentara care nu se datoreaza neglijentei Delegatului va fi efectuata 

de acesta, pe cheltuiala sa, la solicitarea Delegatarului şi în funcţie de programul 

stabilit de  Delegat , fara a se considera solicitarea ca fiind „Aviz de rectificare”. 

Aceasta poate aparea cand în timpul programului de colectare, pubelele sau 

containerele nu au fost accesibile Delegatului datorita incuierii de catre generatorul 

de deşeuri .  

Deseurile depozitate în locuri nepermise vor fi colectate la solicitarea Delegatarului în 

functie de programul stabilit de  Delegat şi sunt considerate servicii neprogramate 

suplimentare şi vor fi platite de Delegatar pe baza tarifului de colectare şi transport. 
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5. CERINŢE MINIME PENTRU OPERAREA 

ECHIPAMENTELOR DE COLECTARE ŞI TRANSPORT A 

DEŞEURILOR 

 

5.1 AMPLASAREA RECIPIENTILOR DE COLECTARE 

Amplasarea recipientilor se va face numai în locatiile punctelor de colectare preluate 

de la Delegatar sau în alte locatii identificate de  delegat şi convenite cu autoritatile 

administratiei publice din fiecare localitate. 

Puncte de Colectare  

• Toate punctele de colectare noi vor fi amplasate în locatii potrivite, 

asigurand un acces usor pentru autospeciale, în cooperare cu agentul de 

control, autoritatile locale şi asociatiile de proprietari beneficiare. Punctele de 

colectare şi containerele aferente vor fi usor accesate de generatorii de 

deşeuri  arondati.  

• Containerele aferente vor fi puse la dispozitia asociatiilor de  delegat în baza  

baza unui contract de comodat. Delegatul  nu poate fi tras la răspundere 

pentru siguranţa  punctelor de colectare şi containerelor  aferente în 

urmatoarele cazuri :  furt,  incendii  sau deteriorare care nu au fost produse 

din culpa sa.  

• Delegatul  va avea dreptul sa modifice şi sa realoce ariile de serviciu ale 

punctelor de colectare doar cu acordul ADIS şi comunei sau oraşului 

respectiv şi cu informarea prealabila cu cel putin 7 zile lucrătoare, a 

generatorilor de deşeuri  afectati.  

• Desi punctele de colectare sunt amplasate pentru a fi la indemana 

generatorilor de deşeuri, locatia acestora nu va avea un impact negativ 

asupra imprejurimilor.  Delegatul  se va asigura de amplasarea în siguranta 

a containerelor pentru a evita producerea de accidente. Punctele de 

colectare vor fi intretinute/reparate în asa fel incat pubelele sa fie usor 

manevrabile, sa se evite deteriorarea lor şi sa nu prezinte niciun pericol 

pentru populatie. 

 În cazul în care în/lângă containerele de colectare sunt depozitate şi 

deşeuri din construcţii şi demolari, sau deşeuri  verzi acestea vor fi colectate 

separat, după caz, înştiinţând în scris Delegatarul  despre acest fapt, 

precum şi suma suplimentară pe care trebuie să o plătească oraşul/comuna 

respectivă pentru colectarea acelor deşeuri. 
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Amplasarea pubelelor la case individuale 

Locatarii caselor individuale vor fi raspunzatori de amplasamentul pubelelor de 120l 

şi de pozitionarea acestora în exteriorul proprietatii în zilele cand se desfasoara 

serviciul de colectare.  

Conducerile unitatilor administrativ –teritoriale din aria de deservire vor sprijini  

Delegatul  pentru alocarea/distribuirea pubelelor  catre generatorii care locuiesc la 

case individuale prin  punerea la dispozitie a unor spatii adecvate pentru stocare 

temporara a pubelelor. ADIS prin UATurile membre va intocmi şi va pune  la 

dispozitia  Delegatului  la data semnarii  contractului liste exacte cu gospodariile care 

vor beneficia de pubele. 

Zonele cu case ce nu permit accesul autospecialelor vor fi prevazute cu containere 

de 1.100 l amplasate în punctul de acces cel mai apropiat în locatii care vor fi 

stabilite de autoritatea  locală  de comun acord  cu  Delegatul.  

În situaţia în care starea/tipul căilor  rutiere nu permit accesul autospecialelor 

Delegatului în zone din orase, sate  sau comune, aceste zone sau unităţi 

administrativ-teritoriale urmeaza  a fi deservite de  Delegat după caz  cu tractoare şi 

remorci cu care se va realiza operaţiunea  de colectare. Deşeurile colectate vor fi 

depozitate în containere amplasate de  Delegat în cel mai apropiat punct al  zonelor 

satelor/comunelor, la care  vehiculele sale au acces. 

Generatorii de deşeuri  solide  din zonele izolate  şi care nu vor beneficia de  pubele  

individuale din cauza inaccesibilitatii zonei  isi vor duce  deşeurile menajere la 

continerele  de precolectare pe cont propriu.    

  

O listă preliminară a zonelor izolate din punct de vedere al accesului autospecialelor 

este furnizata de Delegatar (si prezentată în Anexa 7) urmând ca aceasta listă să fie 

actualizată de  Delegat în conformitate cu situaţia reală din teren. 

 Delegatul  se va asigura ca: 

• Orice amplasament unde are loc descarcarea recipientilor este lasat în stare 

de curatenie dupa colectare.  

• Spatiul dintre punctul de colectare şi locatia unde sunt descarcate 

containerele este lasat în stare de curatenie.  

• Angajatii Delegatului, pe timpul executarii serviciului, nu vor cauza daune 

fizice persoanelor sau proprietatilor publice sau private. 

La orice amplasament în care se afla recipienti destinati colectarii deşeurilor şi în 

care deşeuri le se afla frecvent în afara containerelor sau pubelelor,  Delegatul  va 

investiga motivele şi va lua masuri care se impun din sfera sa de competenta pentru 

a evita aceasta situatie în viitor.  Delegatul  il va informa în permanenta pe Delegatar 
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care va lua masurile care se impun din sfera sa de competenta sau prin intermediul 

administratiilor publice locale:  informări ale publicului, dispoziţii clare  şi control prin 

aplicarea de sancţiuni. Delegatul  are aceleasi obligatii şi în cazul în care deşeurile 

sunt frecvent aruncate ilegal pe o raza de 25 metri în jurul amplasamentului. 

În cazul în care în/lângă containerele de colectare sunt depozitate şi deşeuri din 

construcţii şi demolari, deşeuri verzi din piete, gradini şi parcuri, acestea vor fi 

colectate separat, după caz, înştiinţând în scris Delegatarul despre acest fapt, 

precum şi suma suplimentară pe care trebuie să o plătească pentru colectarea acelor 

fluxuri de deşeuri.  

5.2 OPERAREA RECIPIENŢILOR DE COLECTARE  

Delegatul  va avea în permanenta un numar suficient de containere la fiecare punct 

de colectare pentru a putea prelua cantitatea de deşeuri solide generata în aria 

deservita intre doua colectari succesive.  

Delegatul  va mari sau reduce numarul de containere la punctele de colectare sau va 

adauga noi puncte de colectare daca este necesar în vederea prestarii Serviciilor.  

Delegatul  va schimba tipurile de recipienti furnizati de Delegatar sau orice alt 

recipient de colectare prevazut în acest document numai cu acordul scris prealabil al 

Delegatarului.  

Delegatul  se va asigura ca:  

• Containerele sunt corect manevrate pentru a evita orice deteriorare; 

• Containerele de 1.100 l pentru colectarea separată a reciclabilelor vor 

fi inchise cu cheia dupa fiecare operaţiune de descărcare în 

autospeciale. 

• Containerele sunt complet golite în timpul operatiunii de descarcare în 

autospeciale; 

• Containerele sunt inapoiate la punctele de colectare dupa descarcarea 

în autogunoiere sau autospeciale; 

• Pubelele de 120 sunt aduse în locul initial, pe trotuar langa bordura 

sau langa gardul proprietatilor; 

• Că verifică starea tehnică a mijloacelor de precolectare şi le 

înlocuieşte pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi în 

maximum 5 zile lucratoare de la sesizarea făcută de către Delegatar 
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5.2.1 Spălarea recipienţilor 

Delegatul  va asigura spalarea tuturor recipientilor de colectare amplasati în punctele 

de colectare de pe domeniul public cel putin de doua ori pe an calendaristic la un 

interval de minimum 6 luni, dar nu mai devreme de 6 luni de la Data de Incepere a 

serviciilor. 

In vederea spalarii recipientilor  Delegatul  va aplica una dintre urmatoarele 

proceduri: 

• Spalarea recipientilor în spatiile tehnice proprii, urmata de o dezinfectie. 

în aceasta situatie recipientii care sunt temporar retrasi în vederea 

spalarii vor trebui inlocuiti cu recipient identici curati şi în buna stare de 

functionare. 

• Spalarea recipientilor (cu execeptia celor de tip clopot) cu utilaje 

specializate mobile. în aceasta situatie  Delegatul  va achizitiona, în 

cadrul Contractului, un numar de utilaje specializate suficient de mare 

pentru asigurarea spalarii fiecarui recipient de doua ori pe an. 

In perioada de mobilizare,  Delegatul  va informa Delegatarul asupra procedurii alese 

şi ii va pune la dispozitie, în termen de 3 luni de la Data de Începere a serviciilor 

Programul de executie al spalarii aferent primului an calendaristic de executie al 

Contractului.  

5.3 OPERAREA ECHIPAMENTELOR DE TRANSPORT (STANDARDE PENTRU 

VEHICULE) 

Toate echipamentele de colectare si transport vor fi echipamte cu motoare EURO 6 

si vor fi noi din punct de vedere al rulajului si si functionarii suprastructurilor aferente ( 

maxim 5000 km rulati si maxim 50 de ore de functionare a suprastructurilor) 

5.4 TRASEELE ŞI ORARUL DE PARCURS AL VEHICULELOR DE COLECTARE 

Nu mai tarziu de doua (2) saptamani înainte de data de incepere  Delegatul  va 

furniza Delegatarului traseele stabilite şi programul de parcurs pentru fiecare 

vehicul inclusiv numărul de angajaţi pe fiecare vehicul/utilaj pentru a facilita 

monitorizarea executării tuturor activităţilor prevăzute în contract 

Hartile vor fi la o scara adecvată atat la nivel de zona de colectare cât şi la nivel de 

UAT. Pe hartă se vor marca diferenţiat rutele pentru colectarea deşeurilor 

reziduale/reciclabile/organice/fluxuri speciale (deşeuri voluminoase, periculoase 

menaere, DEEE).  

Programul de parcurs se va prezenta pentru fiecare UAT per tip de flux de deşeu 

colectat. 



Caiet de Sarcini pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport  
deșeuri municipale în județul Bacău 

 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare Bacău 

Rutele şi programul  de parcurs vor respecta normele de sanatate şi siguranta, 

tinand seama de nivelul de zgomot şi asigurand confortul lucratorilor la temperaturi 

extreme. Traseele şi programul de parcurs vor fi coordonate în functie de orarul de 

functionare al unitatilor desemnate de gestionare a deşeurilor şi al generatorilor de 

deşeuri  (institutii publice şi agenti economici). 

Delegatul  nu va folosi vehiculele de colectare destinate executarii acestor Servicii în 

scopul de a colecta alte tipuri de deşeuri  decat cele care fac subiectul acestor 

Servicii.  

Delegatul trebuie să folosească traseele cele mai scurte şi cu cel mai redus risc 
pentru sănătatea populaţiei şi a mediului. 

Delegatul  nu va folosi vehiculele de colectare destinate executarii acestor Servicii în 

scopul de a colecta deşeuri  în afara ariei proiectului. 

Delegatul  va produce o minima perturbare în trafic în timpul derularii Serviciilor.  

Toti angajatii Delegatului isi vor indeplini indatoririle în conformitate cu traseele 

planificate şi stabilite şi cu zonele aferente acestora. De cate ori vor fi schimbate 

temporar traseele sau zonele datorita unor circumstante neprevazute  Delegatul  va 

informa Delegatarul cu privire la noile rute sau zone, impreuna cu o explicatie a 

schimbarilor, în decurs de o (1) zi dupa implementarea schimbarilor. Daca sunt 

necesare schimbari care pot fi prevazute, descrierea şi justificarea vor fi aduse la 

cunostinta Delegatarului cu cel putin doua (2) saptamani mai devreme. Generatorii 

de deşeuri  municipale care vor fi afectati de asemenea schimbari trebuie anuntati cu 

cel putin o saptamana inainte de schimbarile efective.  

5.5 SERVICII REGULATE DE COLECTARE 

5.5.1 Deşeuri menajere 

a. Delegatul  va presta serviciile de colectare cu o frecventa de lucru  specificata la 

sectiunea 4.3  pentru a asigura conditii de curatenie si igiena a mediului evidente, 

luand in calcul conditiile climaterice din Romania, 

b. Toate containerele vor fi manevrate cu atentie de catre personalul Delegatului şi vor 

fi repuse în locul initial, în picioare, cu capacul în pozitie inchisa. Punctele de 

colectare vor fi lasate în stare de curatenie dupa actiunea de colectare. 

c. Pentru acele strazi considerate artere principale, vehiculele de colectare vor colecta 

deşeurile, de pe fiecare parte a strazii pe rand şi nu vor permite sau incuraja lucratorii 

sau generatorii de deşeuri  solide sa traverseze strada pentru a depune deşeuri  

solide în autogunoiere.Locatarii caselor individuale dotate cu pubele vor fi 

raspunzatori de conservarea pubelelor primite în comodat de la operator conform 

clauzelor contractului incheiat ,  de pozitionarea pubelelor langa bordura sau în afara 

incintei proprietatii, în ziua stabilita pentru serviciul de colectare şi de asezarea 

acestora în locurile initiale dupa incheierea serviciului. Daca un recipient (container) 
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devine instabil datorita supraincarcarii cu deşeuri  foarte grele de catre generatorii de 

deşeuri  şi astfel operarea autospecialei este riscanta,  Delegatul  poate sa lase 

deşeurile necolectate în recipient. El are obligatia de a anunta în scris Delegatarul şi 

autoritatea competenta municipala sau comunala de aparitia unor asemenea 

probleme în decurs de o (1) zi. Delegatarul va aplica prevederile legale cerand 

generatorului (daca este identificat) sa colecteze deşeurile pe cont propriu sau va 

stabili de comun acord cu  Delegatul  masurile de ridicare a deşeuri lor conform 

prevederilor din sectiunea Servicii Neprogramate a Contractului.  

5.5.2 Deseuri asimilabile 

a.  Delegatul  va asigura dotarea contra cost (inchiriere sau vanzare)  

institutiilor şi agentilor economici cu numarul şi tipurile de containere 

necesare pentru asigurarea precolectarii deşeuri lor asimilabile celor 

menajere pe numarul de fractii precizat în sectiunea 3 a prezentului Caiet 

de sarcini.  

b. Delegatul  va colecta deşeuri le de la institutii şi agenti economici cu o 

frecventa de lucru convenita cu fiecare generator în parte, prin contractul 

de prestari servicii  stipulata în Programul activitatii D, dar care sa 

respecte cerintele minimale precizate în sectiunile 3 şi 4.3 a prezentului 

Caiet de sarcini. 

5.5.3 Materiale reciclabile 

a. La fiecare punct de colectare containerele de 1.100 l vor fi alocate 

colectarii materialelor reciclabile selectate la sursa pe trei fractii: hartie şi 

carton, metal şi plastic şi sticla. Containerele vor marcate adecvat şi vor 

avea culori în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

b.  Delegatul  va colecta materialele reciclabile din punctele de colectare, de 

la casele individuale şi de la institutii şi agenti economici cu o frecventa 

de lucru determinata de media dintre cantitatile generate şi capacitatea 

de depozitare (stocare), dar nu mai mica decat cea precizata în sectiunea 

4.3 a prezentului Caiet de sarcini, frecventa pe baza careia se vor intocmi 

Programele Activitatilor E, F şi G. Vor fi de asemenea colectate toate 

materialele plasate langa containere.   

c.  Delegatul  poate sa instaleze şi sa implementeze un sistem suplimentar 

de separare la sursa a materialelor reciclabile, în functie de acordul 

Delegatarului sau al autoritatilor administratiei publice locale, 

consimtamant care nu va fi refuzat Delegatului în mod nejustificat. 

Delegatul  este raspunzator de calitatea deşeurilor reciclabile pe care le transporta la 

staţiile de sortare. În cazul respingerii vreunei cantitati de deşeuri,  Delegatul  va 
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transporta si/sau depozita aceasta cantitate la o instalatie de tratare sau eliminare 

corespunzatoare tipului şi calitatii deşeurilor.  

Deseuri din piete 

In vederea colectarii deşeuri lor din pietele regulate  Delegatul  va amplasa 

contracost , în locatiile adecvate şi cu suficient timp inainte de orele de deschidere, 

un numar corespunzator de containere de capacitate adecvata pentru primirea 

deşeuri lor produse în timpul programului pietelor. Containerele vor fi golite cu o 

frecventa cel putin egala cu cea stabilita în sectiunea 4.3 a prezentului Caiet de 

sarcini, iar locatia respectiva va fi curatata de eventualele resturi de deşeuri  solide. 

Containerele vor fi ridicate daca piata nu se desfasoara în baza unui program zilnic.  

5.5.4 Deseuri menajere periculoase 

a. Delegatul  va lua masuri speciale de organizare a unei campanii 

trimestriale de colectare a deşeuri lor menajere periculoase de pe intregul 

cuprins al fiecarei localitati. Pe aceasta baza se va intocmi Programul 

Activitatii C. 

b.  Delegatul  are obligatia livrării oricaror tipuri de deşeuri  periculoase 

rezultate din deşeuri le menajere sau cele asmibilabile acestora 

provenind de la institutii şi agenti economici în punctele de stocare 

temporară menţionate în secţiunea 4.1.5. 

5.5.5 Deseuri voluminoase 

a. Delegatul  va lua masuri speciale de organizare a unei campanii 

trimestriale de colectare a deşeuri lor voluminoase de pe intregul cuprins 

al fiecarei localitati. 

b.  Delegatul  are obligatia livrării oricaror tipuri de deşeuri  voluminoase 

rezultate din deşeuri le menajere sau cele asmibilabile acestora 

provenind de la institutii şi agenti economici în punctele de stocare 

temporară menţionate în secţiunea 4.1.3 

c.  Delegatul  poate executa colectari suplimentare a deşeurilor 

voluminoase pe cheltuiala generatorilor agenţi economici, instituţii sau 

populaţie.  

 

5.5.6 Deşeuri din echipamente electrice şi electronice 

a. Delegatul  va lua masuri speciale de organizare a unei campanii 

trimestriale de colectare a DEEE de pe intregul cuprins al fiecarei 

localitati. 

b. Delegatul  are obligatia receptiei, gratuita, în Punctele verzi de pe 

amplasamentul depozitului conform de la Bacău şi a staţiei de transfer de 



Caiet de Sarcini pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport  
deșeuri municipale în județul Bacău 

 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare Bacău 

la Oneşti sau orice alt amplasament pus la dispozitie de Delegatar în 

acest scop şi stocarii temporare corespunzatoare a oricaror DEEE 

rezultate din gospodarii sau de la institutii. Materiale vor fi disponibile 

pentru reutilizare/reciclare/valorificare conform legii şi conform 

instructiunilor primite de la Concedent. 

c. Delegatul  poate executa colectari suplimentare a DEEE pe cheltuiala 

generatorilor, agenţi economici, instituţii sau populaţie. 

5.5.7 Deşeuri din construcţii şi demolări 

5.5.8 Delegatul  poate executa colectari a deşeurilor din constructii si demolari la cerere si 

pe cheltuiala generatorilor, agenţi economici, instituţii sau populaţie. Deseuri în locuri 

nepermise 

a) Delegatul  va anunta Delegatarul referitor la depozitele de deşeuri  în 

locuri nepermise identificate ocazional  şi care nu se datoreaza neglijentei 

Delegatului în timpul prestarii Serviciilor. Va anunta tipul de deşeuri , 

amplasamentul şi volumul aproximativ. Dupa investigare Delegatarul 

poate instrui  Delegatul  sa transporte aceste deşeuri  la locaţiile  

desemnate în conditiile prevazute în sectiunea „Servicii neprogramate” a 

Contractului.  

In cazul în care aceste deşeuri  sunt abandonate de generatorii casnici saptamanal şi 

în aceleasi locuri, iar acest fapt nu se datoreaza neglijentei Delegatului, Delegatul  se 

va consulta cu Agentul de control al Delegatarului şi cu autoritatea locala respectivă 

şi va lua masuri pentru prevenirea acestor situatii în viitor. Masurile luate, vor fi 

incadrate la Servicii neprogramate si pot consta in amplasarea unui punct de 

colectare suplimentar sau a  unui recipient corespunzator in locul sau in apropierea 

locului de depozitare neautorizata.Acolo unde deşeurile solide sunt colectate cu bene 

sau camioane deschise  Delegatul  va acoperi toate incarcaturile cu prelate, plase 

sau alte materiale în functie de tipul de vechicul sau utilaj utilizat.  

Delegatul  va lua toate masurile necesare de deratizare şi dezinfectie pentru a 

asigura conditii adecvate de igiena la punctele de colectare amplasate pe domeniul 

public şi în containerele amplasate pe domeniul public, benele şi autospecialele 

aferente.  

Delegatul  poate refuza colectarea deşeuri lor solide amestecate cu deşeuri  

periculoase, deşeuri  din constructii şi demolari sau deşeuri  industriale. în situatiile în 

care  Delegatul  are motive obiective sa nu colecteze deşeuri le solide el va informa 

Delegatarul  si/ sau autoritatea locala competenta în decurs de o (1) zi iar aceasta si/ 

sau generatorul de deşeuri  respectiv vor avea obligatia de a gestiona aceste deşeuri 

. 
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5.6 CÂNTĂRIREA DEŞEURILOR 

 Delegatul  se va conforma cerintelor şi procedurilor Delegatarului privitoare la 

accesul în instalatiile de gestionare a deşeurilor. 

Atat la intrare cat şi la iesirea din staţiile de transfer şi de sortare deşeurile vor fi 

cantarite şi inregistrate de catre Delegatul serviciului de operare a instalaţiilor. 

Urmatoarele informatii privitoare la vehiculele Delegatului vor fi livrate atât 

Delegatului cât şi Delegatarului în format electronic: 

• Numele unitatii 

• Numarul de identificare al vehiculului 

• Greutatea vehiculului la intrare 

• Greutatea la iesire 

• Tipul de material transportat (pe cod deşeu conform HG 856/2002 

privind etc) 

• Daca materialul a fost inregistrat la intrarea sau la iesirea din unitate 

• Greutatea neta la predare sau la iesire. 

Delegatul  va centraliza impreuna cu Delegatarul şi operatorul cantarului detaliile 

tuturor vehiculelor ce vor livra sau ridica materiale din incinta unitatii. Delegatarul 

poate solicita folosirea unor carduri sau alte mijloace electronice furnizate de 

operatorul cantarului pentru a usura identificarea vehiculelor, respectiv 

transportatorilor. 

5.7 VREME NEFAVORABILA  

Cand exista conditii de vreme nefavorabila care pot impiedica sau intarzia 

executarea Serviciilor în parte sau în totalitate,  Delegatul  va cauta o alternativa şi va 

informa imediat Delegatarul pentru a obtine aprobarea de a modifica programele 

activitatilor afectate dupa cum considera necesar sau adecvat în aceste 

circumstante. Aprobarea, daca este obtinuta, nu il va scuti pe  Delegat de prestarea 

acelor servicii neafectuate în conformitate cu termenii Contractului. În scopul aplicarii 

prevederilor acestei sectiuni decizia Agentului de control este definitiva.  

Delegatul  va avea obligatia de a presta serviciile de colectare în cursul aceleiasi 

saptamani de lucru (dupa caz), de indata ce timpul o va permite. În aceasta situatie 

nu se vor emite Avize de Rectificare.  

In conformitate cu termenii Contractului, în pregatirea Programului de Executie a 

Serviciilor,  Delegatul  este obligat sa tina cont de conditiile meteo nefavorabile şi sa-

si ia masuri îndata ce starea drumurilor o permite care sa permita efectuarea 

Serviciilor în aceste conditii. Acete masuri vor fi incluse în pretul ofertat. 
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5.8 CRITERII DE NECONFORMITATE 

5.8.1 Pentru urmatoarele nereguli în prestarea Serviciilor se vor emite de către Delegatar 

Avize de Rectificare in conformitate cu prevederile Contractului. Fiecare neregula în 

parte, odata identificata de către Delegatar, va fi luata în considerare separat: 

a. Deseuri ramase necolectate în recipienti – la fiecare caz constatat, în 

ziua în care este programata colectarea respectivelor deşeuri  şi ulterior 

momentului exact al efectuarii colectarii;  

b. Containere/pubele supraincarcate care se datoreaza culpei Delegatului – 

la fiecare caz/recipient; 

c. Vehicule sau containere ramase nespalate sau nedezinfectate în 

conformitate cu programul stabilit – la fiecare caz; 

d. Parcarea vehiculelor în afara orelor de lucru în spatiul public – la fiecare 

caz; 

e. Lucratori care nu poarta uniformele sau echipamentele de protectie – la 

fiecare caz; 

f. Practici de lucru ce nu respecta normele de siguranta – la fiecare caz; 

g. Supraincarcarea vehiculelor sau transportul deşeuri lor în vrac fara 

prelata – la fiecare caz; 

h. Comportament inacceptabil al personalului Delegatului – la fiecare caz; 

i. Nerespectari ale legii de catre personalul Delegatului – la fiecare caz; 

j. Necolectarea deşeurilor si/sau necuratarea zonei în situatia unor activitati 

neprogramate sau suplimentare în decurs de 48 de ore de la primirea 

instructiunilor Delegatarului – la fiecare caz; 

k. Neridicarea depozitelor de deşeuri  solide din locuri nepermise în decurs 

de 48 de ore de la primirea instructiunilor Agentului de control – la fiecare 

caz; 

l. Intarziere mai mare de 48 de ore în semnalarea oricaror lipsuri proprii în 

indeplinirea Programului de Executie a Serviciului – la fiecare caz 

m. Intarziere în emiterea unui raspuns, sau în rezolvarea, unei reclamatii 

primita de la generatorii de deşeuri , în termenul stabilit la art. 16.3 şi 16.4 

– la fiecare caz; 

n. Mentinerea unui aspect necorespunzator sau lipsa curateniei în interiorul 

şi imprejurul amplasamentelor pe care le gestioneaza pana la o distanta 

de 25 de metri – la fiecare caz; 
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o. Intretinerea necorespunzatoare a curateniei punctelor de colectare a 

deşeurilor – la fiecare caz; Prezenta unor persoane neautorizate în 

incinta amplasamentelor proprietate a Delegatarul ui – la fiecare caz;  

p. Orice alte nerespectari ale Serviciilor conform prevederilor Contractului, 

nementionate în Sectiunile 29.1 şi 29.2 – la fiecare caz 

5.8.2 Pentru urmatoarele nereguli grave în prestarea Serviciilor se vor emite de către 

Delegatar Avize de Rectificare Importante: 

a. Necolectarea deşeurilor pe un traseu, nerespectarea traseelor din 

Programul de Executie a Serviciului – la fiecare caz şi traseu; 

b. Neprezentarea la sedintele de management al Contractului în lipsa unui 

motiv fundamentat – la fiecare caz; 

c. Netrimiterea rapoartelor şi documentatiei la timp, complete, corect intocmite 

şi veridice şi neactualizarea Programului de Executie a Serviciului în cel mult 

72 de ore de la identificarea şi stabilirea de comun acord cu Delegatarul a 

necesitatii şi modului de actualizare – la fiecare caz; 

d. Nereguli în livrarea vehiculelor şi echipamentelor conform Contractului – la 

fiecare caz şi pe fiecare perioada de facturare; 

e. Neinregistrarea corecta a detaliilor vehiculelor detinute de  Delegat, dar şi a 

celor care sunt cantarite – la fiecare caz şi pe fiecare perioada de facturare;  

f. Neglijenta în utilizarea vehiculelor şi a utilajelor în conformitate cu Contractul 

– la fiecare caz; 

g. Utilizarea autogunoierelor în vederea colectarii deşeuri lor din afara ariei 

Contractului, sau a altor tipuri de deşeuri  municipale decat cele pentru care 

sunt destinate – la fiecare caz; 

h. Transportul deşeurilor colectate de  delegat în alte instalaţii de deşeuri decât 

cele menţionate în prezentul Caiet de sarcini – la fiecare caz; 

i. Depozitarea deşeuri lor colectate de  delegat în alte amplasamente decat 

depozitul conform Bacau – la fiecare caz; 

j. Neasigurarea, la instalaţiile de deşeuri sau orice alt spatiu de stocare 

temporara, a unor proceduri de receptie, control sau a unor capacitati de 

primire şi stocare suficiente şi în concordanta cu tipul deşeurilor ori 

nerespectarea programului de functionare stabilit – la fiecare caz; 

k. Gradul de disponibilitate al vehiculelor mai mic de 85% - pe fiecare perioada 

de facturare.  

l. Utilaje, echipamente utilizate pentru alte activitati decat cele care compun 

Serviciile – la fiecare caz; 
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m. Intarzierea cu mai mult de 48  de ore fata de angajamentul asumat la 

solicitarea de evacuare a unui tip de deşeuri  (de ex. deşeuri  voluminoase, 

DEEE, etc.) – la fiecare caz; 

n. Actiuni ale Delegatului (sau lipsa lor) care contravin reglementarilor în 

vigoare – la fiecare caz; 

o. Lipsa de cooperare sau chiar impiedicarea activitatii sau accesului Agentului 

de Control sau reprezentantilor şi insotitorilor acestuia – la fiecare caz; 

p. Schimbarea personalului de management propus prin oferta cu persoane pe 

care Delegatarul nu le-a aprobat – la fiecare caz; 

q. Deficiente repetate în prestarea Serviciilor pentru care deja s-au emis Avize 

de rectificare - la fiecare repetare. 
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BAZA MATERIALA A SERVICIILOR 

5.9 DOTARILE SISTEMULUI INTEGRAT DE GESTIONAREA DEŞEURILOR 

5.9.1 Pubele şi containere  

 Delegatarul va pune la dispozitia Delegatului o serie de echipamente de 

colectare: pubele de 120 de litri, containere din plastic de 1.100 de litri, 

containere clopot (Iglu-uri) de 3 m3 respectiv 1,1 m3.Detalii cu privire la 

recipienti si alocarea lor pe localităţi sunt prezentate in Anexa 9 la Caietul 

de sarcini. 

 Delegatul  va asigura pana la Data de Incepere dotarea punctelor de 

colectare şi populatiei locuind în case individuale cu un numar 

suplimentar de pubele şi containere. Numarul estimat ca minim necesar 

şi tipul acestor recipienti sunt prezentate in Anexa 10 a Caietului de 

sarcini.   

5.9.2 Puncte de colectare urbane  

 In cartierele de blocuri din zona urbana, un anumit numar de puncte de 

colectare vor fi puse la dispozitia Delegatului. Punctele sunt amplasate în 

locuri publice cu acces direct de la drumurile publice. În aceste puncte 

vor fi amplasate containere  de colectare atât pentru deşeurile reziduale 

cât şi pentru cele reciclabile (de 1.100 litri).  

  Delegatul  va dota platformele de colectare nu mai tarziu de 3 luni de la 

Data de Incepere corespunzator cu numarul şi tipul de generatori de 

deşeuri  şi frecventa de colectare a fiecarei fractii în parte stabilita prin 

Programul de executie a Serviciilor. 

 

5.9.3 Punctele de colectare rurale 

 In fiecare comună din aria deservită, un anumit număr de puncte de 

colectare vor fi puse la dispozitia Delegatului. Punctele sunt amplasate în 

locuri publice cu acces direct de la drumurile publice. În aceste puncte 

vor fi amplasate containere  pentru colectarea separata a deşeurilor 

reciclabile.Numarul de puncte de colectare aferent fiecărei localităţi rurale 

din aria deservită este detaliat în Anexa 4 a prezentului document. 

 Delegatul  impreuna cu Delegatarul vor identifica şi stabili în perioada de 

prestare a serviciului de salubrizare daca puncte de colectare existente 

sunt suficiente raportat la cantitatea de deşeuri  colectata şi distanta fata 

gospodarii.  Delegatul  va dota daca va fi cazul un numar suplimentar de 

puncte de colectare în acele zone care impun cresterea capacitatii de 

colectare şi unde exista totodata spatii adecvate acestei funcţiuni.  
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 Delegatul  va organiza şi dota nu mai tarziu de 3 luni de la Data de 

Incepere platformele de colectare puse la dispozitie de Delegatar şi 

detaliate în Anexa 5 corespunzator cu numarul şi tipul de generatori de 

deşeuri  şi frecventa de colectare a fiecarei fractii în parte stabilita prin 

Programul de executie a Serviciilor. 

   

5.9.4 Puncte de colectare a deşeurilor municipale generate de institutii şi agenti economici  

 Un numar de institutii şi de agenti economici dispun de puncte de 

colectare proprii. Aceste puncte de colectare vor fi dotate cu un numar de 

recipienti pentru colectarea deşeurilor reziduale si reciclabile care pot fi 

puse la dispoziţie de către Delegat contra cost.  

 Delegatul  va asigura contra cost nu mai tarziu de trei luni de la Data de 

Începere dotarea punctelor de colectare a deşeurilor municipale 

nepericuloase generate de instututii şi agenti economici cu un numar de 

recipienti a caror capacitate sa fie cel putin egala cu cea existenta. 

5.9.5 Vehiculele de colectare  

  Delegatul  va face, cu cel putin 30 zile calendaristice inaintea Datei de 

Incepere, dovada ca detine în parcul de vehicule ce vor fi utilizate în 

executia Serviciilor un numar suficient de utilaje de colectare şi transport 

în conformitate cu necesarul stabilit prin Programul de Executie a 

Serviciilor. 

 Autospeciale furnizate de Delegat trebuie să fie noi din punct de vedere 

al rulajului (maxim 5.000 km)  si suprastructurii (maxim 50 ore 

functionare)   sa indeplineasca standardul de emisii Euro 6 

 

5.10 PRELUAREA ECHIPAMENTELE  DE LA DELEGATAR 

Cu doua luni inainte de Data Începerii, sau la orice data stabilita de comun acord, 

Delegatarul va preda Delegatului echipamentele procurate de Delegatar în scopul 

executarii Serviciilor. 

Delegatul va face toate verificarile necesare pentru a observa eventualele avarii, 

defectiuni sau uzura nenaturala a bunurilor, acestea vor fi clar specificate în procesul 

verbal de predare-primire. Delegatului i se va asigura documentatia adecvata inclusiv 

manuale şi certificate.  

Utilajele Delegatarului vor fi predate Delegatului în stare de perfecta functionare şi 

fara vicii. Tinand cont de natura şi complexitatea utilajelor şi de faptul ca o verificare 

anterioară, complexă şi adecvata nu se poate realiza decat în cadrul unor unitati 

specializate de profil  Delegatul  cât şi Delegatarul vor participa împreună prin 
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reprezentanţi la această verificare iar cheltuielile inerente pentru 

verificarea/remedierea anterior predării a avariilor, defectiunilor sau uzurii nenaturale 

sunt efectuate de catre Delegatar.  

 Delegatul  şi personalul sau (soferi, incarcatori şi personal de intretinere) vor avea 

instructia necesara pentru manevrarea, intretinerea, repararea şi igienizarea 

utilajelor, şi vor fi în posesia informatiilor privind securitatea în exploatare şi riscurile 

de mediu prezentate de acestea.  

Preluarea va fi consemnata intr-un proces verbal de predare-primire şi insotita de un 

Certificat de predare-primire, semnat atât de Delegatar cât şi  Delegat.  

5.11 VEHICULE, ECHIPAMENTE şi UTILAJE 

Delegatul  se va asigura ca prin oferta pune la dispoziţie un numar adecvat de 

autospeciale şi alte vehicule şi ca există un număr, containere, pubele ale 

Delegatarul ui şi orice alte instalatii şi utilaje necesare în scopul prestarii Serviciilor. 

Toate vehiculele, instalatiile, utilajele şi unitatile necesare în plus fata de 

echipamentele furnizate de Delegatar vor fi procurate pe cheltuiala sa de catre  

Delegat.  

Delegatul  va avea suficiente echipamente de rezerva pentru cantitatile variabile de 

deşeuri  ce pot fi prevazute pentru colectare în termenii Contractului, ca şi pentru 

obligatiile de intretinere şi reparatie. Se vor folosi vehicule şi utilaje adecvate pentru 

prestarea Serviciilor. Tahometrele se vor afla permanent în stare de functionare.   

Delegatul va inlocui orice instalatie, utilaj, vehicul sau piese ale acestora şi va 

adauga instalatii, vehicule sau utilaje noi pe propria cheltuiala ori de cate ori va fi 

nevoie pentru o buna indeplinire a Serviciilor, sau ca urmare a notificarilor primite de 

la Delegatar.  

Delegatul  va achizitiona, inchiria sau concesiona vehicule şi utilaje pentru a 

satisface toate activitatile de colectare şi transport sau pentru a inlocui vehiculele şi 

utilajele iesite din uz.  

Toate vehiculele speciale de colectare deseuri folosite de  delegat trebuie sa fie noi 

(din punct de vedere al exploatării îndeplinind în acest fel eficient şi eficace cerinţele 

impuse prin caietul de sarcini,  si cu mai mai puţin de 5.000-km rulaţi și maxim 50 ore 

de funcționare pentru suprastructura), sau  inmatriculate în Romania sau cu numar 

provizoriu emis de organele competente romane, la data intrarii lor în cadrul 

Serviciilor. 

Toate utilajele, unitatile şi vehiculele vor fi intretinute de catre  Delegat. Delegatarul 

va furniza Delegatului, prin furnizorul sau de echipamente toate detaliile privitoare la 

certificatele de garantie şi serviciile de intretinere pentru utilaje.  
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Toate bunurile, inclusiv toate tipurile de recipienti amplasate pe domeniul public ale 

Delegatarului vor fi curatate şi mentinute în conditii de igiena.  Delegatul  va furniza şi 

opera toate utilajele necesare în acest scop, în functie de metoda aleasa pentru 

spalarea recipientilor. 

Delegatul va informa Delegatarul despre numarul de inmatriculare şi despre cel de 

identificare a utilajelor şi vehiculelor inaintea Datei de Începere şi ori de cate ori 

inlocuieste un vehicul, ii schimba destinatia sau suplimenteaza numarul lor. 

5.12 VEHICULE DE COLECTARE 

5.12.1 Cerinte tehnice 

• Pentru colectarea deşeuri lor vor fi folosite vehicule speciale de colectare 

(autospeciale). Aceste vehicule vor incarca în totalitate deşeurile, evitand 

potentialele noxe, precum mirosuri, materiale luate de vant şi scurgerea 

necontrolata de levigat şi vor fi prevazute cu mecanisme de compactare 

pentru maximizarea incarcaturilor utile. Parcul auto va fi utilat pentru 

incarcarea hidraulica automata a recipientilor Delegatarului, ca şi pentru 

incarcarea manuala a deşeurilor cazute pe sol. 

• Pentru colectarea deşeurilor reciclabile şi biodegradabile vor fi utilizate 

vehicule alocate exclusiv acestei activitati şi fiecarei fractii de deşeuri  în 

parte.  

• Pentru alte tipuri de deşeuri  care nu vor fi colectate cu utilajele descrise 

mai sus,  Delegatul  poate folosi vehicule adecvate precum camioane cu 

platforma, basculante, utilaje prevazute cu carlig de ridicare sau 

autocontainiere, tractoare cu remorca .  

• Vehiculele furnizate de catre Delegat vor fi la standardele de mediu 

nationale şi europene la data inmatricularii lor în Romania.  

• Vehiculele vor fi dotate cu sisteme de iluminare corespunzatoare astfel 

incat sa usureze colectarea deşeuri lor de catre lucratori în zonele slab 

iluminate.  

• Fiecare vehicul va fi prevazut cu cel putin o matura şi o lopata pentru 

curatarea deşeuri lor şi lichidelor ce pot fi imprastiate sau dispersate în 

timpul procesului de colectare şi transport.  

• Toate vehiculele vor fi corespunzator securizate astfel incat sa previna 

orice imprastiere de deşeuri  solide, alte materiale sau lichide.  

• Fiecare vehicul sau sofer va avea în dotare aparatura adecvata de 

comunicare (statii radio de emisie-receptie sau telefoane mobile). Cip de 

monitorizare pentru sistemul SCADA de la depozitul conform de deşeuri 

de la Bacău şi de la staţiile de transfer, sortare şi compostare pentru 
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identificarea rapidă a vehiculului, facilitarea accesului pe aceste 

amplasamente si monitorizarea eficientă. 

5.12.2 Intretinere 

• Delegatul  va mentine toate vehiculele, instalatiile şi utilajele folosite 

pentru prestarea Serviciilor în stare buna de functionare şi în conditii de 

igiena.  

• Toate dispozitivele de iluminat, de avertizare, sirene, tobe de esapament, 

rezervoare de carburant şi dispozitive de control al emisiilor din dotarea 

vehiculelor şi utilajelor se vor afla permanent în stare de functionare.  

• Va fi mentinut un numar suficient de piese de rezerva pentru inlocuire în 

decurs de 48 de ore astfel incat sa se asigure executarea continua şi la 

timp a acestui Contract. Gradul de disponibilitate al parcului auto va fi de 

minim 85%.  

• Delegatul va mentine toate vehiculele în stare de curatenie. Toate 

vehiculele vor fi spalate şi dezinfectate în intregime cel putin o data pe 

saptamana.  

5.12.3 Exploatare 

• Niciun vehicul nu va fi supraincarcat.  

• Toate autospecialele vor avea cate o foaie de parcurs pentru traseul 

parcurs şi timpul de efectuare care va include ora de plecare de la garaj 

la inceputul activitatii, orele de sosire şi plecare de la unitatile desemnate 

de gestionare a deşeuri lor, şi ora de sosire la garaj la incheierea 

programului.  

• Foile de inregistrare ale autospecialelor vor contine greutatea incarcaturii 

conform bonurilor de cantar,  timpul de stationare şi natura activitatilor de 

reparare sau depanare. Datele din fisele vehiculelor Delegatarului vor fi 

comasate şi prezentate Delegatarului intr-un raport lunar de prestare a 

serviciului de catre  Delegat. În plus, Delegatarul va avea acces la 

rapoartele privind oricare vehicul al Delegatului oricand va solicita 

aceasta.  

• Saptamanal sau la cererea Delegatarului,  Delegatul  va actualiza  fisele 

vehiculelor, disponibile pentru verificare.  

• Delegatul se va asigura ca toate vehiculele sunt inmatriculate şi 

functioneaza în conformitate cu legile şi regulamentele în vigoare.  

• Numai soferii calificati şi detinatori de permis de conducere vor putea 

conduce aceste vehicule şi utilaje. Soferii vor efectua controale medicale 
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specifice de doua ori pe an pentru a se asigura ca sunt apti de a-si 

indeplini sarcinile. 

• Se vor elabora planuri anuale de revizii şi reparaţii pentru utilajele de 

transport, executate cu forţe proprii şi cu terţi; 

• Delegatul va tine evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; 

• Delegatul va asigura existenţa personalului necesar pentru prestarea 

Serviciului şi conducerea operativă, mijloacele tehnice şi personalul de 

intervenţie în situaţii de urgenţă; 

• Delegatul va deţine toate documentele necesare de însoţire a Deşeurilor 

transportate, din care să rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile 

de Deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea 

de Deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii; 

 

5.13 ECHIPAMENTE DE COLECTARE 

Înainte de Data de Începere Delegatarul (dar nu mai tarziu de 3 luni) va furniza 

Delegatului recipienti achizitionati în vederea executiei colectarii (containere, pubele, 

iglu-uri). Orice alte pubele necesare vor fi achizitionate de  delegat pe cheltuiala 

proprie.  

Delegatul  este raspunzator de stabilirea unui program regulat de curatare şi 

intretinere a recipienţilor Delegatarului. Se vor asigura servicii regulate pentru 

intretinerea pubelelor Delegatarului şi toate pubelele, în afara de cele pentru case 

individuale, vor fi spalate şi dezinfectate cu regularitate, de cel putin doua ori pe an 

sau mai des daca este necesar, pentru a nu deveni neigienice, urât mirositoare sau 

insalubre. Spalarea pubelelor de la casele individuale va fi efectuata de catre 

proprietarii gospodariilor. 

Toate pubelele suplimentate sau inlocuite ulterior de  delegat vor fi de acelasi fel cu 

cele ale Delegatarului. Vor fi fabricate din material durabil şi vor permite inchiderea 

capacului pentru a evita problemele cauzate de animale, infestarea cu rozatoare, 

degajari de mirosuri neplacute sau deşeuri  raspandite prin antrenarea vantului.  

Delegatul  va distribui un numar adecvat de containere de 1.100 l la punctele de 

colectare, le va mentine în stare buna şi le va repara sau inlocui pe cele iesite din uz.  

 Delegatul  va distribui europubele de 120 l la fiecare casa individuala. Fiecare 

gospodarie adaugata în timpul derularii Contractului va primi o europubela. Acestea 

vor fi puse la dispoziţie printr-un contract de comodat pentru folosinta gratuita a 

generatorilor casnici care le vor pastra în stare de curatenie. 
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Conducerile unitatilor administrativ –teritoriale din aria de deservire vor sprijini 

Delegatul pentru alocarea/distribuirea pubelelor  catre generatorii care locuiesc la 

case individuale prin  punerea la dispozitie a unor spatii adecvate pentru stocare 

temporara a pubelelor. Delegatarul (prin conducerile unitatilor administrativ –

teritoriale din aria de deservire va intocmi si va pune  la dispozitia  Delegatului   la 

data semnarii  contractului liste exacte cu gospodariile care vor beneficia de pubele . 

Delegatul  va distribui contracost recipienti adecvati catre toate institutiile şi agentii 

economici, cu puncte de lucru pe raza teritoriala din aria deservita, care solicita acest 

lucru. Recipientii, predati prin contracte de custodie, inchiriere dupa caz  trebuiesc 

utilizati pentru colectarea pe fractii a deşeuri lor municipale nepericuloase generate 

de institutii şi agenti economici. 

5.14 PARCUL AUTO şi ATELIERUL 

Delegatul  are obligatia de a utiliza amplasamente cu marimea adecvata şi dotate 

corespunzator pentru parcarea vehiculelor. Niciun vehicul nu va fi parcat în zona 

publica atunci cand nu e folosit.  

Reparatiile si mentenanta se vor efectua la service autorizate. 

5.15 PREDAREA UTILAJELOR LA INCETAREA CONTRACTULUI 

La incetarea Contractului prin orice mod, toate utilajele, echipamentele,  

amplasamentele proprietatea Delegatarului care  au fost predate Delegatului , vor fi  

livrate Noului Delegat  sau, in absenta acestuia, Delegatarului. 

Cu doua luni inainte de data de expirare sau de terminare  Delegatul  va incepe sa 

instruiasca personalul noului  delegat sau al Delegatarului în utilizarea, intretinerea şi 

reparatia echipamentelor ce vor fi predate. 

Delegatul  va permite efectuarea oricaror verificari şi teste necesare identificarii unor 

eventualele avarii, defectiuni sau uzura nenaturala a echipamentelor, acestea vor fi 

prevazute ulterior în procesul verbal de predare-preluare. Impreuna cu acestea  

Delegatul  va livra şi documentatia adecvata inclusiv manuale, certificate, şi alte 

documente. 

Delegatul  se va asigura ca toate documentele şi bazele de date electronice care 

contin informatii referitoare la angajati sau vizitatori inclusiv toate documentele aflate 

în posesia sau controlul unui Sub-Contractant vor fi predate Delegatarului. 

Predarea va fi consemnata intr-un Proces verbal de predare-primire şi insotita de un 

Certificat de predare-primire, semnat de Noul  delegat (daca a fost desemnat în 

prealabil), Delegatar şi  Delegat.  
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6. CERINTE GENERALE PRIVIND SERVICIILE 

6.1 PERIOADA DE MOBILIZARE şi DATA DE INCEPERE STABILITA 

6.1.1 Perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre data semnarii contractului şi data de 
incepere. Perioada de mobilizare nu poate depasi 90 de zile de la data semnarii 
Contractului. 

La începutul perioadei de mobilizare  Delegatul , în acord cu Delegatarul, va anunta 

U.A.T care la rândul lor vor anunța generatorii de deşeuri  municipale în legatura cu 

detaliile noilor servicii de baza care fac obiectul Contractului.  

Impreuna cu Delegatarul şi autoritatile administratiei publice locale din zona 

deservită,  Delegatul  va anunţa introducerea noilor servicii. Data de incepere 

stabilita este definita în Programul de Executie a Serviciilor (Anexa C a Contractului). 

6.1.2 In timpul perioadei de mobilizare, (dar nu mai tarziu de 3 luni)  Delegatul  va definitiva 
pregatirile pentru punerea în aplicare a Serviciilor.  Delegatul :  

i. Va prelua utilajele şi celelalte echipamente concesionate de catre 

Concedent, precum containere, pubele şi alte echipamente şi unitati 

furnizate de Delegatar (precizate în Anexa B la Conditii Contractuale); 

ii. Va distribui pubelele şi recipientii Delegatarului la punctele de colectare şi 

catre generatorii de deşeuri,  dupa cum va fi cazul (pe baza de contract 

de comodat) din  spatiile  adecvate pentru stocare temporara ,  puse la 

dispoziție de Delegatar (prin conducerile unitatilor administrativ –

teritoriale din aria de deservire) si în baza listelor  intocmite  si puse  la 

dispozitia  Delegatului  de Delegatar (prin conducerile unitatilor 

administrativ–teritoriale din aria de deservire) la data semnarii  

contractului. Va achizitiona orice recipienti, vehicule şi utilaje 

suplimentare necesare punerii în aplicare a Programului de Executie a 

Serviciilor; 

iii. Va angaja şi va instrui personalul necesar; 

iv. Va obtine acces, pe propria raspundere, la orice amplasamente, facilitati 

şi locatii necesare pentru prestarea Serviciilor.  
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6.1.3 Cu cel putin 30 de zile inainte de data de incepere,  Delegatul  va trimite 

Delegatarului manualele şi documentele specificate în Partea a-VI-a. Aceste 

manuale vor fi revizuite anual, actualizate şi republicate de cate ori va fi necesar. 

6.1.4 Delegatul  isi va finaliza în timp util obligatiile prevazute în prezenta Sectiune conform 

cu Programul de Executie a Serviciilor şi va anunta Delegatarul de orice abateri 

anticipate sau efective de la datele stipulate în Programul de Executie a Serviciilor 

imediat ce va fi posibil, explicand toate motivele existente. Delegatarul poate, printr-

un aviz, sa dispuna Delegatului sa intreprinda pe cheltuiala exclusiva a acestuia 

acele actiuni pe care Delegatarul le considera necesare pentru indeplinirea cu cea 

mai mica intarziere posibila a obligatiilor contractuale conform cu Programul de 

Executie a Serviciului, daca în prealabil şi din motive obiective a constatat ca  

Delegatul  nu isi va putea indeplini o parte a obligatiilor.  

 

6.2 LEGI, STANDARDE şi LINII DIRECTOARE 

6.2.1 Serviciile furnizate de  delegat vor respecta pe deplin regulamentele nationale 
generale şi specifice în vigoare. Acestea includ: 

• Legea 51/2006 privind serviciile de utilitati publice cu modificarile şi 

completarile ulterioare; 

• Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor cu modificarile 

şi completarile ulterioare; 

• O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contratelor de 

concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare 

•  H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica 

• OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale 

aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii aprobată cu modificări prin Legea 228/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare  

• HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. 

30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente 

procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică 

• Hotararea de Guvern 1037/2010 privind deşeuri le de echipamente 

electrice şi electronice; 
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• Hotararea de Guvern 621/2005 privind gestionarea deşeuri lor de 

ambalaje cu reglementarile şi completarile ulterioare; 

• Ordinul Ministerului Sanatatii 536/1997 privind aprobarea normelor de 

igiena şi a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei. 

6.2.2 Serviciile vor respecta prevederile Regulamentului serviciului de salubrizare din aria 

deservirii precum şi ale planurilor judetene şi regionale privind gestionarea 

deşeurilor, daca acestea nu contravin prevederilor din prezentul Caiet de Sarcini sau 

din Conditiile Contractuale, caz în care acestea prevaleaza.  Delegatul  va accepta 

amendarea Programului de executie a serviciului şi a cerintelor tehnice din prezentul 

Caiet de Sarcini ori de cate ori va fi necesar din cauza modificarii Regulamentului 

serviciului de salubrizare din aria deservirii în cazul în care respectivele modificari 

sunt facute pentru alinierea prevederilor din Regulamentul serviciului de salubritate la 

prevederile legislaţiei naţionale. 

6.2.3 Delegatarul va actualiza Regulamentul serviciului de salubritate privind gestionarea 

deşeuri lor (sectiunile privind obligatiile generatorilor de deşeuri ) astfel incat sa 

faciliteze Delegatului executia serviciului. 

6.2.4 Delegatarul, cu ajutorul autoritatilor administratiei publice locale şi în colaborare cu  

Delegatul  va monitoriza generatorii de deşeuri  municipale în respectarea 

regulamentelor referitoare la sistemul de management al deşeurilor menajere, 

evacuarea neautorizata şi gestionarea altor tipuri de deşeuri  decat cele care fac 

obiectul Contractului. Delegatarul, cu sprijinul activ al autoritatilor administratiei 

publice locale  va lua act de nerespectarea regulamentelor de catre generatorii de 

deşeuri , inclusiv utilizarea deficienta a sistemului de catre generatorii casnici, dupa 

cum va fi identificata de  Delegat şi va institui împreună cu administraţia publică 

locală în regim de urgentă masurile administrative, financiare, contraventionale, care 

se  impun potrivit legislatiei în vigoare.  

6.3 CERINTE STATUTORII (INCLUSIV PERMISE şi LICENTE) 

6.3.1  Delegatul  si/sau membrii consortiului vor obtine şi mentine pe toata perioada de 

executie a Serviciilor: 

a. licenta pentru prestarea serviciilor de transport şi colectare a deşeurilor 

emisa de Autoritatea Nationala pentru Reglementare în Servicii Publice.  

b. orice permis, licenta sau autorizatie inclusiv autorizatia de functionare şi 

autorizatia de mediu, care sunt obligatorii  conform legii. 
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6.4 SUPRAVEGHERE 

6.4.1 Delegatarul  va numi un Agent de control care va controla indeplinirea Serviciilor şi 

va tine cont de efectuarea lor cand va aproba, dupa cum stabileste Contractul, platile 

catre  Delegat. Agentul de control poate atribui o parte sau toate responsabilitatile 

celor numiti de el, inclusiv inspectorilor de sanatate publica şi persoanelor care 

lucreaza în institutii guvernamentale şi reprezentatilor administratiei publice locale.  

6.4.2 Delegatul  va coopera în totalitate cu Delegatarul pentru a controla şi monitoriza 

Serviciile şi va permite Delegatarul ui sa inspecteze toate rapoartele şi documentele 

detinute de  delegat referitoare la Servicii, sa inspecteze vehiculele şi utilajele, 

inclusiv piesele de rezerva, magazii şi ateliere de reparatii, parcaje şi garaje utilizate 

de  delegat.  

6.4.3 Delegatarul va monitoriza Serviciul conform indicatorilor de performanţă din Anexa 1 

la Regulamentul Serviciului de Salubritate 

6.4.4 Orice situatii de neindeplinire a prevederilor Programului de Executie a Serviciilor vor 

fi luate în considerare conform Clauzei 26 a Contractului. 

6.5 OBLIGATII DE COMUNICARE ALE DELEGATULUI 

6.5.1 Comunicarea cu Delegatarul  

a. Delegatul  va mentine comunicarea cu Agentul de Control. Birourile 

Delegatului vor avea acces la e-mail, ce va fi verificat cel putin de 

doua ori pe zi. 

b. Delegatul tebuie 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.  

c. Delegatul are obligaţia să răspundă la sesizările scrise în termen de 

maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;  

d. Delegatul are obligaţia să ţină evidenţa gestiunii Deşeurilor şi să 

raporteze periodic către ADIS, şi oricăror alte Autorităţi 

Competente, după caz, conform reglementărilor în vigoare. 

e. Toate bazele de date şi tabelele centralizatoare trebuie păstrate în 

format electronic şi actualizate periodic. Copii în format electronic 

trebuie furnizate către ADIS  la cerere. 
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f. Delegatul 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. Acesta are astfel o obligaţie de a arhiva informaţiile cu 

detalii pe o perioada care nu va depăşi opt ani. 

6.5.2 Comunicarea cu utilizatorii serviciului 

g. Prin campania de informare publica Delegatarul va informa 

populatia asupra posibilitatii adresarii oricarei solicitari oficiale 

privind Serviciile prestate Delegatarului sau reprezentantilor sai. 

Clientul poate adresa solicitarea catre autoritatea administratiei 

publice locale competenta, care apoi va retrimite solicitarea 

Delegatarului spre a fi luata în considerare.  

h. De asemenea, reclamatiile pot fi adresate direct Delegatului 

conform Sectiunii 6.116.11. 

6.5.3 Comunicarea cu municipiile, orasele şi comunele 

a. Delegatul, coordonandu-si activitatea cu cea a Delegatarului, va 

gestiona problemele specifice acestor Servicii în anumite zone, 

impreuna cu reprezentantii administratiei publice locale.  

b. Delegatul  va coopera cu autoritatile administatiei publice locale 

conform prevederilor şi conditiilor stipulate în Caietul de sarcini şi în 

cadrul Contractului.  

 

6.6 PROGRAMUL DE LUCRU 

In planificarea Serviciilor,  Delegatul  se va supune reglementarilor şi restrictiilor 

locale, regionale şi nationale în vigoare.  

Delegatul  va evita sa desfasoare activitati zgomotoase la ore nepotrivite în zonele 

locuite.  

In planificarea traseelor  Delegatul  va lua în considerare orele de deschidere ale 

instalaţiilor de gestionare a deşeurilor.  

Delegatul  va presta Serviciile şi va respecta cu strictete un program regulat de lucru, 

care va fi cuprins în Programul de Executie a Serviciilor şi va fi adus la cunostiinta 

populatiei.  Delegatul  va modifica programul  de lucru în functie de zilele de sarbatori 

legale de cate ori va fi necesar. 
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Prestarea Serviciilor va avea loc cel putin de luni pana sambata cu exceptia zilelor 

nelucratoare.  Delegatul va planifica şi prevedea eventualitatea unor colectari 

suplimentare pentru a putea colecta deşeurile produse în zilele de sarbatori legale. 

Cand sunt necesare modificari ale Programului de executie a Serviciilor în afara 

orarului de lucru,  Delegatul  va opera aceste modificari în modul cel mai practic, 

pentru a-si indeplini obligatiile fara sa reduca nivelul Serviciilor şi va informa toti 

generatorii de deşeuri  afectati de eventualele modificari cu cel putin doua saptamani 

inainte.  

6.7 RESURSE UMANE 

Personalul cheie propus pentru implementarea contractului trebuie să întrunească 

cerinţele minime privind experienţa, conform tabelului de mai jos. 

 

Art. Experienţă Descriere 

Manager de contract 

Educaţie  Inginer sau economist, cel puţin o 

diplomă de licenţă sau echivalentul 

acesteia 

Experienţă profesională 

generală 

Minim 5 ani  

Experienţă specifică Minim 3 ani Experienţă în managementul serviciilor 

de colectare a deşeurilor 

Manager servicii de colectare 

Educaţie  absolvent de studii superioare de profil 
tehnic sau economic 

Experienţă profesională Minim 5 ani  

Experienţă specifică Minim 3 ani Experienţă în managementul serviciilor 

de colectare a deşeurilor 

Manager parc auto 

Educaţie  Absolvent de studii superioare de profil 

tehnic 
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Experienţă profesională 

generală 

Minim 5 ani  

Experienţă profesională 

specifică 

Minim 3 ani Experienţă în managementul unui parc 

auto de minimum 50 de utilaje de 

transport greu (autospeciale de transport 

cu capacitate de minimum 3,5 tone) 

 Delegatul  va prezenta Delegatarului intregul personal ce va fi mobilizat pentru 

executia contractului în perioada de mobilizare.  
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6.8 IDENTITATEA DELEGATULUI şi CONSTIENTIZAREA PUBLICULUI 

6.8.1 Delegatul  va folosi aceeasi denumire de identificare pentru toate utilajele, publicatiile 

şi vehiculele, toate avand acelasi slogan sau logo. Personalul operational va purta 

echipament de lucru, numerotat şi inscriptionat cu denumirea Delegatului, numai în 

timpul orelor de lucru.  

Toate  utilajele mobile puse la dispozitie de Delegat  în scopul prestarii acestor 

Servicii vor fi personalizate  de comun acord cu  Delegatarul , iar cele puse la 

Dispozitie de catre Concedent vor purta şi logo-ul şi numele UE şi ale Delegatarului.  

6.8.2 Delegatul  se obliga sa organizeze anual campanii de informare publica în scopul 

cresterii gradului de participare a populatiei şi a celorlalti generatori de deşeuri  din 

institutii şi agenti economici la schemele de colectare selectiva a deşeuri lor 

reciclabile, la programele de colectare a deşeuri lor menajere periculoase, a deşeuri 

lor voluminoase, a celor de echipamente electrice şi electronice, s.a.m.d.  

6.8.3 Pentru campania de informare publica, Delegatul  isi va prevedea anual un fond de 

minimum 120.000 de lei. 

6.8.4 Delegatul  va coopera cu Delegatarul  şi celelalte autoritati ale administratiei publice 

locale în procesul de informare şi instruire a generatorilor de deşeuri  în legatura cu 

colectarea deşeuri lor şi va informa generatorii de deşeuri  despre procedurile de 

urmat în eventualitatea înaintarii unor reclamatii cauzate de prestarea defectuoasa a 

Serviciilor de catre Delegat sau orice alte solicitari specifice. 

6.8.5 In campaniile de informare publica Delegatul  va folosi containerele, vehiculele, 

uniformele şi celelalte echipamente de care dispune. Nu este admisa publicitatea alta 

decat pentru campaniile de constientizare privind executia Serviciilor.  

6.8.6 Delegatarul  va participa, cu titlu gratuit, cu personal şi material la actiunile de 

informare publica în domeniul salubrizarii organizate de Delegat  sau orice membru 

al ADIS Bacău, în cazul în care este solicitat cu minimum 48 de ore inainte de 

eveniment.   

6.9 IDENTIFICARE 

6.9.1 Delegatul  se va asigura ca angajatii sai isi vor declina identitatea şi statutul de 

angajat al Delegatului şi nu vor incerca sa se eschiveze atunci cand Delegatarul  va 

solicita aceasta.  Delegatul  isi va dota personalul cu legitimatii de identificare care sa 

contina numele, fotografia şi numarul de identificare şi va impune personalului sa 

poarte aceste legitimatii în timpul programului de lucru.  
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6.9.2 Delegatul  va asigura echipamente de lucru puternic colorate sau camasi, tricouri, 

pufoaice şi pantaloni de acelasi fel, pentru a fi purtate pe parcursul orelor de 

program, astfel incat lucratorii sa fie usor de observat iar activitatea lor sa poata fi 

monitorizata. Uniformele vor avea aplicatii de benzi reflectorizante.  

6.9.3 Pe uniforme va fi inscriptionat numele Delegatului şi un numar de telefon mobil, 

ambele vizibile de la o distanta de minimum 3 m. Cu 10 cm mai sus se va aplica un 

numar de identificare intr-o culoare contrastanta, atat pe spatele cat şi pe fata 

hainelor de lucru. Pot fi adaugate sloganul şi logo-ul companiei.  

6.9.4 Delegatul  va personaliza  de comun acord cu  Delegatarul  toate vehiculele de 

colectare ce vor fi folosite conform Contractului în acelasi fel. Numele Delegatului şi 

un numar de telefon mobil vor fi inscriptionate cu claritate pe ambele parti ale 

camioanelor cu litere avand nu mai putin de 15 cm inaltime. Un numar de identificare 

al camionului (in afara de numarul oficial de inmatriculare) va fi vizibil pe ambele parti 

de la cel putin 50 m. Pot fi adaugate sloganul şi logo-ul companiei, precum şi numele 

soferului.  

6.10 ECHIPAMENTE DE PROTECTIE  

Delegatul  va asigura tuturor muncitorilor implicati în efectuarea Serviciilor 

incaltaminte şi manusi de protectie. Angajatii implicati în manevrarea pubelelor şi 

containerelor vor purta manusi şi ghete. 

Echipamentele de protectie vor fi pastrate în bune conditii şi înlocuite de catre  

Delegat la uzare sau deteriorare. 

Delegatul va fi raspunzator de asigurarea controalelor medicale periodice pentru 

personal, cel putin o data pe an, şi pentru asigurarea unui program de vaccinare 

adecvat, în functie de recomandarile prealabile ale unui medic. 

Delegatul  se va asigura ca muncitorii poarta echipamentul de protectie, au 

legitimatiile de identificare la vedere şi ca efectueaza controalele medicale. 

6.11 RECLAMATII 

Delegatul  va tine cont de toate reclamatiile primite, indiferent din ce sursa. 

In vederea primirii reclamatiilor precum şi pentru informatiile publice,  Delegatul  va 

amenaja şi va opera un birou de lucru cu publicul.  Delegatul  va instala şi va opera 

suficiente linii telefonice cu serviciu non-stop sau cu mesagerie la biroul mai sus 

mentionat pentru inregistrarea reclamatiilor şi sesizarilor publice. Biroul va avea cel 

putin un angajat în timpul orelor de lucru în care se efectueaza Serviciile. Biroul va 

dispune de asemenea şi de un cont de e-mail.  

Delegatul  va inregistra toate reclamatiile primite şi actiunile intreprinse în aceste 

cazuri. Aceste inregistrari vor fi puse la dispozitia Delegatarului pentru verificare de 
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cate ori va fi nevoie.  Delegatul  va informa, în scris şi din proprie initiativa, 

Delegatarul , în decurs de douazeci şi patru (24) de ore, cu privire la toate 

reclamatiile primite şi la actiunile intreprinse sau planificate pentru a rezolva 

respectivele reclamatii.  

Delegatul  va raspunde la toate reclamatiile intr-o maniera politicoasa, prompta şi 

eficienta intr-un timp cat mai scurt, dar nu mai tarziu de trei (3) zile lucratoare. Va 

verifica intr-un timp cat mai scurt veridicitatea fiecarei reclamatii în parte si, daca va fi 

cazul, va lua masuri urgente de remediere a situatiei.  

Delegatul  va inregistra şi pastra reclamatiile în format electronic intr-o maniera care 

sa faciliteze accesul de la distanta al unor terte parti, astfel incat Delegatarul  şi 

delegatii sai sa poata accesa oricand informatiile. Datele vor fi organizate intr-o baza 

de date accesibila în timp real Delegatarului, printr-un sistem informatic integrat în 

conformitate cu prevederile Sectiunii 8.3. Delegatarul  va stabili caracteristicile bazei 

de date şi ale sistemului informatic integrat la propunerea Delegatului în perioada de 

mobilizare. 

6.12 PRETENTII RIDICATE DE TERTE PARTI 

Delegatul  va asigura Delegatarul  impotriva oricaror pretentii ridicate de terte parti – 

generatori de deşeuri  casnici şi institutii publice locale sau judetene ori agenti 

economici - conform prevederilor din cadrul Contractului.  

Delegatul  raspunde pentru toate deteriorarile aduse proprietatii private sau publice 

din neglijenta personalului angajat de  delegat în timpul executarii acestui Contract.  

Delegatul  va inlocui sau reface în starea originala orice proprietate deteriorata de  

delegat, angajatii sai sau sub-contractorii sai, fara nici un cost pentru Delegatar. 

Daca  Delegatul  nu repara, reface sau inlocuieste astfel de proprietati deteriorate în 

timp de cincisprezece zile (15) de la primirea avizului din partea Delegatarului, 

Delegatarul  va retine o suma egala cu costurile reparatiei, restaurarii sau inlocuirii 

proprietatii avariate din urmatoarea plata datorata Delegatului. Asemenea deduceri, 

odata facute, nu vor fi returnate sau rambursate Delegatului.  

6.13 UTILITATI şi INTRERUPERI ALE ALIMENTARII CU ENERGIE 

Delegatul  va asigura pentru cladirile şi instalatiile pe care le exploateaza utilitatile 

necesare pentru alimentarea cu electricitate, apa si, daca este nevoie, gaze naturale 

şi evacuarea apelor reziduale. 

Delegatul  va furniza şi va mentine linii telefonice fixe în birourile sale. Managerul de 

Contract şi sefii de tura de la fiecare sector operativ, vor fi dotati cu cate un telefon 

mobil.  

O lista cu numere de telefon şi persoanele responsabile de serviciu la furnizorii de 

utilitati va fi actualizata zilnic. 
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Delegatul  va concepe un plan pentru situatii de urgenta în cazul caderilor temporare 

de curent (maxim 48 de ore) pentru a-si putea desfasura activitatea conform 

termenilor şi conditiilor Contractului.  

6.14 ALOCAREA RESPONSABILITĂŢILOR ŞI RISCURILOR CONTRACTUALE 

Responsabilităţile Delegatarului vor include, printre altele: 

• Solicitarea de amendamente la reglementările în vigoare privind 

gestiunea deşeurilor, atunci când sunt necesare pentru dezvoltarea 

sistemului judeţean/local de gestiune a deşeurilor. 

• Deţine toate activele publice pentru gestionarea deşeurilor direct sau prin 

intermediul membrilor ADIS. 

• Obţine permisele şi autorizaţiile necesare pentru construcţia şi 

funcţionarea obiectivelor şi instalaţiilor pentru gestionarea deşeurilor. 

• Stabileşte tarife şi taxe pentru serviciile de gestiune a deşeurilor, pe care 

le pune la dispoziţia populaţiei; stabileşte preţurile pentru depozitarea 

deşeurilor. 

• Pregăteşte documentaţia de licitaţie pentru delegarea serviciilor şi 

realizarea şi operarea instalaţiilor de gestionare a deşeurilor municipale. 

• Monitorizează şi controlează activitatea Delegatului pentru a se asigura 

că serviciile sunt prestate la un nivel calitativ corespunzător şi în 

conformitate cu condiţiile contractuale. 

• Organizează şi desfăşoară campanii de informare şi educare a publicului. 

• Asigura sumele pentru remunerarea Delegatului. 

• Gestionează fondurile aferente serviciilor şi, dacă este necesar, fondurile 

nerambursabile ori împrumuturile pentru construirea viitoarelor instalaţii 

de gestiune a deşeurilor şi achiziţionarea echipamentului necesar. 

 

6.14.1 Matricea Responsabilităţilor Principale  

O vedere de ansamblu asupra scopului Contractului şi a modului de alocare a 

responsabilităţilor principale între Delegatar şi Delegat este prezentată în tabelul de 

mai jos:  

Nr. 

crt. 
Descrierea Sarcinii/Responsabilităţii Delegatar Comună  Delegat 

Prestarea Serviciului: 
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Nr. 

crt. 
Descrierea Sarcinii/Responsabilităţii Delegatar Comună  Delegat 

 Prestarea serviciilor de colectare regulată a 

deşeurilor în conformitate cu Programul de 

executie a serviciilor, dar nu mai putin decat 

cele prevazute în sectiunea 5 

  √ 

 Prestarea unor servicii la cerere şi a unora 

suplimentare de colectare de deşeuri, colectare 

pentru reciclare sau alte servicii conexe, 

necesare în caz de urgenţă sau alte 

evenimente speciale   

  √ 

 Transportul şi livrarea tuturor deşeurilor 

colectate la facilităţile de procesare şi eliminare 

desemnate de către Delegatar 

  √ 

 Obţinerea tuturor licenţelor şi avizelor cerute  

pentru prestarea serviciilor  
  √ 

 Acordul cu toate permisele, licenţele, avizele, 

legile, actele, regulile statutorii, coduri de 

practică şi cu toate obligaţiile contractuale 

aplicate la furnizarea serviciilor 

  √ 

 Relaţii publice, educaţie şi publicitate   √ √ 

 Plăţile către Delegat, conform Contractului  √   

 Stabilirea şi colectarea taxelor de la gospodării 

prin interdmediul autoritaţilor publice locale  
√   

 Redeventa    √ 

Achiziţii / Furnizarea Bunurilor şi Resurselor: 

 Furnizarea iniţială de pubele,  containere,  

pentru precolectare deşeuri  municipale şi  

materiale reciclabile conform Anexei 9; 

√   

 Furnizarea unui numar nedeterminat de 
containere pentru dotarea punctelor de 
colectare proprii ale institutiilor şi agentilor 
economici) 

  √ 
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Nr. 

crt. 
Descrierea Sarcinii/Responsabilităţii Delegatar Comună  Delegat 

 Furnizarea de vehicule şi echipamente conexe 

necesare pentru colectarea  şi transportul 

deşeurilor şi materialelor reciclabile  

  √ 

 Furnizarea de vehicule şi echipamente conexe 

necesare pentru colectarea şi transportul  

deşeurilor reziduale (vehicule suplimentare 

pentru a se atinge nivelele de performanţă a 

serviciilor cerute de Delegatar) 

  √ 

 Primirea, stocarea, asamblarea şi distribuirea 

tuturor pubelelor şi containerelor furnizate de 

catre Delegatar. 

  √ 

 Achiziţionarea şi livrarea tuturor pubelelor, 

containerelor, vehiculelor şi echipamentelor 

suplimentare şi care trebuiesc înlocuite, pe 

toată durata Contractului   

  √ 

 Asigurarea unei depozitări corespunzătoare şi 

în siguranţă a materialelor şi echipamentelor, 

magazii sau facilităţi de întreţinere şi reparaţii 

pe întreaga durată a Contractului   

  √ 

 Asigurarea combustibilului, energiei electrice, 

pieselor de schimb şi articolelor consumabile / 

materialelor necesare pentru prestarea 

serviciilor şi operarea facilităţilor  

  √ 

 Asigurarea tuturor resurselor umane necesare 

pentru a presta serviciile şi a opera facilităţile  
  √ 

Proprietatea, Asigurarea, Curăţarea, Întreţinerea şi Înlocuirea Bunurilor: 

 Proprietatea asupra tuturor containerelor, 

punctelor de colectare şi alte amplasamente 

puse la dispoziţie de către Delegatar 

√   

 Proprietatea asupra vehiculelor şi 

echipamenentelor conexe pentru colectarea 

deşeurilor şi deşeuri lor reciclabile  pe toată 

durata Contractului (vehiculele suplimentare şi 

recipienti necesare pentru atingerea nivelelor 

  √ 
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Nr. 

crt. 
Descrierea Sarcinii/Responsabilităţii Delegatar Comună  Delegat 

de performanţă cerute)  

 Proprietatea asupra tuturor bunurilor, 

echipamentelor şi materialelor achiziţionate de  

delegat, pe toată durata Contractului  

  √ 

 Asigurarea tuturor bunurilor, echipamentelor şi 

materialelor folosite pentru prestarea serviciilor 

pe toată durata Contractului  

  √ 

 Curatarea, repararea şi intretinerea 

corespunzatoare a tuturor bunurilor, 

echipamentelor (inclusiv bunurile şi 

echipamentele Delegatarului, cu excepţia 

pubelelor de 120 l  ) folosite pentru prestarea 

serviciilor şi operarea facilităţilor pe întreaga 

durată a Contractului.  

  √ 

 Înlocuirea oricărui bun pierdut, furat sau stricat, 

a oricărui echipament şi material, după 

necesităţi, pe toată durata Contractului  

  √ 

 

6.14.2 Alocarea Riscurilor 

Alocarea principalelor riscuri între Concedent şi  delegat este indicată în tabelul de 

mai jos.  

Nr. 

crt. 
Descrierea Riscurilor 

 

Delegatar 
Comună  Delegat 

 Riscuri de Operare:    

1 Fluctuaţii ale populaţiei 

Modificarea semnificativă a numărului de 

locuitori, cu impact asupra cantităţilor de deşeuri 

şi a numărului recipienţilor sau a frecvenţei de 

descărcare/colectare în conformitate cu 

Contractul 

√   
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Nr. 

crt. 
Descrierea Riscurilor 

 

Delegatar 
Comună  Delegat 

2 Tipuri de deşeuri 

Tipuri de deşeuri, altele decât cele specificate în 

Contract, colectate deliberat sau din neglijenţă 

  √ 

3 Valabilitatea Serviciilor  

Disponibilitatea de a presta serviciile scade sub 

standardele specificate  

  √ 

4 Performanţe în prestarea Serviciilor 

Promptitudinea, ritmul şi calitatea serviciilor 

prestate scad sub standardele cerute  

  √ 

5 Estimarea Erorilor 

Costurile adiţionale ale serviciilor sunt identificate 

şi atribuibile estimării incorecte a costurilor de 

către  delegat.  

  √ 

6 Materiale şi Echipamente  

Deficienţele performanţelor echipamentelor 

principale şi/sau ale materialelor duc la costuri de 

întreţinere mai mari decât cele prevazute 

 √  

7 Lipsa Personalului  

Lipsa unui personal calificat corespunzător duce 

la  reducerea performanţelor şi disponibilităţii 

serviciilor.  

  √ 

8 Instruirea Personalului 

Lipsa unui personal instruit corespunzător duce la 

o reducere a performanţtelor şi disponibilităţii 

serviciilor  

  √ 

9 Acţiuni Industriale  

Întârzieri şi costuri suplimentare rezultate din 

acţiuni industriale ale personalului angajat de 

către  delegat  

  √ 
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Nr. 

crt. 
Descrierea Riscurilor 

 

Delegatar 
Comună  Delegat 

10 Durata de viaţă rămasă pentru echipamente 

Aprecierea incorectă a duratei de viaţă rămasă a 

echipamentelor uzate. 

 √  

11 Costuri de afordabilitate / accesibilitate  

Nivelul de trai al locuitorilor este afectat de 

condiţiile economice nefavorabile.  

√   

12 Variaţii 

Întârzieri şi costuri suplimentare rezultate din 

schimbări în: 

- cerinţele Delegatarului 

- cerinţe din acte normative 

- standardele privind protecţia mediului  

√   

13 Performanţe de Mediu  

Întârzieri şi costuri suplimentare rezultate din 

neîndeplinirea standardelor de mediu  

  √ 

14 Plângeri ale unor terţi  

Costurile suplimentare generate de plângerile 

unei terţe părţi, rezultând din nerespectarea 

standardelor specificate în Contract pentru 

servicii şi/sau performanţele de mediu  

  √ 

15 Controlul Costului  

Un control inadecvat al costurilor duce la nevoia 

de resurse suplimentare  

  √ 

16 Întreţinerea  

Costuri suplimentare de întreţinere rezultând din 

estimarea eronată, abuzuri în utilizare sau ciclul 

redus de viaţă generat de proceduri 

necorespunzătoare de întreţinere 

  √ 
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Nr. 

crt. 
Descrierea Riscurilor 

 

Delegatar 
Comună  Delegat 

17 Deficienţe de Infrastructură  

Deficienţe în proiectarea infrastructurii sau 

calitatea construcţiei, conducând la costuri de 

întreţinere şi reparare mai ridicate decât cele 

anticipate  

√   

18 Defecţiune a Infrastructurii (asigurabilă)   √ 

19 Defecţiune a Infrastructurii (neasigurabilă) 

Defecţiuni ale infrastructurii sau distrugeri apărute  

dintr-un eveniment neasigurabil sau ca urmare a 

revoltei publice 

√   

20 Inflaţie 

Costurile de operare cresc mai mult decât se 

preconiza sau este permis în aranjamentele 

contractuale de indexare a preţurilor 

√   

21 Schimbări în cantitatea şi componenţa 

deşeurilor  

O schimbare în compoziţia deşeurilor afectează 

cantităţile colecate  

 √  

 Riscuri Financiare :    

22 Sustenabilitate 

Câştigurile obţinute din taxarea utilizatorilor sunt 

insuficiente pentru a acoperi toate plăţile datorate 

Delegatului conform Contractului 

√   

23 Dobânzi Bancare ulterioare atribuirii 

Contractului 

Ulterior atribuirii Contractului, dobânzile bancare 

sau orice alt cost financiar cresc mai mult decât a 

anticipat  Delegatul  în momentul depunerii ofertei 

  √ 

24 Ratele de schimb al valutelor 

Costuri suplimentare sau economii care apar ca 

urmare a fluctuaţiei cursurilor de schimb valutar 

 √  
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Nr. 

crt. 
Descrierea Riscurilor 

 

Delegatar 
Comună  Delegat 

25 Aprecierea Taxelor  

Costuri suportate de  Delegat din estimarea 

eronată a nivelului de taxare 

√   

26 Schimbări în sistemul de taxare  

Costuri suportate de  Delegat ca urmare a unor 

schimbări în sistemul de taxare  

√   

27 Taxa pe Valoarea Adaugată 

Schimbări în statutul serviciului din punctul de 

vedere al TVA  

√   

28 Obiectul Asigurării 

Riscuri majore devin neasigurabile în timpul 

derulării Contractului  

√   

29 Costul Asigurării 

Costul asigurării creşte mai rapid decât a 

preconizat  Delegatul . 

  √ 

 Riscuri Legislative:    

30 Schimbări Legislative Specifice   

Schimbări în legislaţie care se aplică specific 

numai la : 

- Acest Contract 

-  Delegatul care prestează aceste servicii 

- Serviciile publice în general, serviciul de 

salubritate  

 √  

31 Schimbări Generale în Legislaţie 

Schimbări legislative sau în sistemul de 

reglementări care determină creşterea costurilor 

de operare sau de cheltuieli de capital 

√   
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Nr. 

crt. 
Descrierea Riscurilor 

 

Delegatar 
Comună  Delegat 

32 Lichidarea Contractului determinată de 

dispariţia Delegatarului 

Consecinţe financiare determinate de dispariţia 

Delegatarului  

√   

33 Terminare Voluntară  

Urmările financiare oricărei lichidări voluntare, 

cauzată de Delegatar 

√   

34 Lipsa Delegatului 

Urmările financiare ale oricărei lichidări 

determinate de desfiinţarea Delegatului  

  √ 

35 Forţa Majoră  

Urmările financiare ale oricărei lichidări 

determinate de o situaţie de forţă majoră  

 √  

36 Schimbări politice 

Schimbări în structura APL care ar afecta 

procesul decizional în cadrul ADI 

√   
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7. DOCUMENTE DE REFERINTA 

7.1 DISPOZITII GENERALE 

Toate rapoartele şi documentele solicitate pe durata acestui Contract vor fi remise 

Delegatarului în doua (2) copii tiparite şi în format digital (de ex. pe CD) intr-un format 

accesibil Delegatarului. 

Sedinte de management al Serviciilor 

 Delegatul  va organiza sedinte de management cu Delegatarul  privitor la prestarea 

Serviciilor. Acestea vor avea loc:  

• Lunar în timpul perioadei de mobilizare precum şi în primele sase (6) luni 

de la data de incepere.  

• Trimestrial dupa sase (6) luni de la data de incepere; si 

• La solicitarea Delegatarului sau a Delegatului. 

Delegatul  va pregati sedintele şi va asigura procesul verbal al sedintei ce va fi remis 

Delegatarului în decurs de trei (3) zile de la respectiva sedinta.  

Sistemul informational 

•  Delegatul  va instala, exploata şi mentine un sistem informational 

computerizat pentru stocarea şi procesarea datelor operationale – traseul 

parcurs, staţionări, cantitatea descărcată la locaţia staţiei de 

transfer/depozitului/staţiei de sortare/staţei de compostare. Pentru 

anumite date sistemul IT va facilita accesul de la distanta a tertelor parti, 

astfel incat Delegatarul  şi delegatii sai sa poata accesa datele oricand.  

• Sistemul informational va putea furniza rapoarte zilnice, lunare, 

trimestriale şi anuale prin procesarea numarului mare de intrari zilnice. 

• Delegatarul  va avea acces la aceste date iar cerintele exacte ale 

sistemului vor fi stabilite impreuna cu Delegatarul  în timpul perioadei de 

mobilizare.  

• Sistemul informational va fi pregătit în timpul perioadei de mobilizare şi va 

fi functional pentru toate partile la Data de Incepere.  

7.2 MANUALE 

Cu cel putin patru (4) saptamani inainte de data de incepere  Delegatul  va remite 

Delegatarul ui urmatoarele manuale, planuri, documente, etc.: 

7.2.1 Manuale de functionare şi intretinere 

Aceste manuale vor include cel putin urmatoarele:  
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• structura organizationala şi raspunderi; 

• referinte catre alte proiecte şi rapoarte relevante, specificatii etc., pentru a 

asigura o bibliografie completa a structurilor astfel incat personalul de 

exploatare şi intretinere sa aiba posibilitatea sa inteleaga procedurile de 

baza; 

• instructiuni de folosire complete pentru toate sistemele: desene, 

diagrame, harti, note etc., pentru a usura intelegerea normelor de 

functionare şi intretinere în siguranta; instructiuni de manevrare speciale 

pentru fluxurile de deşeuri  neacceptate şi pentru deşeurile care necesita 

verificare; 

• programe de intretinere şi consumabile necesare unei bune functionari a 

echipamentelor şi vehiculelor 

• regulamente de siguranta;  

• controale de rutina şi planificari în situatii de urgenta;  

• lista cu piesele de rezerva şi uzura recomandate; 

7.2.2 Programul de monitorizare 

7.2.3 Programul de training şi calificare pentru personalul operational şi de supraveghere; 

7.2.4 Manualul de asigurare a calitatii; 

7.2.5 Planul de management de mediu; 

7.2.6 Documentatia detaliata a vehiculelor, utilajelor şi resurselor umane, inclusiv: 

• Fabricantul, marimea motorului, capacitatea utilajului, numarul de 

identificare şi data de fabricatie pentru fiecare echipament în parte; 

• O lista cu numele tuturor membrilor personalului şi categoria de munca. 

Atestatele profesionale şi experienta de lucru vor fi trimise personalului 

de conducere. 

7.3 RAPOARTE INAINTE DE DATA DE INCEPERE 

Inainte de data de incepere (de ex. în timpul perioadei de mobilizare)  Delegatul  va 

furniza Delegatarul ui urmatoarele:  

a. Un raport lunar al stadiului mobilizarii. 

b. Programul de intretinere şi reparatii pentru utilajele şi echipamentele 

aflate în dotare – proprii sau ale Delegatarului. 

c. Programul de interventie în situatii de urgenta. 

d. Programul de Sanatate şi Securitate în Munca pentru fiecare 

cladire/instalatie aflata în gestiune.  
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e. Diverse 

f. Detalii despre implementarea sistemului informational. 

7.4 RAPOARTE şi PROCESE VERBALE DUPA DATA DE INCEPERE 

7.4.1 Zilnice 

Urmatoarele rapoarte vor fi disponibile, accesibile şi la dispozitia Delegatarului în 

timp real în format electronic sau, în maximum 24 de ore de la solicitare, în format 

scris: 

a. Inregistrari ale problemelor, intreruperilor programate şi neprogramate, 

defectiuni şi accidente, activitati de reparatie precum şi timpul de oprire al 

autospecialelor sau unor subansamble ale acestora, natura fiecarei 

defectiuni şi activitatile de reparatie/ intretinere, inlocuiri ale vehiculelor, 

utilajelor, containerelor sau personalului, conditii meteo, etc.; 

b. Registre ale lucrarilor de intretinere şi reparatii la autospeciale sau alte 

vehicule, puncte de colectare şi pubele; 

c. Rapoarte ale soferilor sau incarcatorilor; 

d. Vehicule (utilizate/ neutilizate, motive pentru scoaterea din uz a 

vehiculelor, media sarcinilor utile, distanta parcursa, numarul de ore de 

functionare a motorului, etc.); 

e. Lista cu zonele şi traseele unde personalul Delegatului nu a reusit sa 

colecteze deşeuri le datorita imposibilitatii de parcare şi revenirea la 

respectivele locatii; 

f. Rapoarte pentru deşeuri le necolectate. 

g. Cantitati de deşeuri lor colectate, pe tipuri, surse, cumulate pe municipiu, 

sau comuna de provenienta:  

• Deseuri reziduale colectate de la populaţie din punctele de colectare 

şi de la case individuale; 

• Deseuri reziduale colectate de la institutii şi agenti economici; 

• Deseuri reciclabile colectate de la punctele de colectare, pe fractii; 

• Deseuri reciclabile colectate de la institutii de agenti economici, pe 

fractii 

• Deşeurile organice colectate separat de la populaţia din zona caselor 

individuale 

• Deşeurile organice colectate separat de la agenti economici (din 

pieţe) 
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• Deşeuri menajere periculoase, deşeuri voluminoase, deşeuri din 

echipamente şi electronice, deşeuri din construcţii şi demolări 

colectate de la populaţie, instituţii şi agenţi economici 

h. Cantitatile livrate fiecarei unitati desemnate de gestionare a deşeurilor; 

i. Deseuri neacceptate şi respinse precum şi felul lor insotit de codul din 

Lista Europeana a deşeuri lor (periculoase, medicale, deşeuri  C&D, DMS 

neacceptate); 

j. Registre cu reclamatii, instiintari şi probleme aparute şi solutiile acestora; 

k. Diverse (probleme neobisnuite, dispute, accidente de munca, situatii de 

urgenta, reclamatii, instiintari şi probleme aparute şi solutiile acestora, 

etc.); 

l. Servicii neprogramate; 

m. Orice alte rapoarte şi procese verbale solicitate de Concedent. 

7.4.2 Rapoarte lunare  

Un raport lunar al prestarii Serviciilor va face parte din documentele de facturare 

lunare trimise în decurs de zece (10) zile la sfarsitul fiecarei perioade de facturare şi 

continand urmatoarele: 

a. Cuprinsul rapoartelor/ proceselor verbale zilnice în timpul perioadei de 

facturare respective; 

b. Raport lunar cumulat al prestarii Serviciilor – cantitatile de deşeuri  

predate la instalaţiile de deşeuri clasificate în conformitate cu 

destinatia: transfer/depozitare, sortare, compostare, s.a.m.d; 

c. Servicii neprogramate. 

Continutul exact al acestui raport va fi stabilit de Delegatar inainte de Data de 

Incepere. 

7.4.3 Rapoarte trimestriale 

Rapoartele trimestriale vor fi trimise în prima luna dupa perioada de trei luni (odata 

cu data de incepere) cu cel putin 2 (doua) zile inainte de sedinta trimestriala de 

management al Serviciilor. Aceste rapoarte vor include informatii referitoare la 

prestarea Serviciilor pe perioada de raportare conform solicitarilor Delegatarului, dar 

cumulate pe luni. 

a. Informatii despre vehicule (separat pentru fiecare vehicul): 

• Zile utilizare/ neutilizare; 

• Motivele neutilizarii vehiculelor; 

• Incarcaturi nete medii; 
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• Distanta parcursa; 

• Inlocuiri ale vehiculelor, containerelor şi personalului; 

• Inregistrarea problemelor, avariilor, defectiunilor, etc; 

b. Starea containerelor şi punctelor de colectare pentru fiecare UAT din 

zona deservită: 

• Numarul şi tipul containerelor plasate; 

• Numarul containerelor reparate; 

• Numarul containerelor inlocuite; 

• Numarul containerelor furate, distruse, avariate; 

• Numarul punctelor de colectare avariate şi reparate; 

• Numarul punctelor de colectare care au trebuit mai intai sa fie 

curatate inainte ca vehiculul sa ajunga la containere. 

c. Personal 

• Numarul de membri ai personalului angajati pentru colectare 

şi pentru alte activitati; 

• Inlocuiri ale personalului cheie; 

d. Reclamatii şi actiuni intreprinse grupate în topicuri similare; 

e. Statistici referitoare la colectarea deşeuri lor: 

• Cantitatile de deşeuri  reziduale colectate de la punctele de 

colectare; 

• Cantitatile de deşeuri  reziduale colectate de la case 

individuale; 

• Cantitatile de deşeuri  reciclabile colectate de la punctele de 

colectare, pe fractii; 

• Cantitatile de deşeuri biodegradabile colectate de la casele 

individuale, separat; 

• Cantitatile de deşeuri  reziduale colectate de la institutii şi 

agenti economici; 

• Cantitatile de deşeuri  reciclabile colectate de la institutii de 

agenti economici, pe fractii 

• Cantităţile de deşeuri organice colectate separat de la agenţi 

economici (pieţe) 
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• Cantitatile de alte tipuri de deşeuri  municipale (voluminoase, 

DEEE, periculoase, cosnstrucţii şi demolări) colectate de la 

populaţie şi agenţi economici; 

• Cantitati ridicate din depozitele de deşeuri  nepermise; 

• Cantitatile de deşeuri  respinse la staţia de transfer/depozit, 

statia de sortare sau compostare; 

f. Date caracteristice: 

(A) Cantitatile de deşeuri  colectate pe UAT/ pe zi; 

(B) Cantitatile de deşeuri  colectate pe agent economic pe lună 

(C) Cantitatile de deşeuri  colectate pe ora/ camion;  

g. Diverse 

(D) Colectari neefectuate; 

(E) Cantitatea de deşeuri  tratate/valorificate (pe tipuri, operator 

pentru tratare/valorificare la care au fost livrate) 

(F) Informatii despre siguranta şi securitate; 

(G) Situatii speciale; 

(H) Alte activitati; 

(I) Dispute. 

7.4.4 Raport anual 

Un raport anual bine documentat va fi emis acoperind aceleasi subiecte ca cele 

detaliate în rapoartele trimestriale nu mai tarziu de sfarsitul primei luni a anului 

urmator. 

7.5 PROCESE VERBALE DE PREDARE-PRIMIRE PENTRU ECHIPAMENTE DE 
COLECTARE ŞI TRANSPORT care au fost puse la dispozitie Delegatului de 
către Delegatar 

Procesul verbal va contine: 

(A) Inventarul vehiculelor, containerelor şi pubelelor şi punctelor de 

colectare; 

(B) Starea şi functionarea fiecarui echipament de colectare (containere de 

1.100 l, pubele de 120 l, igluu de 3 m3, igluu de 1,1 m3) 

(C) Durata normata de exploatare a fiecarui vehicul şi utilaj;  

(D) Starea punctelor de colectare; 
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(E) Locatii actualizate ale punctelor de colectare şi amplasamentelor de 

gestionare; 

Bunurile aflate în folosinţa şi utilizarea Delegatului vor fi predate Delegatarului,în  

starea corespunzătoare uzurii morale şi fizice normale la  care au fost supuse în 

cursul folosinţei obişnuite de pe durata contractului şi în conformitate cu scopul 

acestora, cu excepţia mijloacelor fixe, cu durata normală de utilizare consumată sau 

neconsumată, a căror menţinere în funcţiune nu s-a mai justificat şi care  până la 

data rezilierii, denunţării, ajungerii la termen sau încetării prin orice mod a 

contractului au fost scoase  din funcţiune potrivit legii şi  clauzelor contractulale .  

7.6 ALTE SOLICITARI DE INFORMATII  

Delegatarul  isi rezerva dreptul de a solicita diferite informatii ulterioare neincluse în 

rapoarte. 

Pentru orice schimbare, imbunatatire sau extindere a oricarui amplasament precum 

şi pentru inlocuirea pieselor principale şi modificari aduse vehiculelor, utilajelor, 

pubelelor, containerelor şi personalului,  Delegatul  va notifica Delegatarul  în 

prealabil. 

 Delegatul  va aduce şi mentine la zi documentatia completa a amplasamentelor, 

vehiculelor, utilajelor, echipamentelor şi personalului pe toata durata Contractului.  

•  Delegatul  va informa Delegatarul  referitor la modificarile de la 

punctele de colectare şi amplasamentele de gestionare  prin 

actualizarea planselor şi altor documente.  

• In cazul în care piese ale vehiculelor şi utilajelor sunt dezafectate sau 

avariate iremediabil şi necesita inlocuire,  Delegatul  va pune la 

dispozitia Delegatarului lista sau raportul modificat cu toate piesele 

inlocuite şi inlocuitoare. 

Pe masura ce sunt implementate schimbarile de procedura şi organizare,  Delegatul  

va aduce la zi şi modifica manualele specificate în Sectiunea 8.2.   

Referitor la inmatriculari, inregistrari, permise guvernamentale şi taxe, în decurs de 

douazeci şi opt (28) de zile de la inceputul fiecarui an de lucru  Delegatul  va remite 

Delegatarul  dovada: 

• de plata a tuturor taxelor, asigurarilor şi impozitelor sociale datorate, 

• de inmatriculare a vehiculelor, 

• de siguranta la drum a vehiculelor şi de control adecvat al emisiilor 

• inregistrarii Delegatului; 

• de detinere a tuturor aprobarilor necesare. 
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