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1. INFORMAŢII GENERALE 
 
1.1 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
Denumire: Municipiul Bacău 
Adresă: Str. Mărăşeşti, nr.6. 
Oraş: Bacău Cod poştal: 600017 Ţara: România 
Persoană de contact: Ioana Matei 
In atenţia :Sef Serviciu Achizitii, Corina Neaga 
Telefon: +40 234 581849 Int.138, 137 
Fax: +40 234 588757 
E-mail: : corina.neaga@primariabacau.ro;.ioana.matei@primariabacau.ro 
In atenţialeonard.padureanu@primariabacau.ro;   
Adresă de internet: www.primariabacau.ro 
 
1.2  PRINCIPALA ACTIVITATE A AUTORITĂŢII CONTRACTANTE 
 authoritate locală  administraţie publică locală 

 
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante: NU 
 
1.3 ALTE INFORMAŢII ŞI CLARIFICĂRI 

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi 
obţinute de la Autoritatea Contractantă, 
prin: 

 Fax: 0234-588757 
e-mail:corina.neaga@primariabacau.ro 
ioana.matei@primariabacau.ro  
Solicitarea de informaţii/ clarificări va menţiona: 

1. denumirea contractului 
2. codul de referinţă SEAP al procedurii de atribuire 
3. numele persoanei de contact indicate în secţiunea 

1.1 a acestei fişe de date a concesiunii.  
4. numele şi datele de contact ale operatorului 

economic care solicită informaţii/ clarificări 
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 12.08.2011 
Data limită de transmitere a răspunsurilor la solicitările de clarificări: 18.08.2011 
Eventualele clarificări sau modificări survenite în documentaţia de atribuire vor fi aduse la cunoştinţa 
potenţialilor ofertanţi printr-un nou fişier electronic, care va fi publicat ca anexă a documentaţiei 
iniţiale, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro 
Operatorii economici care participă la procedura de atribuire au obligaţia de a urmări secţiunea 
dedicată prezentei proceduri pe site-ul www.e-licitatie.ro, până la data de deschidere a ofertelor. 
 
1.4 CĂI DE ATAC 
 
Operatorii economici participanţi la licitaţie care se consideră vătămaţi printr-un act al  
Autorităţii Contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, 
poate solicita anularea actului, obligarea Autorităţii Contractante de a emite un act, 
recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională 
sau în justiţie, conform art. 255 şi următoarele din OUG 34/2006 şi celorlalte reglementări 
incidente. 
 
Contestaţiile pot fi depuse la: 
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- la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) şi la Autoritatea 
Contractantă; 

- la instanţa competentă - Curtea de Apel Bacău - împotriva deciziilor emise de CNSC; 
 

Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiilor: 
Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
Adresă: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3  
Oraş: Bucureşti Cod poştal: 030084 Ţara: România 
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: (021) 310.46.41 
Adresa internet: http://www.cnsc.ro Fax: (021) 310.46.42 
 

Instituţia responsabilă pentru procedura de apel: 
Denumire: Curtea de Apel Bacău 
Adresă: Str. Cuza Vodă, nr. 1  
Oraş: Bacău Cod poştal: 600274 Ţara: România 
E-mail: ca-bacau@just.ro Telefon: (0234) 513296; 513678; 514750; 514396 
Adresa internet: http://portal.just.ro Fax: (0234) 514275 
 
1.5 FINANŢARE 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare: Beneficiarii serviciilor 
DA  NU  

 
1.6 CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE 
 

Nr. 
crt. 

Etape 
Data previzionată/ 

termen limită 

1 Publicarea anunţului de participare 08.07.2011 

2 Transmiterea de solicitări de clarificare privind documentaţia 
de atribuire 

12.08.2011, ora 
16.00* 

3 Termen limită de publicare a răspunsurilor la solicitările de 
clarificare 

18.08.2011 

4 Data limită pentru depunerea ofertelor 24.08.2011,ora 
12.00* 

5 Deschiderea ofertelor şi întocmirea procesului verbal al 
şedinţei de deschidere 

24.08.2011,ora 
13.00* 

6 Evaluarea ofertelor 14.09.2011 

7 Stabilirea clarificărilor necesare cu privire la ofertele 
prezentate 

08.09.2011 

8 Primirea răspunsurilor la solicitările de clarificări cu privire la 
ofertele prezentate 

13.09.2011, ora 
16.00* 

9 Stabilirea ofertelor conforme şi admisibile 15.09.2011 

10 Stabilirea ofertei câştigătoare sau, după caz, anularea 
procedurii 

21.09.2011 

11 Notificarea ofertanţilor cu privire la rezultatul aplicării 22.09.2011** 
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Nr. 
crt. 

Etape 
Data previzionată/ 

termen limită 

procedurii 

12 Semnarea contractului 04.10.2011** 

13 Publicarea anunţului de atribuire în termen de 48 de 
zile de la data 

semnării contractului 
de ambele părţi 

14 Data de începere 17.10.2011** 
*  ora locală a Autorităţii Contractante (GMT+2)  

** dată estimată 

Operatorii economici care participă la procedura de atribuire au obligaţia de a urmări 
secţiunea dedicată prezentei proceduri pe site-ul www.e-licitatie.ro, până la data de 
deschidere a ofertelor. 
 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
2.1 DESCRIERE 
2.1.1 Denumire contract: 
Delegarea prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare şi valorificare a 
deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău (denumit în continuare „Contractul”) 
2.1.2 Tip de contract 
(c) Servicii   
Categoria serviciului:  
16 – Servicii de eliminare a deşeurilor şi a apelor uzate, salubrizare şi servicii similare 
Principalul loc de prestare: 
Judeţul Bacău – depozitul conform de deşeuri Bacău 
 
Coduri CPV:   90531000-8 Servicii de gestionare a rampelor de gunoi 
  77120000-7 Servicii de compostare 
  90513000-6 Servicii de tratare şi eliminare de deşeuri menajere şi deşeuri   
    nepericuloase 
  90513100-7 Servicii de eliminare a deşeurilor menajere 
  90513900-5 Servicii de eliminare a nămolului   
2.1.3 Procedura se finalizează prin:   
 Contract de concesiune de servicii 
2.1.4 Durata contractului: 
 55 de luni (de la data de începere)  
2.1.5 Informaţii privind acordul cadru – nu este cazul 
2.1.6 Divizare pe loturi DA   NU   

2.1.7 Ofertele alternative vor fi acceptate: DA   NU   
 
2.2 CANTITATEA SAU SCOPUL CONTRACTULUI 

2.2.1 Total prestaţii servicii: 
Serviciile concesionate de către Autoritatea Contractantă (denumite în continuare „Serviciile”) 
includ operarea depozitului conform de deşeuri Bacău, inclusiv operarea staţiei de sortare şi a 
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staţiei de compostare din incinta depozitului, după cum urmează: 
 primirea şi depozitarea deşeurilor municipale solide din judeţul Bacău; exploatarea şi 

întreţinerea celulei 1 a depozitului conform de deşeuri menajere; 
 exploatarea şi întreţinerea sistemelor de colectare şi tratare a levigatului şi a apelor uzate, a 

sistemului de colectare a gazelor din depozit, a staţiei de spălare a vehiculelor de transport 
deşeuri, a clădirilor şi a altor obiective din incinta depozitului, inclusiv reţele subterane, 
garduri, zone verzi, canale, terasamente, şanţuri de drenaj, etc.; 

 întreţinerea drumurilor de incintă şi a drumului de acces, a construcţiilor, instalaţiilor, 
utilajelor  şi echipamentelor din incinta depozitului de deşeuri solide; 

 exploatarea şi întreţinerea sistemelor de colectare şi tratare a gazelor şi a levigatului din 
depozitului neconform de deşeuri menagere din Bacău (închis în cadrul măsurii ISPA nr. 
2004 RO 16 P PE 007); 

 primirea şi sortarea deşeurilor municipale reciclabile colectate selectiv; exploatarea şi 
întreţinerea staţiei de sortare din incinta depozitului conform de deşeuri menajere; 

 primirea şi compostarea deşeurilor biodegradabile şi a deşeurilor verzi; operarea şi 
exploatarea staţiei de compostare din incinta depozitului conform de deşeuri menajere; 

 primirea şi procesarea deşeurilor din construcţii şi demolări; operarea şi întreţinerea 
instalaţiei de concasare şi a amplasamentului în care se desfăşoară concasarea deşeurilor 
din construcţii şi demolări; 

 operarea şi întreţinerea punctului verde din incinta depozitului conform de deşeuri; 
 activităţi de marketing şi vânzare a compostului produs şi a materialelor reciclabile. 

 
Valoarea estimată fără TVA este de 65.000.000 RON (cursul de schimb utilizat = 4,2 RON/€) 
Cantitatea estimată a fi  

 depozitată este de 210.000 tone/an 
 sortată este de aproximativ 12.000 tone procesate anual 
 compostată este de aproximativ 2.200 tone procesate anual 
 concasată este de aproximativ 40.000 tone procesate anual 
 preluată la punctul verde este de aproximativ 500 tone procesate anual 
 levigat transportat şi tratat este de aproximativ 2.000 tone anual 
 

 
2.2.2 Şedinţă de clarificări / pentru vizitarea amplasamentului 
Autoritatea Contractantă va organiza o şedinţă de clarificări şi vizită la amplasament, în data de 
28.07.2011,  ora 10:00, la sediul Autorităţii Contractante. 
Ofertanţii interesaţi să participe la vizitarea amplasamentului sunt rugaţi să informeze, în scris, 
Autoritatea Contractantă, asupra intenţiei de a participa, cu cel puţin 24 de ore înainte de data sus 
menţionată. 
Caracteristicile amplasamentelor la care se face referire în documentaţia de atribuire, dar care nu 
sunt detaliate în cuprinsul acesteia, vor fi disponibile spre consultare la sediul Autorităţii 
Contractante, pe tot parcursul perioadei de întocmire a ofertei, cu condiţia ca persoana de contact 
din cadrul Autorităţii Contractante să fie înştiinţată, cu cel puţin 48 ore înainte, cu privire la intenţia 
de consultare. 
2.2.3 Opţiuni (dacă există) DA   NU   
Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a suplimenta cantitatea sau obiectul Serviciilor, în 
conformitate cu reglementările aplicabile şi condiţiile contractuale. 
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3. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI 
 
3.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) DA   NU   
3.1.1. Contract rezervat DA   NU   
3.1.2. Altele DA   NU   
Ofertantul individual sau liderul asocierii de operatori economici (dacă este cazul) trebuie să fie 
autorizat să presteze serviciile incluse în acest contract, în conformitate cu prevederile legii 
51/2006, art. 38.  
Operatorul economic - persoană juridică înregistrată în alt stat membru UE va prezenta licenţa sau 
documentul echivalent emis de autoritatea relevantă din ţara de origine, însoţită de traducere 
autorizată şi legalizată în limba română, precum şi documentele prin care ANRSC recunoaşte şi 
echivalează licenţa echivalentă deţinută în alt stat, prin aplicarea art. 8 alin (1) şi (3) din HG 
745/2007.  
Condiţii financiare 
Concesionarul va fi remunerat cu sume reprezentând plăţi lunare aferente serviciilor de depozitare, 
sortare, compostare, concasare, serviciilor punctului verde şi serviciilor de transport şi tratare a 
levigatului de la vechiul depozit Bacău, calculate pe baza preţurilor ofertate pe tonă. 
De asemenea, Concesionarul va obţine venituri din servicii prestate către transportatori de deşeuri 
industriale nepericuloase sau de deşeuri din construcţii şi demolări, precum şi din valorificarea 
materialelor reciclabile şi a compostului. 
 
4. PROCEDURA 
 
4.1  Tipu de procedură 
 Licitaţie deschisă    
 
4.2  Etapa finală de licitaţie electronică: NU  
 
4.3 Legislaţia aplicată 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii. 

- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Horărârea de Guvern nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii. 

- Alte acte normative incidente în materia achiziţiilor publice (conform ANRMAP). 
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5. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE  
 
5.1 Situaţia personală a ofertantului 
Documentele care dovedesc îndeplinirea cerinţelor vor fi prezentate de ofertantul individual şi 
pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri. 
Orice document solicitat trebuie să fie valabil în momentul depunerii ofertei şi va fi prezentat în 
original sau copie legalizată. 
Documentele emise în altă limbă decât româna trebuie să fie însoţite de traducere autorizată şi 
legalizată în limba română. 
Documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate stabilită prin lege trebuie să fi 
fost emise cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii ofertei.  
În cazul în care persoana care semnează declaraţiile/formularele solicitate nu este reprezentantul 
legal al operatorului economic, se va ataşa o împuternicire pentru aceasta. 

Cerinţă obligatorie: Documente care susţin îndeplinirea cerinţei: 
5.1.1 Eligibilitate 
 

Declaraţia privind eligibilitatea (Formularul  5.5 din Secţiunea 
3 - Formulare). 

5.1.2 Ofertantul nu se încadrează 
în nicio situaţie de excludere a sa 
din procedurile de atribuire a 
contractului, situaţii prevăzute de 
art.181 din OUG nr. 34/2006 
 

1. Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile de excludere a sa 
din procedurile de atribuire a contractului, situaţii prevăzute de 
art.181 din OUG nr. 34/2006 (Formularul  5.6 din Secţiunea 3 
- Formulare) 
2. Documentele care atestă situaţia personală a Ofertantului, 
după cum urmează: 
a) Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de 

administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale pe 
raza căreia îşi are sediul social operatorul economic, care să 
ateste plata impozitelor, taxelor şi contributiilor de asigurări 
sociale către bugetele componente ale bugetului general 
consolidat. Certificatul trebuie să fie valabil şi fără datorii 
restante la data deschiderii ofertelor. 

b) Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale (sau 
echivalent) din care să rezulte plata obligaţiilor faţă de 
bugetul local. Certificatul trebuie să fie valabil şi fără 
datorii restante la data deschiderii ofertelor. 

c) Certificat privind plata contribuţiei la asigurările sociale 
(pentru statele în care autorităţile fiscale nu colectează şi 
CAS). Certificatul trebuie să fie valabil şi fără datorii 
restante la data deschiderii ofertelor. 

d) Cazier judiciar al companiei. Pentru statele în care nu se 
eliberează un astfel de document, operatorul economic va 
prezenta o declaraţie pe propria răspundere privind orice 
litigii trecute sau prezente şi arbitraje rezultate în urma unor 
contracte, încheiate sau în curs de executare, în ultimii 3 ani 
(Formularul 5.16 din Secţiunea 3 – Formulare) 

5.1.3 Declararea calităţii de 
participant la procedură 

Declaraţia privind calitatea de participant la procedură 
(Formularul  5.3 din Secţiunea 3 – Formulare). 

5.1.4 Participarea la procedură cu 
ofertă independentă 

Declaraţia „Certificat de participare la licitaţie cu ofertă 
independentă” (Formularul 5.4 din Secţiunea 3 – Formulare) 

Nota 1:  Încadrarea în una sau mai multe din situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 (cu modificările şi completările ulterioare) atrage excluderea 
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ofertantului din procedura de atribuire. 
 
Nota 2: În cazul în care există incertitudini referitoare la situaţia personală a unui operator 
economic, Autoritatea Contractantă poate solicita informaţii direct de la autorităţile competente. 
 
Nota 3: În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu 
se emit documente de natura celor prevăzute la secţiunea 5.1.2 sau respectivele documente nu 
vizează toate situaţiile prevăzute la secţiunea 5.1.2, Autoritatea Contractantă va accepta o 
declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare 
la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi 
administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.  
 
Neîndeplinirea uneia dintre cerinţele de mai sus va duce automat la excluderea ofertantului din 
procedura de atribuire. 
 
5.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
Documentele care dovedesc îndeplinirea cerinţelor vor fi prezentate de ofertantul individual şi 
pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri. 

Orice document solicitat trebuie să fie valabil în momentul depunerii ofertei şi va fi prezentat în 
original sau copie legalizată. 

Documentele emise în altă limbă decât româna trebuie să fie însoţite de traducere autorizată şi 
legalizată în limba română. 

Documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate stabilită prin lege trebuie să fi 
fost emise cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii ofertei.  

În cazul în care persoana care semnează declaraţiile/formularele solicitate nu este reprezentantul 
legal al operatorului economic, se va ataşa o împuternicire pentru aceasta. 

5.2.1 Persoane 
juridice/fizice 
române 

Cerinţe obligatorii: 

1. Prezentarea Certificatului unic de înregistrare emis de Oficiul 
Registrului Comerţului (copie certificată pentru conformitate cu 
originalul). 

2. Prezentarea Certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei - 
Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte (i) denumirea completă 
a operatorului economic, (ii) durata de funcţionare, (iii) sediul social, (iv) 
structura acţionariatului, (v) persoane împuternicite/administratori, (vi) 
domenii de activitate, (vii) sedii secundare, puncte de lucru, filiale, 
sucursale, subunităţi, (viii) domeniul principal de activitate şi (ix) domenii 
de activitate secundare. 

3. Prezentarea Licenţei clasa I pentru activităţile specifice serviciului public 
de salubrizare şi care fac obiectul contractului, emisă de A.N.R.S.C. 
conform art. 10 din HG nr. 745/2007 coroborat cu art. 2 lit g) din Legea 
nr. 51/2006 (cu modificări şi completări). 

Vor fi excluşi din procedură ofertanţii care prezintă licenţă de clasă 
inferioară sau care sunt în proces de licenţiere. 

5.2.2 Persoane 
juridice/fizice 
străine 
 

Cerinţe obligatorii:  

1. Prezentarea documentelor care dovedesc o formă de înregistrare/atestare 
ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu 
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prevederile legale din ţara în care operatorul economic este rezident. 

2. Prezentarea documentelor care atestă următoarele, în conformitate cu 
prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident: (i) denumirea 
completă a operatorului economic, (ii) durata de funcţionare, (iii) sediul 
social, (iv) structura acţionariatului, (v) persoane împuternicite/ 
administratori, (vi) domenii de activitate, (vii) sedii secundare, puncte de 
lucru, filiale, sucursale, subunităţi, (viii) domeniul principal de activitate şi 
(ix) domenii de activitate secundare. 

3. Prezentarea Licenţei  pentru   activităţile specifice serviciului public de 
salubrizare care fac obiectul contractului,  emisă de A.N.R.S.C. (conform 
art 8 din HG nr. 745/2007) sau, alternativ, a documentelor prin care 
A.N.R.S.C. recunoaşte şi echivalează o licenţă echivalentă prin aplicarea 
art. 8 alin. (1) şi (3) din HG 745/2007. 

Vor fi excluşi din procedură acei operatori economici, persoane juridice 
străine, care în ţara de origine nu au licenţă/autorizaţie/atestat pentru 
prestarea serviciilor de operare a depozitelor de deşeuri municipale, precum 
şi acei operatori care nu prezintă documentul eliberat de către ANRSC prin 
care licenţa respectivă este recunoscută şi echivalată. 

Notă: În cazul în care există incertitudini referitoare la capacitatea de exercitare a activităţii 
profesionale a unui operator economic, Autoritatea Contractantă poate solicita informaţii direct de 
la autorităţile competente. 
 
5.3 Situaţia economico-financiară 
Orice document solicitat trebuie să fie valabil în momentul depunerii ofertei şi va fi prezentat în 
original sau copie legalizată (în cazul în care nu se specifică altfel). 

Documentele emise în altă limbă decât româna trebuie să fie însoţite de traducere autorizată şi 
legalizată în limba română.  

În cazul unei asocieri de operatori economici, capacitatea economică şi financiară se demonstrează 
prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. La evaluarea situaţiei economico-
financiare nu vor fi luate în considerare resursele financiare ale subcontractanţilor.  

Valorile vor fi exprimate în Euro, folosind pentru conversie ratele medii anuale de schimb 
RON/EUR comunicate de Banca Naţională a României (www.bnro.ro) pentru anii respectivi: 

An Curs de schimb 
RON/EUR 

2008 3,6827 
2009 4,2373 
2010 4,2099 

 

În cazul în care persoana care semnează declaraţiile/formularele solicitate nu este reprezentantul 
legal al operatorului economic, se va ataşa o împuternicire pentru aceasta. 

În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând susţinere din 
partea unui terţ, acesta va dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament 
ferm al terţului susţinător, încheiat în formă autentică, prin care acesta confirmă faptul că va pune la 
dispoziţia ofertantului resursele financiare invocate. Angajamentul ferm va fi elaborat în 
conformitate cu prevederile art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006. Terţul susţinător va 
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completa Formularul 5.5 – Declaraţie privind  eligibilitatea. 

 Nivel(uri) specific(e) 
minim(e) necesar(e): 

Documente doveditoare solicitate: 

5.3.1 Informaţii 
privind situaţia 
economico-
financiară 
 

a) Cifra medie de afaceri a 
Ofertantului (individual sau 
asociere de operatori 
economici) pentru ultimii trei 
ani financiari (2008, 2009, 
2010) trebuie să fie cel puţin 3 
milioane de Euro sau 
echivalentul acestei valori; 
 
 

1. Declaraţia privind cifra de afaceri şi 
profitul înregistrat (Formularul 5.11 din 
Secţiunea 3 – Formulare) 
2. Informaţii privind situaţia economico-
financiară (Formularul 5.12 din Secţiunea 3 
– Formulare) 
3. Documente justificative: copii certificate 
pentru conformitate cu originalul, ale 
situaţiilor financiare ale companiei (bilanţul 
contabil la data de 31.12, contul de profit şi 
pierderi, situaţia modificărilor capitalului 
propriu) pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010). 
Documentele originale trebuie să fie: 
 
- înregistrate la organul de administrare 

fiscală al unităţii administrativ teritoriale 
pe raza căreia îşi are sediul social 
operatorul economic, sau  

- însoţite de raportul de audit elaborat de un 
auditor autorizat. 

 
Dacă situaţiile financiare aferente anului 2010 
nu au fost finalizate până la data depunerii 
ofertei, pot fi transmise rezultatele provizorii 
pentru 2010. 

5.3.2 Informaţii 
privind accesul la 
instrumente de 
creditare 
 

Cerinţă obligatorie: 
Ofertantul va demonstra, prin intermediul unei scrisori de bonitate şi a unei 
declaraţii bancare, emise de banca sa, că dispune de, sau are acces la lichidităţi, 
linii de credit, sau alte resurse financiare în valoare de cel puţin 500.000 Euro 
sau echivalent, pentru necesităţile acestui Contract, pentru o perioadă de 6 luni;  

 
5.4 Capacitatea tehnică şi/ sau profesională 
În cazul unei asocieri de operatori economici, capacitatea tehnică şi/sau profesională se 
demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. La evaluarea 
capacităţii tehnice şi/sau profesionale vor fi luate în considerare resursele materiale şi umane ale 
subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă, exclusiv pentru partea lor de implicare în executarea 
contractului.  

Valorile vor fi exprimate în Euro, folosind pentru conversie ratele medii anuale de schimb 
RON/EUR comunicate de Banca Naţională a României (www.bnro.ro). 

Documentele emise în altă limbă decât româna trebuie să fie însoţite de traducere autorizată în limba 
română. 

În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând susţinere 
din partea unui terţ, acesta va dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui 
angajament ferm al terţului susţinător, încheiat în formă autentică, prin care acesta confirmă faptul 
că va pune la dispoziţia ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Angajamentul ferm 
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va fi elaborat în conformitate cu prevederile art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006. Terţul 
susţinător va completa Formularul 5.5 – Declaraţie privind eligibilitatea. 

 Nivel(uri) specific(e) minim(e) 
necesar(e): 

Documente doveditoare solicitate: 

5.4.1 Informaţii 
privind 
experienţa 
similară 

Autoritatea Contractantă impune ca 
cerinţă minimă îndeplinirea de către 
Ofertant a criteriilor de mai jos. 
Contractele trebuie să fie de valoare / 
natură şi complexitate similară cu 
Serviciile, şi desfăşurate în decursul 
ultimilor 3 ani. 

Niveluri specifice minime necesare : 
     - Experienţă relevantă în exploatarea 
depozitelor conforme de deseuri: 
a) Cel putin 3 ani de experienta in 
exploatarea depozitelor conforme de 
deseuri cu o capacitate de depozitare de 
cel putin 50000 t/an, ( depozit de 
deseuri municipale). 
b) Cel putin 3 ani de experienta in 
exploatarea statiilor de sortare a 
deseurilor reciclabile colectate selectiv 
de la gospodarii individuale, institutii 
publice si private,  
c) Cel putin 3 ani de experienta in 
exploatarea statiilor de compostare, cu o 
capacitate anuala a statiei de 
compostare de cel putin de 2200 t/an. 
d) Experienta relevanta in exploatarea 
unui punct verde de cel putin 3 ani. 
 

 

Notă: sintagma „natură şi complexitate 
similară” va fi interpretată astfel: 
 „Natură similară” înseamnă servicii cu 

aceeaşi destinaţie sau cu destinaţie 
similară, grupate sub acelaşi cod CPV;  

 „Complexitate similară” înseamnă 
operarea unor depozite de deşeuri 
municipale sau regionale, deservind 
comunităţi de cel puţin 200.000 de 
locuitori, operarea de staţii de  sortare; 
operarea de staţii de  compostare; 

 Mărimea (valoarea) minimă ce va fi 
luată în considerare este fie valoarea 
totală a contractului, în cazul în care 
ofertantul a acţionat/ acţionează ca unic 
contractant, fie o parte din valoarea 
totală a contractului corespunzătoare 
cu cota sa parte din participarea la 
asociere, în cazul în care ofertantul a 

1. Declaraţie privind principalele 
contracte de prestări de servicii 
derulate în ultimii 3 ani 
(Formular 5.13 din Secţiunea 3 
– Formulare) 

2. Lista principalelor contracte de 
prestări de servicii derulate în 
ultimii 3 ani (anexa la 
Formularul 5.13 din Secţiunea 3 
– Formulare) 

3. Formularul 5.14 din Secţiunea 3 
– Formulare, din care să reiasă 
experienţa în contracte de 
operare a instalaţiilor de tratare şi 
eliminare a deşeurilor solide 

4. Formularul 5.15 din Secţiunea 3 
– Formulare (Referinţe privind 
contracte de gestionare a 
deşeurilor municipale 
nepericuloase), pentru fiecare 
contract menţionat în Formularul 
5.14  

5. Implicarea în execuţia 
contractelor care demonstrează 
experienţa similară va fi dovedită 
prin prezentarea următoarelor 
documente: 
(i) scrisoare de recomandare (în 
original sau copie legalizată) din 
partea Beneficiarului cu care a 
fost încheiat contractul respectiv; 
sau  

(ii) declaraţie scrisă (în original 
sau copie legalizată) din partea 
autorităţilor administrative ale 
localităţii/ judeţului unde are/ a 
avut loc prestarea de servicii în 
concesiune sau pe piaţa liberă   

Ambele documente vor conţine 
date referitoare la: beneficiarul 
contractului; tipul serviciilor 
prestate; perioada în care s-a 
desfăşurat contractul; valoarea 
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fost membru al unei asocieri de 
operatori economici. 

Ultimii 3 (trei) ani reprezintă perioada de la 
1 ianuarie 2008 până la data limită de 
depunere a ofertei.   

contractului; evaluarea 
beneficiarului cu privire la 
prestaţia contractorului 
serviciilor. 

(iii) copii dupa contractele in 
derulare in care ofertantul este 
implicat  in calitate de 
concesionar al serviciilor similare 

(iv) copie, conform cu originalul,  
dupa Autorizatia integrata de 
mediu, care demonstreaza ca 
depozitul gestionat este conform. 

În cazul în care ofertantul a acţionat 
ca subcontractant în oricare din 
contractele prezentate ca referinţe, 
Autoritatea Contractantă va accepta 
o declaraţie scrisă din partea 
Contractantului General ca dovadă a 
implicării ofertantului în execuţia 
acelui contract. 

5.4.2 Resurse 
umane şi 
structura 
organizatorică 
 

- Efectivele medii anuale ale 
personalului angajat si ale cadrelor de 
conducere in ultimii 3 ani; 
  -  Prezentarea structurii organizatorice 
a ofertantului 
 
 - Lista personalului cheie care va fi 
implicat in executia contractului - 
Cerinte minime: 

Manager al depozitului Bacau – 
inginer sau economist, min. 3 ani 
experienta profesionala, min 3 ani 
experienta in gestionarea depozitelor 
conforme de deseuri; 

Manager al statiei de 
compostare/sortare - inginer sau 
economist, min. 3 ani experienta 
profesionala, min 3 ani experienta in 
gestionarea instalatiilor de 
sortare/compostare; 
 
- Angajamentul ofertantului de a asigura 
resursele umane necesare in executia 
contractului 

1. Prezentarea organizaţiei 
ofertantului – Formularul 5.7 
din Secţiunea 3 – Formulare 

2. Declaraţie privind efectivele 
medii anuale ale personalului 
(angajat şi al cadrelor de 
conducere) -  Formularul 5.8 
din Secţiunea 3 – Formulare 

3. Lista personalului cheie care va fi 
implicat în execuţia contractului - 
Formularul 6.2.2 din Secţiunea 
3 – Formulare 

4. Prezentarea următoarelor 
documente pentru fiecare din 
persoanele propuse pentru 
ocuparea poziţiilor  cheie: 

- curriculum vitae în formatul 
prezentat în Formularul 6.2.3 
din Secţiunea 3 – Formulare; 

- copii (certificate pentru 
conformitate cu originalul) ale 
diplomelor de absolvire a 
studiilor superioare; 

- copii (certificate pentru 
conformitate cu originalul) ale 
documentelor care atestă că 
persoana respectivă este 
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angajat al ofertantului 
(permanent sau în baza unui 
contract pe perioadă 
ne/determinată); 

- copii (certificate pentru 
conformitate cu originalul) ale 
documentelor care atestă 
experienţa specifică 
(contracte, recomandări); 

- declaraţie de disponibilitate – 
Formularul 6.2.4 din 
Secţiunea 3 – Formulare, în 
cazul în care persoana 
respectivă nu este angajată 
permanentă a ofertantului. 

 
5. Prezentarea declaraţiei privind 

angajamentul ofertantului privind 
resursele umane disponibile 
pentru execuţia contractului 
(Formularul 6.3 din Secţiunea 3 
– Formulare) 

5.4.3 Informaţii 
privind 
subcontractanţii 
(dacă este cazul) 
 

Cerinţă minimă: 
Declaraţie privind lista subcontractanţilor şi partea/părţile din contract care sunt 
îndeplinite de aceştia (Formularul 5.10 din Secţiunea 3 – Formulare), 
completată de asociatul principal. 
Fiecare subcontractor va completa Formularul 5.3 

5.4.4 Informaţii 
privind 
standardele de 
asigurare a 
calităţii 

Cerinţă obligatorie: 
Prezentarea documentelor emise de organisme acreditate care confirmă 
certificarea sistemului de management al calităţii SR EN ISO 9001 sau 
echivalent (în copie legalizată). 

5.4.5 Informaţii 
privind 
standardele de 
protecţia 
mediului 

Cerinţă obligatorie: 
Prezentarea documentelor emise de organisme acreditate care confirmă 
certificarea sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001 sau 
echivalent (în copie legalizată). 

 
5.5 Asocieri de operatori economici 
Asocierile de operatori economici trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a. Toţi membrii asocierii trebuie să fie persoane fizice sau juridice înregistrate, autorizate 
pentru a putea executa Serviciile sau părţi ale Serviciilor, conform prevederilor OUG 
34/2006, articolul 183. 

b. Asocierea trebuie să îndeplinească în mod cumulativ cerinţele privind experienţa generală 
şi resursele financiare, prevăzute în secţiunile 5.3 şi 5.4 de mai sus. 

 
Ofertele depuse de asocieri de operatori economici vor îndeplini şi cerinţele suplimentare 
enumerate în continuare: 

 Formularul de Ofertă trebuie semnat astfel încât să creeze efecte juridice pentru toţi 
membrii asocierii. A se vedea Formularul 5.3 din Secţiunea 3 a Documentaţiei de 
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atribuire. 
 Unul dintre membri va fi numit asociat principal, responsabil pentru acest contract, 

numirea sa fiind confirmată prin înaintarea unor împuterniciri în acest sens, semnate de 
reprezentanţii autorizaţi ai fiecărui membru al asocierii. A se vedea Formularul 2 din 
Secţiunea 3 a Documentaţiei de atribuire. 

 Oferta trebuie să includă un Acord preliminar de asociere, urmând ca asocierea să fie 
definitivată numai în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare. Acordul 
va specifica următoarele: 
o toţi membrii asocierii declară că îşi asumă răspunderea solidară şi indivizibilă 

pentru executarea contractului şi că, în eventualitatea în care unul din membrii 
asocierii încetează să mai fie membru al asocierii sau intră în lichidare, membrii 
rămaşi vor executa şi finaliza Serviciile;  

o liderul asocierii este autorizat să angajeze răspunderea şi să primească 
instrucţiuni pentru şi în numele oricăruia şi a tuturor membrilor asocierii, 
angajând astfel răspunderea individuală şi solidară a acestora; 

o liderul asocierii este răspunzător pentru execuţia contractului, inclusiv pentru 
efectuarea plăţilor pe care le va primi integral şi le va redistribui membrilor 
asocierii conform acordului dintre aceştia, astfel încât Autoritatea Contractantă 
va fi eliberată de orice obligaţii de plată ce pot rezulta din Contract şi/sau 
prestarea serviciilor prin efectuarea plăţii numai către asociatul principal; 

o liderul asocierii se obligă ca, în cazul atribuirii contractului, să legalizeze 
asocierea, până la data încheierii contractului de achiziţie publică; 

Nominalizarea unui înlocuitor al unui membru al asociaţiei pe perioada Contractului va trebui 
confirmată de o hotărâre a acţionarilor. Concedentul va trebui informat în timp util înaintea 
înlocuirii.  
 
5.7 Subcontractanţi 
Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care acesta urmează să le 
subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi. Va fi prezentată Declaraţia 
privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora 
(Formularul 5.10 din Secţiunea 3 – Formulare).  

Notă: Dacă ofertantul declarat câştigător intenţionează să subcontracteze o parte sau anumite părţi 
din contract, Autoritatea Contractantă îi va solicita prezentarea contractelor încheiate între acesta şi 
subcontractanţii nominalizaţi în ofertă, înainte de data încheierii contractului de achiziţie publică. 

 
5.8 Modul de selectare 
Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele minime de calificare vor fi considerate inacceptabile 
conform art. 36 din HG 925/2006 şi vor fi respinse conform art. 81 din HG 925/2006. 
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6. PREZENTAREA OFERTELOR  
 

6.1 Limba Ofertele, orice corespondenţă şi documente legate de 
procedura de atribuire transmise între Ofertant şi 
Autoritatea Contractantă trebuie să fie redactate în limba 
română. 

Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de 
calificare şi/sau selecţie de la punctele 5.1, 5.2, 5.3 şi 5.4  
şi alte documente suplimentare pot fi furnizate de ofertant 
în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de 
traducere autorizată (şi legalizată, în cazurile în care se 
solicită acest lucru) în limba română. În cazul unor 
neconformităţi sau diferenţe între versiuni, limba română 
prevalează. 

6.2 Perioada de valabilitate a ofertei Ofertele vor fi valabile pe o perioadă de minim 180 de 
zile calendaristice de la data limită de depunere a 
ofertelor. Ofertele valabile pentru o perioadă mai scurtă 
vor fi respinse. 

6.3 Garanţia de participare 
 

Cuantumul garanţiei de participare care va fi depusă de 
ofertant este de 450.000 de lei.  

Garanţia de participare va fi constituită în favoarea 
Autorităţii Contractante prin virament bancar sau printr-
un instrument de garantare emis de o societate bancară 
sau de o societate de asigurări. Forma scrisorii de garanţie 
bancară este prezentată în Formularul 4 din Secţiunea 3 
– Formulare. 

Garanţia de participare trebuie să fie valabilă pe o 
perioadă de 180 de zile de la data limită de depunere a 
ofertelor.  

Dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie 
prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru 
deschiderea ofertelor şi se va prezenta în original, ca 
document însoţitor al ofertei. 

Ofertele neînsoţite de o garanţie de participare 
corespunzătoare cerinţelor de mai sus vor fi respinse de 
Autoritatea Contractantă. 

Autoritatea Contractantă poate solicita extinderea 
perioadei de valabilitate a ofertei. În cazul în care 
ofertantul îşi extinde perioadei de valabilitate a ofertei, 
perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi 
prelungită în mod corespunzător.  

6.4 Preţul ofertei Ofertanţii vor completa Formularele 3 şi 7 din Secţiunea 
3 – Formulare a Documentaţiei de atribuire.  

Data stabilirii curs LEU / EURO : 15.08.2011 
6.5 Modul de prezentare a ofertei 
6.5.1 Adresa la care se depun ofertele Ofertele vor fi depuse la sediul Autorităţii Contractante: 
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Municipiul Bacău  
Str. Mărăşeşti, nr. 6, Bacău,  
judeţul Bacău, Romania 

 

Ofertele vor fi înaintate fie prin poştă, recomandat cu 
confirmare de primire, fie livrate personal Autorităţii 
Contractante, care va semna de primire. Ofertele depuse 
prin alte mijloace decât cele menţionate nu vor fi luate în 
considerare. 

Ofertele depuse personal de către ofertanţi vor putea fi 
înregistrate doar în zilele lucrătoare, între orele 08:00 ÷ 
16:00, de luni până joi inclusiv, iar vineri între orele 
08:00 ÷ 14:00, la registratura Primăriei municipiului 
Bacău. 

6.5.2 Data limită de depunere a ofertelor Ofertantul trebuie să ia toate măsurile asfel încât oferta să 
fie primită şi înregistrată la sediul Autorităţii Contractante 
până la data de 24.08.2011, ora 12.00.  

Riscurile aferente transmiterii ofertei, inclusiv forţa 
majoră, cad în sarcina ofertantului. 

Ofertele depuse la o altă adresă a Autorităţii Contractante 
decât cea indicată la pct. 6.5.1, sau după expirarea 
termenului limită de depunere a ofertelor, vor fi respinse 
şi vor fi returnate nedeschise. 

6.5.3 Prelungirea termenului de 
depunere a ofertelor 

Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a prelungi 
termenul de depunere a ofertelor, conform prevederilor 
art. 72 al OUG 34/2006. În acest caz, toate drepturile şi 
obligaţiile care revin Autorităţii Contractante, respectiv 
ofertantului, în legătură cu data limită de depunere a 
ofertelor iniţială, specificată în Anunţul de participare, se 
vor aplica luând în considerare noua dată. 

6.5.4 Număr de exemplare Oferta va fi depusă într-un exemplar original, marcat în 
mod clar „ORIGINAL” şi 3 copii semnate în acelaşi 
mod ca originalul, fiecare marcată  „COPIE”.  

6.5.5 Conţinutul ofertei 
Oferta trebuie să conţină toate documentele solicitate în prezenta fişă de date, completate în mod 
corespunzător. 
Documentele solicitate vor fi prezentate în ordinea precizată mai jos. 
Ofertantul are dreptul de a-şi prezenta oferta în mai multe volume, cu condiţia includerii în ofertă a 
unui opis general care să identifice şi să numeroteze toate volumele, indicând şi cuprinsul acestora. 
De asemenea, fiecare dosar va avea un opis propriu, indicând numerotarea paginilor. 
În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, acestea vor fi 
semnate şi parafate conform prevederilor legale. 
Documentele care însoţesc oferta vor fi prezentate separat şi anume: 
- Scrisoare de înaintare (Formularul 1) 
- Împuternicire scrisă prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul în procedura 
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de atribuire a contractului de achiziţie publică (Formularul 2) 
- Scrisoarea de garanţie de participare, în original (Formularul 4) 
(a) Documente de calificare cu caracter 
general  

Documentele vor respecta formatele indicate în Secţiunea 
3 a documentaţiei de atribuire, şi vor fi prezentate în ordi-
nea de mai jos: 

- copie a Certificatului unic de înregistrare emis de 
Oficiul Registrului Comerţului (conform punctului 
5.2.1 de mai sus) sau a unui document similar 
(conform punctului 5.2.2 de mai sus).  

- Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei 
- Oficiul Registrului Comerţului (conform punctului 
5.2.1 de mai sus) sau a unui document similar (con-
form punctului 5.2.2 de mai sus). 

- informaţii generale despre ofertant (Formular 5.1) 

- informaţii privind structura organizatorică a ofertantu-
lui: 

o informaţii despre asocieri de operatori econo-
mici, dacă este cazul (Formular 5.9) 

o declaraţie privind lista subcontractanţilor şi 
partea/părţile din contract care sunt îndeplinite 
de aceştia, dacă este cazul (Formular 5.10) 

- declaraţie privind calitatea de participant la procedură 
(Formular 5.3) 

- certificat de participare la licitaţie cu ofertă indepen-
dentă (Formular 5.4) 

- declaraţii de eligibilitate şi documente doveditoare: 

o Declaraţie privind eligibilitatea (Formular 5.5) 

o Declaraţie privind neîncadrarea ofertantului în 
situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 (Formu-
lar 5.6) 

o documentele doveditoare solicitate la pct. 5.1 
şi 5.2 din prezenta fişă de date a concesiunii 

- declaraţie privind efectivele medii anuale ale persona-
lului (angajat şi al cadrelor de conducere) (Formular 
5.8) 

- organigrama (Formular 5.7) 

(b) Documente de calificare cu caracter 
tehnic sau financiar 
 

Date privind situaţia financiară a ofertantului din ultimii 3 
(trei) ani – se vor folosi Formularele 5.12.1 şi 5.12.2, în-
soţite de următoarele documente doveditoare: 

-  declaraţia privind cifra de afaceri şi profitul înregistrat 
(conform punctului 5.3.1 de mai sus) 

-  informaţii privind situaţia economico-financiară (con-
form punctului 5.3.1 de mai sus) 

- copii (certificate pentru conformitate cu originalul) ale 
situaţiilor financiare ale companiei (bilanţul contabil 
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la data de 31.12, contul de profit şi pierderi, situaţia 
modificărilor capitalului propriu) pe ultimii 3 ani 
(2008, 2009, 2010), înregistrate la organul de admi-
nistrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale pe 
raza căreia îşi are sediul social operatorul economic, 
sau însoţite de raportul de audit elaborat de un auditor 
autorizat (conform punctului 5.3.1 de mai sus). 

- dovezi care să ateste că ofertantul are acces la lichidi-
tăţi, linii de credit sau alte resurse financiare adecvate 
pentru necesităţile acestui Contract (conform punctu-
lui 5.3.2 de mai sus). Formularul 5.12.2 va fi însoţit de 
documente bancare care să ateste acest lucru. 

Informaţii cu privire la calificarea tehnică a ofertantului 
(experienţa relevantă), incluzând: 

- Licenţa clasa I pentru activităţile specifice serviciului 
public de salubrizare şi care fac obiectul contractului 
(conform punctului 5.2.1 de mai sus) sau a unui do-
cument similar (conform punctului 5.2.2 de mai sus) 

- Experienţă ca furnizor de servicii de gospodărire a 
deşeurilor (Formular 5.13) 

- Experienţă în contracte de operare a instalaţiilor de 
tratare şi eliminare a deşeurilor solide (Formular 5.14) 

- Referinţe contracte de gestionare a deşeurilor munici-
pale nepericuloase (Formular 5.15) 

- Acte doveditoare ale implicării în execuţia contracte-
lor care demonstrează experienţa similară, conform 
cerinţelor formulate la pct. 5.4.1 din prezentul docu-
ment 

- Informaţii privind istoricul litigiilor din ultimii 3 ani 
(Formular 5.16) 

- Lista personalului cheie angajat în execuţia contractu-
lui şi CV-urile membrilor personalului cheie, însoţite 
de declaraţii de disponibilitate (Formularele 6.2.2, 
6.2.3 şi 6.2.4). 

(c) Propunerea tehnică (plic separat) - Descrierea Programului de execuţie a serviciilor şi a 
procedurilor de lucru pentru exploatarea, întreţinerea, 
utilizarea şi extinderea instalaţiilor pentru tratarea şi 
eliminarea deşeurilor solide în judeţul Bacău, conform 
Formularului 6.1.1;  

- Listă cu vehiculele, instalaţiile şi echipamentele su-
plimentare propuse în scopul prestării serviciilor de 
depozitare în incinta depozitului de deşeuri - Formu-
larul 6.1.2 – care vor fi utilizate efectiv în executarea 
contractului în plus faţă de echipamentele furnizate de 
Autoritatea Contractantă; 

- Specificaţiile tehnice ale vehiculelor, instalaţiilor şi 
echipamentelor conform Formularului 6.1.3; 
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- Prezentarea obiectivelor, normelor şi politicii de me-
diu a ofertantului - Formularele 6.1.4; 

- Prezentarea sistemului ofertantului de asigurare a cali-
tăţii - Formularul 6.1.5; 

- Prezentarea modului în care ofertantul va îndeplini 
cerinţele legale privind sănătatea şi securitatea muncii 
- Formularul 6.1.6; 

- Prezentarea organizării avute în vedere de ofertant în 
scopul executării Contractului, inclusiv numărul total 
al personalului angajat în prestarea Serviciilor - For-
mularul 6.2.1; 

- Angajamentul ofertantului privind resursele umane 
disponibile pentru implementarea contractului – For-
mularul 6.3; 

- Declaraţie privind respectarea obligaţiilor legale refe-
ritoare la sănătatea şi protecţia muncii –Formularul 
6.4; 

- Orice alte documente transmise de ofertant (Formu-
larul 8). 

(d) Propunerea financiară (plic separat) Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în RON, 
cu menţionarea TVA separat şi trebuie să includă: 

- Formular de ofertă (Formularul 3) 

- Oferta financiară (Formularul 7) 

6.5.6 Prezentarea ofertelor Ofertele (inclusiv anexele la acestea şi documentele 
doveditoare) vor fi înaintate într-un plic (colet) sigilat, 
având înscrise doar următoarele: 
a) adresa Autorităţii Contractante, indicată la pct. 6.5.1; 
b) denumirea contractului pentru care se depune oferta şi 
nr. de referinţă SEAP al anunţului de participare la 
procedura de atribuire a contractului; 
c) precizarea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTEA 
ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR, DATA 
24.08.2011, ORA 13:00” (“Not to be opened before the 
tender opening session, date 08.24. 2011, 13 .00hrs”) 
d) numele/denumirea ofertantului. 

Plicul/coletul va conţine şi un CD cu o copie electronică a 
ofertei tehnice şi a ofertei financiare. În cazul în care 
există discrepanţe între versiunea electronică şi versiunea 
tipărită, originală, va fi luată în considerare aceasta din 
urmă. 

6.5.7 Întocmirea şi semnarea ofertelor Ofertele trebuie să cuprindă toate documentele specificate 
la pct. 6.5.5 din prezenta fişă de date. Oferta completă va 
fi întocmită într-un exemplar original şi 3 (trei) copii, în 
limba română, marcate clar prin cuvintele „ORIGINAL” 
sau „COPIE”. În cazul în care există discrepanţe între 
acestea, versiunea originală va prevala. 

Exemplarul original al Ofertei va fi tipărit şi semnat de 
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persoana / persoanele împuternicite să semneze în numele 
Ofertantului, în baza împuternicirii prezentate de către 
Ofertant, conform Formularului 2 din Secţiunea 3 – 
Formulare a documentaţiei de atribuire. Toate paginile în 
care au fost operate adăugiri sau modificări vor fi semnate 
de persoana sau persoanele împuternicite să semneze 
oferta, în dreptul fiecărei astfel de modificări sau adăugiri, 
şi vor purta ştampila ofertantului. Paginile vor fi 
numerotate consecutiv.  

Oferta nu va conţine modificări sau corecturi, cu excepţia 
cazului în care acestea au fost necesare în urma unor 
instrucţiuni ale Autorităţii Contractante sau a unor erori 
comise de către ofertant. În astfel de cazuri, modificările 
vor fi însoţite de semnătura persoanei/ persoanelor 
împuternicite să semneze oferta. 

6.5.8 Costuri asociate întocmirii ofertei Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente pregătirii 
şi depunerii ofertei sale, precum şi a documentelor care o 
însoţesc. Autoritatea Contractantă nu îşi asumă nici o 
responsabilitate pentru şi nu va rambursa cheltuieli 
suportate de către ofertant în legătură cu orice aspect al 
pregătirii şi depunerii ofertei sale. 

6.5.9 Sigilarea şi marcarea ofertelor Informaţiile privind (i) eligibilitatea/documentele de 
calificare, (ii) propunerea tehnică, respectiv (iii) 
propunerea financiară trebuie introduse în plicuri distincte 
şi marcate corespunzător.  

Ofertantul va sigila originalul şi copiile în plicuri 
separate, marcând corespunzător plicurile cu 
„ORIGINAL” şi „COPIE”. Plicurile trebuie să fie 
marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a 
permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în 
care oferta este declarată întârziată. 

Plicurile se vor introduce într-un plic/colet exterior, închis 
corespunzător şi netransparent. În acest plic/colet se vor 
introduce şi documentele care însoţesc oferta. 

În absenţa sigilării şi marcării ofertei conform cerinţelor, 
Autoritatea Contractantă nu îşi asumă răspunderea pentru 
rătăcirea ofertei sau deschiderea înainte de termen a 
acesteia. 

6.5.10 Oferte întârziate Autoritatea Contractantă nu îşi asumă nici o răspundere 
pentru depunerea cu întârziere sau la altă adresă a 
ofertelor. Ofertele primite după expirarea termenului 
limită de depunere a ofertelor vor fi respinse. 

Toate ofertele primite după data şi ora limită de depunere 
a ofertelor specificate în Anunţul de participare vor fi 
declarate întârziate şi vor fi returnate ofertanţilor emitenţi, 
împreună cu garanţiile de participare asociate. 
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6.5.11 Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Ofertantul are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage 
oferta numai înainte de termenul limită pentru depunerea 
ofertei (indicat în Anunţul de participare) şi numai printr-
o înştiinţare scrisă în acest sens.  

În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în 
oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura 
primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către 
Autoritatea Contractantă până la data şi ora limită pentru 
depunerea ofertelor. 

Înştiinţările cu privire la intenţia de modificare sau 
retragere a ofertelor vor fi intocmite, sigilate în plic, 
marcate şi înaintate conform prevederilor sub-clauzelor 
6.5.6 şi 6.5.9, iar plicul va fi marcat cu cuvintele 
„MODIFICARE” sau „RETRAGERE”. 

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi 
modifica oferta după expirarea termenului limită stabilit 
pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii 
acestuia din procedura pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică. 

6.5.12 Deschiderea ofertelor Ofertele vor fi deschise în şedinţă publică la data, ora 
locală şi locaţia specificate în Anunţul de participare, de 
către Comisia de Evaluare desemnată în acest scop şi în 
prezenţa reprezentanţilor desemnaţi ai Ofertanţilor.  

Condiţii de participare la sedinţa de deschidere a 
ofertelor: Participanţii (reprezentanţi ai ofertanţilor) 
trebuie să prezinte împuternicirea scrisă prin care sunt 
autorizaţi să angajeze ofertantul şi/ sau să îl reprezinte în 
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică, împuternicire care conţine în mod expres limitele 
acestui mandat – în original, precum, şi copie după un 
document de identitate (BI/CI/paşaport) al persoanei care 
reprezintă ofertantul. 

Plicurile marcate „RETRAGERE” vor fi deschise şi citite 
primele. Ofertele pentru care au fost prezentate înştiinţări 
cu privire la intenţia de retragere, în conformitate cu 
prevederile Clauzei 6.5.11, nu vor fi deschise, ci returnate 
ca atare ofertantului. 

Apoi vor fi deschise plicurile marcate cu 
„MODIFICARE”, iar conţinutul modificării va fi citit în 
paralel cu Oferta respectivă. Modificările sunt permise 
doar în cazul în care înştiinţarea privind modificarea (i) 
conţine o solicitare îndreptăţită de modificare şi (ii) este 
citită în cursul şedinţei de deschidere a ofertelor. 

În continuare vor fi deschise, pe rând, toate celelalte 
plicuri/colete şi vor fi făcute publice următoarele 
informaţii: numele ofertanţilor, prezenţa garanţiei de 
participare necesare, preţurile ofertelor, precum şi orice 
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alte informaţii pe care comisia de evaluare le consideră 
necesare.  

Cu excepţia ofertelor depuse după data şi ora limită de 
depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în 
anunţul de participare şi a celor neînsoţite de garanţie de 
participare în conformitate cu prevederile art. 6.3 din 
prezenta fişă de date, nicio altă ofertă nu va fi respinsă în 
cursul şedinţei de deschidere a ofertelor. 

Comisia de evaluare va întocmi un „Proces-verbal al 
şedinţei de deschidere a ofertelor”, care va fi semnat de 
toţi membrii Comisiei de Evaluare, precum şi de 
reprezentanţii ofertanţilor care au participat la şedinţa de 
deschidere a ofertelor. Procesul-verbal al şedinţei de 
deschidere a ofertelor va fi pus la dispoziţia tuturor 
ofertanţilor şi va include, cel puţin: informaţii privind 
numele ofertanţilor, eventualele înştiinţări cu privire la 
intenţia de modificare sau retragere, prezenţa garanţiei de 
participare necesare şi preţurile ofertelor. 

6.5.13 Confidenţialitatea procedurii Întreaga procedură de atribuire este confidenţială şi este 
supusă politicii Autorităţii Contractante de acces la 
documente. Deciziile Comisiei de evaluare se iau de 
comun acord, iar dezbaterile au loc în şedinţă închisă. 
Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra 
secretul profesional.  

Nu este permisă dezvăluirea de informaţii cu privire la 
verificarea, explicarea, opinii exprimate de comisie după 
compararea ofertelor sau recomandări privind atribuirea 
Contractului, către ofertanţi sau orice alte persoane care 
nu sunt oficial implicate în derularea procesului, până la 
momentul în care poate fi făcută cunoscută identitatea 
ofertantului câştigător. 

Orice încercare a vreunui ofertant de a aborda direct 
oricare dintre membrii comisiei de evaluare sau 
personalul Autorităţii Contractante, pe parcursul perioadei 
de evaluare, în scopul de a obţine informaţii confidenţiale  
privind procesul de evaluare, va fi considerată motiv 
legitim de descalificare a ofertei sale. 

6.5.14 Clarificări Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a cere 
ofertantului să clarifice orice parte a ofertei sale, în cazul 
în care Comisia de Evaluare consideră acest lucru necesar 
pentru evaluarea ofertelor. 

Solicitările de clarificare şi răspunsurile la acestea vor fi 
făcute în scris sau prin fax. În nici un caz nu va fi propusă 
sau solicitată modificarea preţului sau a conţinutului 
ofertei, cu excepţia cazurilor în care este necesară 
corectarea unor greşeli de calcul descoperite de Comisia 
de Evaluare în urma analizării ofertelor. Nici o solicitare 
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de clarificare nu va viza corectarea unor erori de formă 
sau a unor restricţii majore, de natură să afecteze 
derularea normală a contractului sau să afecteze negativ 
mediul concurenţial.  

6.5.15 Verificarea ofertelor şi a 
respectării cerinţelor impuse de 
documentaţia de atribuire 

Înainte de a se angaja în efectuarea unei analize 
amănunţite a ofertelor, comisia de evaluare va verifica 
dacă fiecare ofertă: 

 a fost semnată în mod corespunzător,  
 este însoţită de Garanţia de participare 

solicitată, şi 
 respectă substanţial cerinţele documentaţiei 

de atribuire. 

O ofertă conformă este cea care îndeplineşte condiţiile 
specificate în HG 71/2007, art. 32, alin (2) si art. 33, şi  
respectă cerinţele şi specificaţiile din Documentaţia de 
Atribuire, fără abateri sau omisiuni substanţiale. Pot fi 
considerate ca fiind substanţiale acele abateri şi omisiuni 
care: 

a. influenţează în vreun fel scopul, calitatea sau 
prestarea serviciilor, sau 

b. restricţionează drepturile Autorităţii Contractante 
sau obligaţiile ce revin ofertantului în cadrul 
contractului, într-o manieră neconformă cu 
documentaţia de atribuire, sau 

c. a căror corectare ar afecta negativ poziţia 
concurenţială a altor ofertanţi care au depus oferte 
conforme.  

Ofertele care nu corespund cerinţelor pot fi respinse de 
catre comisia de evaluare în cadrul procesului de 
verificare a conformităţii ofertelor.  
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7. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
 

7.1 Criterii de atribuire 
Criteriul de atribuire este: cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic.  
Criterii de evaluare: 
  Punctaj tehnic 
  Preţul ofertei 

Pondere: 
30% 
70% 

Detalii privind algoritmul de calcul 
 
1. Evaluarea propunerilor tehnice 
Calitatea fiecărei propuneri tehnice va fi evaluată în conformitate cu criteriile indicate în aceste 
instrucţiuni, precum şi cu punctajul detaliat în tabelul de mai jos. Nu vor fi utilizate alte criterii de 
evaluare. 

Factori de evaluare din punct de vedere tehnic Punctaj maxim 

1. Metodologia propusă pentru prestarea serviciului de operare a 
depozitului de deşeuri şi a staţiilor de sortare şi compostare: 

80 

1.a Metodologia de recepţie şi inspecţie a deşeurilor la intrarea în 
incinta depozitului de deşeuri Bacău 

10

1.b Metodologia de exploatare a depozitului (celula 1) 15
1.c. Metodologia de exploatare a staţiei de sortare 10
1.d. Metodologia de exploatare a staţiei de compostare 10
1.e. Metodologia de exploatare a instalaţiilor aferente depozitului de 
deşeuri (sistem de colectare şi tratare a levigatului şi apelor reziduale, 
sistem de colectare a biogazului, staţie de spălare a vehiculelor de 
transport deşeuri, clădiri, alte instalaţii) 

10

1.f. Metodologia de exploatare a „punctului verde” 10
1.g. Metodologia de exploatare a instalaţiei de concasare 10
1.h. Metodologia de exploatare a instalaţiei de colectare şi tratare a 
levigatului şi biogazului de la vechiul depozit de deşeuri (închis) 

5

2. Programarea fazei de mobilizare 5 
3. Aspecte privind măsurile de protecţie a mediului 10 

3.a Descrierea sistemului de management de mediu aplicabil pe 
perioada administrării instalaţiilor de tratare şi eliminare a deşeurilor 

5

3.b Măsuri de protecţie a factorilor de mediu 5
4. Aspecte privind măsurile de sănătate şi securitate în muncă 5 

Total 100 
 
Membrii comisiei de evaluare vor acorda fiecărei oferte admisibile un punctaj individual, obţinut 
prin însumarea punctajelor parţiale rezultate prin aplicarea algoritmului de calcul de mai jos pentru 
fiecare factor de evaluare. Punctajul tehnic total obţinut de ofertă va fi media punctajelor individuale 
acordate de membrii comisiei de evaluare. 
 
1.1 Factorul de evaluare 1 Metodologia propusă pentru prestarea serviciului de operare a 
depozitului de deşeuri şi staţiilor de sortare şi compostare va fi apreciat de comisia de evaluare 
prin utilizarea, ca puncte de reper, a 8 sub-factori, fiecare dintre aceştia urmând să fie cuantificat pe 
baza unui sistem de calificative de tip foarte bine / bine / satisfăcător, după cum urmează: 

o pentru „foarte bine”, 10 puncte în cazul sub-factorilor 1.a, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 15 puncte 
în cazul sub-factorului 1.b şi 5 puncte în cazul sub-factorului 1.h; 
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o pentru „bine”, 5 puncte în cazul sub-factorilor 1.a, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 8 puncte în cazul 
sub-factorului 1.b şi 3 puncte în cazul sub-factorului 1.h; 

o pentru „satisfăcător”, 1 punct în cazul tuturor sub-factorilor. 
o în cazul în care oferta nu conţine nici o referire la sub-factorul respectiv sau dacă 

propunerea ofertantului contravine prevederilor caietului de sarcini, oferta este 
neconformă şi se respinge  conform art. 36 alin 2 lit a din HG 925/2006. 

Comisia de evaluare va lua în considerare: 
o caracterul adecvat al metodelor de lucru şi procedeelor de exploatare a instalaţiilor  
o modul în care oferta răspunde cerinţelor de îndeplinire a indicatorilor de performanţă 

precizaţi în caietul de sarcini 
o identificarea riscurilor care pot afecta execuţia contractului şi măsuri de prevenire şi 

eliminare a acestora. 
Punctajul total pentru factorul de evaluare 1 va fi stabilit prin însumarea punctelor obţinute pentru 
fiecare sub-factor în parte: P1 = P1.a + P1.b + P1.c + P1.d + P1.e + P1.f + P1.g + P1.h 
 
1.2 Factorul de evaluare 2. Programarea fazei de mobilizare 
Pentru cea mai scurtă perioadă de mobilizare (exprimată în număr de zile lucrătoare), care va fi de 
cel puţin 30 de zile lucrătoare, se va acorda punctajul maxim aferent factorului de evaluare (5 
puncte). Numărul maxim de zile lucrătoare alocate mobilizării va fi de 60. Ofertele care propun un 
număr de zile pentru mobilizare în afara limitelor de mai sus vor fi respinse ca fiind neconforme. 
Pentru celelalte oferte, punctajul se va calcula astfel: 
 

P2(n) = [perioada cea mai scurtă / perioada ofertă (n)] x numărul de puncte acordat pentru criteriu 
 
1.3 Factorul de evaluare 3. Aspecte privind măsurile de protecţie a mediului va fi apreciat de 
comisia de evaluare prin utilizarea, a 2 sub-factori, fiecare dintre aceştia urmând să fie cuantificat pe 
baza unui sistem de calificative de tip foarte bine / bine / satisfăcător, după cum urmează: 

o pentru „foarte bine”, 5 puncte  
o pentru „bine”, 3 puncte 
o pentru „satisfăcător”, 1 punct 
o în cazul în care oferta nu conţine nici o referire la sub-factorul respectiv sau dacă 

propunerea ofertantului contravine prevederilor caietului de sarcini, oferta este 
neconformă şi se respinge  conform art. 36 alin 2 lit a din HG 925/2006. 

Comisia de evaluare va lua în considerare: 
o sistemul de management al mediului propus pentru fiecare din instalaţiile ce vor fi 

exploatate (staţie de sortare, staţie de compostare, depozit de deşeuri, staţie de epurare 
levigat/ ape uzate, concasor) 

o concordanţa sistemului de management al mediului propus cu prevederile legislaţiei în 
vigoare în domeniul protecţiei mediului 

o măsuri de protecţie a factorilor de mediu - aer, apă, sol 
o măsuri de prevenire şi combatere a zgomotului 
o măsuri de prevenire şi combatere a mirosurilor 
o măsuri de combatere a prezenţei rozătoarelor şi păsărilor 
o corelarea măsurilor propuse cu metodele de lucru şi procedeele de exploatare 

 
Punctajul total pentru factorul de evaluare 3 va fi stabilit prin însumarea punctelor obţinute pentru 
fiecare sub-factor în parte: P3 = P3.a + P3.b  
 
1.4 Factorul de evaluare 4. Aspecte privind măsurile de sănătate şi securitate în muncă va fi 
apreciat de comisia de evaluare prin cuantificarea pe baza unui sistem de calificative de tip foarte 
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bine / bine / satisfăcător, după cum urmează: 
o pentru „foarte bine”, 5 puncte  
o pentru „bine”, 3 puncte 
o pentru „satisfăcător”, 1 punct 
o în cazul în care oferta nu conţine nici o referire la sub-factorul respectiv sau dacă 

propunerea ofertantului contravine prevederilor caietului de sarcini, oferta este 
neconformă şi se respinge  conform art. 36 alin 2 lit a din HG 925/2006. 

Comisia de evaluare va lua în considerare: 
o concordanţa măsurilor propuse cu legislaţia în vigoare în domeniul sănătăţii şi securităţii 

în muncă 
o corelarea măsurilor propuse cu metodele de lucru şi procedeele de exploatare. 

 
Punctajul tehnic final (acordat de fiecare evaluator în parte) va fi stabilit prin însumarea punctajelor 
obţinute pentru cei patru factori de evaluare: Ptehnic,evaluator = P1 + P2 + P3 + P4 
 
Punctajul tehnic total obţinut de ofertă va fi calculat ca medie a punctajelor individuale acordate de 
membrii comisiei de evaluare: 
                                  n 

Ptehnic = [∑ Ptehnic, evaluator 1....n] / n 
                                  1 

2. Evaluarea propunerilor financiare: 
 
Obiectul evaluării îl vor face următoarele: 
- tariful unitar în lei/ tonă la recepţia în vederea depozitării şi a exploatării instalaţiilor conexe (Tlf) 
- tariful unitar în lei/ tonă la recepţia în vederea sortării  (Tsort) 
- tariful unitar în lei/ tonă la recepţia în vederea compostării deşeurilor verzi furnizate de 

municipiul Bacău (Tcomp) 
- tariful unitar în lei/ tonă la recepţia în vederea procesării deşeurilor din construcţii şi demolări 

(Tcrush) 
- tariful unitar în lei/ tonă pentru exploatarea punctului verde (T gp) 
- tariful unitar în lei/ tonă pentru transportul şi tratarea levigatului provenit de la vechiul dpozit de 

deşeuri Bacău. 
 
Pentru fiecare element de mai sus al propunerii financiare punctajul se va acorda astfel: 
 
2.1. Cea mai scăzută valoare a tarifului, cu condiţia acoperirii tuturor costurilor pentru prestarea 
serviciilor aferente contractului va primi maximum de puncte acordat pentru elementul respectiv 
(Pmax), după cum urmează: 
- Tlf – 79 de puncte 
- Tsort – 6 de puncte 
- Tcomp – 5 de puncte 
- Tcrush – 6 de puncte 
- Tgp – 2 de puncte 
- Tleach – 2 de puncte 
 
Punctele pentru celelalte oferte (cu tarife mai mari) vor fi calculate conform următoarei formule: 

bidxxxbidx TTPP   minmax  

 
Unde: 

bidxP puncte acordate pentru un anumit element (de exemplu x = depozitare şi exploatare instalaţii 
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conexe); 
minxT cel mai mic tarif ofertat în lei/ tonă pentru elementul respectiv (de exemplu x = depozitare şi 

exploatare instalaţii conexe); 
bidxT oferta în lei/ tonă pentru elementul respectiv care este mai mare decât cea mai scăzută 

valoare a tarifului; 
maxxP  maximum de puncte acordat pentru elementul respectiv (de exemplu pentru depozitare şi 

exploatare instalaţii conexe = 79 de puncte). 
 
Punctajul financiar total al propunerii va fi calculat prin adunarea punctajelor obţinute:  

P financiar = Plf + Psort + Pcomp + Pcrush + Pgp + Pleach 
 
Punctajul total al fiecărei oferte va fi calculat după cum urmează:  

P total = P financiar x 70% + P tehnic x 30% 
 

7.2 Dreptul Autorităţii Contractante de a accepta sau respinge orice ofertă 
Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge orice ofertă şi/sau de a anula 
procedura de atribuire, în circumstanţele prevăzute de art. 209 din OUG 34/2006. Autoritatea 
Contractantă poate uza de acest drept oricând înainte de data încheierii Contractului, fără ca din acest 
lucru să decurgă obligaţii faţă de ofertanţi. În cazul anulării procedurii de achiziţie, Autoritatea 
Contractantă va aduce acest lucru la cunoştinţa ofertanţilor. 
Autoritatea Contractantă îşi rezervă, de asemenea, dreptul de a iniţia o nouă procedură de achiziţie, 
în conformitate cu prevederile OUG 34/2006. 
Autoritatea Contractantă nu îşi asumă răspunderea pentru pierderi sau daune, de orice natură 
ar fi acestea (îndeosebi pierderea profiturilor), provocate de anularea procedurii de achiziţie, 
indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost înştiinţată în prealabil de posibilitatea ca o 
astfel de măsură să provoace pierderi sau daune. Publicarea unui Anunţ de participare la 
proceduri de achiziţie publică nu obligă Autoritatea Contractantă să implementeze procedura 
anunţată. 
7.3 Decizia de atribuire 
În termen de 3 zile lucrătoare de la luarea deciziei finale cu privire la atribuirea Contractului, 
Autoritatea Contractantă va înştiinţa ofertantul declarat câştigător, în scris şi prin fax, de faptul că 
oferta sa a fost desemnată câştigătoare, precum şi pe ceilalţi ofertanţi, despre rezultatul aplicării 
procedurii. 
7.4 Semnarea Contractului 
În termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, 
ofertantul câştigător va prezenta garanţia de bună execuţie (Formularul 9 din Secţiunea 3 – 
Formulare) şi va semna Contractul.  
7.5 Garanţia de bună execuţie 
În termen de 20 zile de la data semnării Contractului, ofertantul câştigător va obţine şi prezenta 
Autorităţii Contractante garanţia de bună execuţie, constituită în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare, art. 90 din HG 925/2006. 

Garanţia de bună execuţie va reprezenta 10% din preţul total al Contractului.  

După primirea garanţiei de bună execuţie şi semnarea Contractului, Autoritatea Contractantă va 
înapoia ofertantului declarat câştigător garanţia de participare, conform cu prevederile legislaţiei 
aplicabile. 
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PARTEA I: Informaţii generale 

1 Context general 

Iniţial, municipiul Bacău şi cele 22 de comune învecinate cu aproximativ 285.000 de locuitori 
şi o suprafaţă de 1.008 km² au solicitat finanţare pentru asistenţă tehnică şi financiară în 
scopul modernizării şi extinderii  propriului sistem de gestionare a deşeurilor (a se vedea 
figura 1; zona haşurată).  
 

 
 
Figura 1: Zona ISPA (desfăşurată), zonele de colectare 1 - 5 şi teritoriul celor 93 

de localităţi din judeţul Bacău (718.000 de locuitori şi 6.620 km²) 
 
În 2004, a fost aprobată finanţarea ISPA în cadrul măsurii nr. 2004/RO/16/P/PE/007. 
Principalele elemente ale acestei măsuri au fost: 
 

 Construcţia unui nou depozit de deşeuri în municipiul Bacău, cu sistem de cântărire, 
sistem de tratare a levigatului şi a gazului, o staţie de compostare, o staţie de 
sortare, un punct verde şi o unitate de concasare; 

 Închiderea vechiului depozit de lângă Bacău, care nu respecta noile cerinţe 
legislative europene şi româneşti; 

 Închiderea mai multor depozite neconforme din cele 22 de comune; 
 Construcţia a două puncte verzi (unul pe amplasamentul depozitului şi unul în 

interiorul oraşului Bacău) 
 Construcţia mai multor puncte de colectare în comune; 
 Achiziţia de echipamente pentru funcţionarea depozitului şi a obiectivelor aferente; 
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 Achiziţia de vehicule şi echipamente atât pentru colectare şi transport, cât şi pentru 
alte activităţi de salubrizare; 

 Servicii de consultanţă pentru supravegherea activităţilor de construcţii şi pentru 
pregătirea documentaţiilor de atribuire. 

 
În 2010, pe baza rezultatelor actualului Master Plan pentru gestionarea deşeurilor, unităţile 
administrativ-teritoriale din judeţul Bacău au decis împreună să organizeze eliminarea 
deşeurilor municipale din întregul judeţ în cadrul unui singur depozit. În acest scop a fost 
desemnat noul depozit judeţean în sudul municipiului Bacău. Astfel, domeniul de deservire 
în vederea eliminării deşeurilor a depozitului ecologic Bacău a fost extins până la nivelul de 
aproximativ 718.000 de locuitori şi la suprafaţa de 6.620 km² a întregului judeţ Bacău. 
Celelalte obiective importante din cadrul acestui contract rămân în cadrul contractului ISPA 
din punctul de vedere al ariei de deservire. 
 
La începutul anului 2011 a fost parcursă o altă etapă în vederea dezvoltării sistemului de 
gestionare a deşeurilor la nivel judeţean, sistem care a fost definit în cadrul unui „document 
de poziţie” în care în cazul staţiei de sortare construită în cadrul măsurii ISPA 
2004/RO/16/P/PE/007 a fost extins numărul de unităţi administrativ-teritoriale de la 23 
(municipiul Bacău şi 22 de comune; domeniul ISPA iniţial de deservire) la 54 (zonele de 
colectare 1 şi 2 în întregime; a se vedea figura 1). Astfel, având în vedere acest viitor 
domeniu de aplicare, staţia de sortare va deservi nu doar aproximativ 285.000 de locuitori, ci 
aproximativ  414.000 de locuitori. Staţia de compostare, unitatea de concasare şi punctul 
verde rămân în cadrul contractului ISPA din punctul de vedere al ariei de deservire 
(municipiul Bacău şi 22 de comune). Deoarece nu se poate anticipa care va fi momentul 
când celelalte unităţi administrativ-teritoriale vor livra deşeurile colectare selectiv la staţia de 
sortare Bacău, ofertanţii ar trebui să aibă în vedere o funcţionare a staţiei cu deşeuri 
reciclabile provenite doar de la 23 de localităţi (municipiul Bacău şi 22 de comune; domeniul 
ISPA iniţial de deservire; a se vedea figura 1, zona haşurată). Detalii sunt prezentate în 
Anexa A la Condiţiile contractuale (secţiunea 4 a Documentaţiei de atribuire). 
 
Următoarele elemente ale măsurii ISPA sunt importante pentru prezentul contract: 
 

 Noul depozit de deşeuri din partea de sud a municipiului Bacău şi obiectivele 
aferente; 

 Staţia de compostare cu o capacitate de aproximativ 2.200 t/an (intrare) de pe 
amplasamentul noului depozit de deşeuri din Bacău; 

 Staţia de sortare cu o capacitate de 12.000 t/an (intrare) de pe amplasamentul noului 
depozit de deşeuri din Bacău; 

 Construcţia unui „punct verde” pe amplasamentul noului depozit de deşeuri din 
Bacău (pentru colectarea deşeurilor municipale şi a altor tipuri de deşeuri prin aport 
voluntar); 

 Unitatea de concasare pentru deşeuri din construcţii şi demolări amplasat în incinta 
noului depozit de deşeuri din Bacău (include un perimetru alocat, un concasor mobil 
şi echipamentul aferent); 
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 Echipamente pentru funcţionarea noului depozit de deşeuri din Bacău (pentru lista de 
echipamente a se vedea Anexa A la Condiţiile Contractuale; secţiunea 4 a 
Documentaţiei de atribuire). 

 
Toate celelalte elemente care de asemenea fac parte din măsura ISPA, cum ar fi închiderea 
vechiului depozit de deşeuri de lângă Bacău, închiderea depozitelor neconforme din cele 22 
de comune, construcţia punctelor de colectare din zonele rurale din cadrul măsurii ISPA, 
achiziţia de containere, recipiente, vehicule şi echipamente pentru colectarea şi transportul 
deşeurilor municipale şi pentru alte activităţi de salubritate nu fac parte din prezentul contract 
şi deci nu sunt importante pentru acesta. 
 
În 2010 municipiul Bacău împreună cu celelalte unităţi administrativ-teritoriale din judeţul 
Bacău şi Consiliul Judeţean Bacău au înfiinţat Asociaţia de dezvoltare intercomunitară 
pentru salubrizare Bacău (ADIS). Principalul obiectiv al acestei asociaţii este de a îmbunătăţi 
infrastructura tehnică locală de gestionare a deşeurilor şi de a furniza colectarea, transportul 
şi depozitarea deşeurilor solide şi servicii de tratarea deşeurilor pentru consiliile locale 
asociate. ADIS va avea responsabilitatea de a aloca resursele financiare provenind din 
taxele de salubrizare percepute de localităţile asociate pentru plăţi către operatorul 
serviciului de colectare şi transport şi către operatorului noului depozit din Bacău şi a 
obiectivelor aferente acestui depozit (prezentul contract). 
 
Prezenta procedură de licitaţie, ofertare şi atribuire este efectuată de municipiul Bacău. 
Municipiul Bacău va avea rol de Concedent şi parte în contractul ce va fi semnat şi de 
Concesionar. Acest contract este un contract de concesiune de servicii care cuprinde 
următoarele şase unităţi principale: 
 

1. Funcţionarea, gestionarea şi întreţinerea celulei 1 a noului depozit de deşeuri 
Bacău şi a obiectivelor aferente, incluzând zona de intrare cu platforma de 
cântărire, clădirile, sistemul de colectare şi tratare a levigatului, sistemul de 
colectare şi tratare a gazelor (dacă este cazul), drumurile de acces la depozit şi alte 
obiective auxiliare. Măsurile post-închidere nu fac parte din prezentul contract; 

2. Funcţionarea, gestionarea şi întreţinerea unei staţii de sortare amplasată în incinta 
noului depozit de deşeuri din Bacău; 

3. Funcţionarea, gestionarea şi întreţinerea unei staţii de compostare amplasată în 
incinta noului depozit de deşeuri din Bacău; 

4. Funcţionarea unei unităţi de concasare amplasat în incinta noului depozit de 
deşeuri din Bacău; 

5. Funcţionarea punctului verde amplasat în incinta noului depozit de deşeuri din 
Bacău; 

6. Transportul levigatului de la vechiul depozit din comuna Nicolae Bălcescu la noul 
depozit de deşeuri din municipiul Bacău şi tratarea levigatului în instalaţia de 
osmoză inversă din perimetrul acestuia din urmă. 

 
Primăria municipiului Bacău a depus toate eforturile pentru a strânge informaţii cât mai 
precise pentru această secţiune. De altfel, informaţiile prezentate în această secţiune cu 
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privire la cadrul general sunt furnizate doar cu scopul de a sprijini pe potenţialii ofertanţi în 
efectuarea propriei evaluări a proiectului şi nu se intenţionează ca ele să fie exhaustive sau 
să conţină toate datele de care potenţialii ofertanţi pot avea nevoie. Potenţialii ofertanţi 
trebuie să efectueze propriile anchete, să formuleze propriile estimări şi concluzii şi să 
apeleze la proprii consultanţi pentru evaluări independente ale informaţiilor prezentate în 
această secţiune şi pentru obţinerea de informaţii suplimentare de care pot avea nevoie, 
înainte de pregătirea şi transmiterea unei oferte. Nici municipiul Bacau, nici consultanţii săi 
nu garantează caracterul complet al acestei secţiuni cadru şi nu poate fi făcută responsabilă 
pentru nicio prezentare (directă sau indirectă) efectuată sa pentru orice informaţie care 
lipseşte din cadrul acestei secţiuni. 

2 Cantităţi estimate şi tipuri de deşeuri 

Cantităţile de deşeuri estimate pentru fiecare tip sunt prezentate în Anexa A la contract 
(secţiunea 4 a documentaţiei de atribuire) sub forma unui raport. De asemenea, aceasta 
anexă include şi o evaluare a riscurilor legate de cantităţile de deşeuri. Cantitatea ce va fi 
depozitată din 2011 în celula 1 a fost estimată la 210.000 t/an. Se estimează că pe perioada 
de 55 de luni a contractului fluctuaţia acestei cantităţi va fi mai degrabă redusă. 
 
Staţia de compostare a fost proiectată cu o capacitate de 2.200 t/an (cantitate de intrare) iar 
staţia de sortare a fost proiectată cu o capacitate de 12.000 t/an (cantitate de intrare). 
Capacitatea anuală de deşeuri din construcţii şi demolări a fost estimată la 40.000 t/an. O 
primă aproximare în cazul punctului verde indică o cantitate de 500 t/an. În cazul serviciului 
de transport şi tratare a levigatului din vechiul depozit de deşeuri din Bacău se estimează o 
cantitate de 2.000 t/an. 
 
Următoarele tipuri de deşeuri vor fi importante pentru funcţionarea depozitului şi a 
obiectivelor aferente: 
 
1. Zonă depozitare: 
 

1. Deşeuri menajere; 
2. Deşeuri instituţionale şi comerciale (asimilate deşeurilor menajere); 
3. Deşeuri voluminoase; 
4. Deşeuri din pieţe; 
5. Deşeuri de la măturatul stradal; 
6. Deşeuri industriale nepericuloase (cu excepţia azbestului); 
7. Reziduuri de la sortare; 
8. Reziduuri de la compostare; 
9. Reziduuri de la concasarea deşeurilor din construcţii şi demolări; 
10. Nămol de epurare de la tratarea apelor uzate; 

 
2. Staţia de compostare: 
 

11. Deşeuri verzi din parcuri şi grădini; 
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3. Staţia de sortare 
 

12. Fracţii colectate selectiv în zona ISPA (municipiul Bacău şi 22 de comune 
învecinate) - sticlă, hârtie/carton, plastic, metal. 

 
4. Unitatea de concasare 
 

13. Deşeuri din construcţii şi demolări (diferite tipuri de deşeuri; nepericuloase); 
 
5. Punctul verde 
 

14. Deşeuri voluminoase (televizoare/aparate radio şi electrocasnice, covoare, alte 
piese de mobilier; doar în cantităţi mici; mai mici de 1 m³); 

15. Materiale de construcţii de la renovări de apartamente şi case (persoane fizice; 
cantităţi mici; cu excepţia azbestului); 

16. Deşeuri electronice (Concesionarul va furniza o listă de articole incluse în 
conformitate cu cerinţele legale); 

17. Deşeuri verzi din grădini particulare în cantităţi mici (mai puţin de 1 m³); 
18. Deşeuri periculoase din gospodării şi instituţii publice (de exemplu baterii uzate, 

vopsele, pesticide, acizi, substanţe alcaline, detergenţi şi alte substanţe chimice); 
19. Sticlă: Fracţii conform cererii pieţei – cioburi de culoare albă, verde, chihlimbar; 
20. Hârtie/carton; 
21. Plastic: Fracţii conform cererii pieţei şi cerinţelor ECO-ROM; 
22. Metale feroase; 
23. Metale neferoase. 

 
6. Vechiul depozit de deşeuri Bacău 
 

24. Levigat provenit din vechiul depozit de deşeuri Bacău. 

3 Instalaţii de tratare şi depozitare  

Municipiul Bacău va pune la dispoziţia Concesionarului următoarele instalaţii de tratare şi 
eliminare a deşeurilor (descriere în Anexa A la condiţiile contractuale, care este secţiunea 4 
a documentaţiei de atribuire): 
 

1. Depozitul Bacău pentru deşeuri nepericuloase şi obiectivele aferente; 
2. Staţia de compostare amplasată în incinta noului depozit de deşeuri din Bacău; 
3. Staţia de sortare amplasată în incinta noului depozit de deşeuri din Bacău; 
4. Punctul verde amplasat în incinta noului depozit de deşeuri din Bacău; 
5. Unitatea de concasare a deşeurilor din construcţii şi demolări amplasată în incinta 

noului depozit de deşeuri din Bacău; 
6. Acces la rezervoarele de stocare a levigatului din cadrul vechiului depozit Bacău. 
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Este posibil ca, pe parcursul implementării activităţilor descrise în acest caiet de sarcini, 
autoritatea locală să desemneze mai multe instalaţii de tratare şi eliminare a deşeurilor 
municipale periculoase şi nepericuloase. În cazul în care noile instalaţii vor avea impact 
asupra cantităţilor stipulate în caietul de sarcini (ce reprezintă secţiunea 2 a documentaţiei 
de atribuire) şi în condiţiile contractuale (ce reprezintă secţiunea 4 a documentaţiei de 
atribuire) care sunt corelate cu termenii de plată, atunci aceştia din urmă vor fi renegociaţi.  
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PARTEA II: Domeniu general de aplicare 

4 Definiţii 

În prezentul caiet de sarcini, cuvintele scrise cu majusculă, termenii şi expresiile utilizate, 
inclusiv cele în ghilimele, anexele, programele şi ataşamentele au sensul specificat în 
articolul 1 din secţiunea 4 – condiţii contractuale. 

5 Obiectul serviciilor 

5.1 Serviciile de gestionare a deşeurilor menţionate în acest Contract includ (1) 
depozitarea controlată a deşeurilor solide municipale nepericuloase (celula 1), (2) 
compostarea deşeurilor verzi, (3) sortarea materialelor reciclabile colectate selectiv 
precum sticla, hârtia/cartonul, plasticul şi metalele, (4) tratarea deşeurilor din 
construcţii şi demolări şi (5) gestionarea punctului verde.  

5.2 Pe întreaga durată a Contractului, Concesionarul va îndeplini cerinţele menţionate în 
următoarele subcapitole:  

5.2.1 Depozitul de deşeuri municipale din Bacău (clasă “b”; cantitate estimată 
a fi depozitată în celula 1 de aproximativ 210.000 t/an): 

5.2.1.1 Gestionarea, operarea şi întreţinerea locaţiei depozitului de deşeuri 
pe toată durata contractului, aşa cum a fost ea pusă la dispoziţie de 
către Concedent; 

5.2.1.2 Recepţia, gestionarea, cântărirea şi înregistrarea la intrarea în 
depozit a tipurilor de deşeuri municipale şi a altor tipuri de deşeuri 
menţionate anterior; 

5.2.1.3 Gestionarea, operarea şi întreţinerea zonei de intrare cu obiectivele 
sale, cum ar fi platforma de cântărire, clădirile, laboratorul, staţia de 
spălare a vehiculelor, containerele atelier, rezervorul de apă etc.; 

5.2.1.4 Gestionarea, operarea şi întreţinerea celulei 1 în scopul depozitării 
deşeurilor; 

5.2.1.5 Gestionarea, operarea şi întreţinerea sistemelor de colectare şi 
tratare a levigatului şi a apelor uzate provenite de la celula 1 a 
depozitului şi de la alte obiective ce generează ape uzate; 

5.2.1.6 Gestionarea, operarea şi întreţinerea sistemelor de colectare a 
gazelor din depozit (probabil nu se va aplica în perioada 
contractuală de 55 de luni), 

5.2.1.7 Gestionarea, operarea şi întreţinerea obiectivelor auxiliare ale 
depozitului, cum ar fi: reţeaua de conducte, garduri, zone verzi, 
canale, taluzuri, şanţuri de drenaj, puţuri etc. 
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5.2.2 Staţia de compostare (capacitate proiectată: 2.200 t/an) 
5.2.2.1 Recepţia, gestionarea şi cântărirea a cel puţin 2.200 t/an de deşeuri 

verzi provenite din parcuri şi grădini; 
5.2.2.2 Gestionarea, funcţionarea şi întreţinerea staţiei de compostare şi a 

zonei şi obiectivelor aferente; 
5.2.2.3 Tratarea aerobă a deşeurilor verzi; 
5.2.2.4 Producerea şi comercializarea sub formă de compost a cel puţin 

45% din cantitatea de materie primă recepţionată. De exemplu, 
dacă într-un an au fost recepţionate 2200 de tone, atunci cantitatea 
de compost rezultată trebuie să fie de minim 1000 de tone în acel 
an. 

5.2.2.5 Gestionarea şi depozitarea controlată a reziduurilor generate de 
procedura de compostare (de exemplu după cernere) 

5.2.3 Staţia de sortare (capacitate proiectată: 12.000 t/an; 1 schimb) 
5.2.3.1 Recepţia, gestionarea şi cântărirea materialelor reciclabile colectate 

selectiv, precum sticla, hârtia/cartonul, plasticul şi metalele, în 
condiţiile în care sunt ele livrate de către operatorul de colectare şi 
transport; 

5.2.3.2 Gestionarea, funcţionarea şi întreţinerea staţiei de sortare, a zonei 
şi obiectivelor aferente; 

5.2.3.3 Sortarea a cel puţin 12.000 de tone anual de materiale reciclabile 
separate la sursă (sticlă, hârtie/carton, plastic şi metal) în condiţiile 
în care această cantitate va fi livrată din aria de acoperire (a se 
vedea explicaţiile din secţiunea 1 şi Anexa A la Condiţiile 
contractuale ce reprezintă secţiunea 4 a Documentaţiei de atribuire) 
şi în condiţiile în care materia primă va conţine cantităţi foarte mici 
de materiale nereciclabile (de exemplu amestec cu deşeuri 
menajere, organice, voluminoase etc.); 

5.2.3.4 Concesionarul trebuie să se asigure că cel puţin 50 % din materia 
primă anuală va fi sortată sub formă de materiale comercializabile, 
cu o creştere anuală de minim 10%, până la 70 % din cantitatea 
totală de materie primă. 

5.2.4 Unitatea de concasare (cantitate estimată: 40.000 t/an) 
5.2.4.1 Recepţia, gestionarea şi cântărirea deşeurilor din construcţii şi 

demolări (dacă este necesar, în funcţie de diferitele tipuri de 
deşeuri; codurile din catalogul european al deşeurilor); 

5.2.4.2 Gestionarea, funcţionarea şi întreţinerea concasorului, a zonei şi 
obiectivelor aferente; 

5.2.4.3 Valorificarea deşeurilor pre-tratate şi necontaminate în cadrul 
operaţiilor de întreţinere a şoselelor sau ca strat temporar de 
acoperire a depozitului de deşeuri din Bacău; 
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5.2.5 Punctul verde (cantitate estimată: 500 t/an) 
5.2.5.1 Recepţia, gestionarea şi cântărirea tipurilor de deşeuri, conform 

listei din secţiunea 2 a Caietului de sarcini); 
5.2.5.2 Furnizarea unui număr şi a unor tipuri adecvate de recipiente şi 

containere pentru tipurile de deşeuri menţionate anterior şi 
eliminate de populaţie; 

5.2.5.3 Stocarea temporară a unor tipuri de deşeuri inclusiv a deşeurilor 
periculoase din gospodării şi instituţii publice până la eliminarea 
ulterioară a acestora în cadrul unor unităţi conforme şi autorizate în 
acest sens din România sau din alte state ale Uniunii Europene; 

5.2.5.4 Tratarea sau eliminarea tipurilor de deşeuri livrate către staţia de 
sortare, staţia de compostare, unitatea de concasare sau, dacă 
este cazul, direct la depozit sau la unităţi conforme şi autorizate în 
acest sens din România sau din alte state ale Uniunii Europene. 

5.2.6 Transportul şi tratarea levigatului de la vechiul depozit de deşeuri Bacău 
(cantitate estimată: 2.000 t/an) 

5.2.6.1 Încărcarea levigatului într-o cisternă potrivită pentru acest scop, în 
locaţia vechiului depozit de deşeuri Bacău; 

5.2.6.2 Transportul levigatului la noul depozit de deşeuri din Bacău (circa 8 
km); 

5.2.6.3 Tratarea levigatului provenit de la vechiul depozit în instalaţia de 
osmoză inversă a noului depozit de deşeuri din Bacău. 

5.2.6.4 Niciuna din celelalte activităţi privind etapa post-închidere a 
vechiului depozit nu face parte din acest contract. 

 

5.3 Concesionarul va trebui să accepte doar tipurile de deşeuri listate în secţiunea 2 (de la 
1 la 6). 

5.4 Celelalte tipuri de deşeuri care nu sunt listate în secţiunea 2 (de la 1 la 6) sunt excluse 
din acest contract. 

6 Perioada de mobilizare şi data programată pentru începere 

6.1 Perioada de mobilizare este perioada dintre data semnării contractului şi data de 
începere. În perioada de mobilizare, Concesionarul va trebui să notifice societăţile 
care colectează deşeuri municipale, generatorii de deşeuri comerciale şi instituţionale 
cu privire la detaliile serviciilor furnizate în baza acestui contract. 

6.2 Data de începere stabilită este menţionată în Condiţiile contractuale (secţiunea 4 a 
documentaţiei de atribuire). 

6.3 În timpul perioadei de mobilizare, Concesionarul va efectua pregătiri pentru furnizarea 
serviciilor. Concesionarul trebuie să achiziţioneze orice echipamente, vehicule şi 
obiective suplimentare pe care le poate considera necesare pentru prestarea unor 



Municipiul Bacău (România) 
Documentaţia de atribuire pentru delegarea prin concesionare a gestiunii serviciilor de  
depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău 
Secţiunea 2 – Caiet de sarcini pagina 15 din 73 

 

servicii complete, va efectua angajări şi va instrui personalul propriu şi ca prelua 
obiectivele şi echipamentele aferente. 

6.4 Cu cel puţin 4 (patru) săptămâni înainte de data de începere, Concesionarul trebuie să 
furnizeze Concedentului manualele şi documentele necesare, inclusiv cele menţionate 
în Partea XI. 

6.5 Concesionarul îşi va îndeplini la timp datoriile menţionate în Condiţiile contractuale 
(secţiunea 4 a Documentaţiei de atribuire). Concesionarul va trebui să notifice 
Concedentul cu privire la orice modificare viitoare sau actuală a oricăror date stipulate 
în Condiţiile contractuale (secţiunea 4 a Documentaţiei de atribuire) în cel mai scurt 
timp posibil, prezentând de asemenea şi motivaţia modificării. Dacă Concedentul 
consideră în mod rezonabil că este dificil pentru Concesionar să-şi îndeplinească o 
parte din îndatoriri până la data specificată de Condiţiile contractuale (secţiunea 4 a 
Documentaţiei de atribuire), el poate solicita Concesionarului, prin notificare, să ia 
măsurile necesare pentru ca aceste îndatoriri să fie îndeplinite conform Condiţiilor 
contractuale (secţiunea 4 a Documentaţiei de atribuire) cu minimum de întârziere. 
Etapele care trebuie parcurse vor fi implementate în exclusivitate pe cheltuiala 
Concesionarului. 

7 Legislaţie, standarde şi linii directoare 

7.1 Serviciile prestate de Concesionar vor fi conforme cu legislaţia naţională generală şi cu 
cea de profil. Aceasta include dar nu se limitează la următoarele:  

7.1.1 Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

7.1.2 Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

7.1.3 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006; 

7.1.4 HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor; 

7.1.5 Hotărârea nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea 
licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

7.1.6 OM 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea 
deşeurilor; 

7.1.7 HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

7.2 Serviciile trebuie să respecte toate reglementările regionale şi locale/judeţene, precum 
şi prevederile autorizaţiei integrate de mediu şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor. 

7.3 Concedentul şi autorităţile locale trebuie să implementeze regulamentele cadru locale 
necesare pentru facilitarea serviciilor conform specificaţiilor din prezentul Caiet de 
sarcini, prin modificarea sau emiterea de noi decizii referitoare la gestionarea 
deşeurilor, după caz. A.D.I.S. va monitoriza activităţile Concesionarului. Concesionarul 
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se va asigura că toate informaţiile şi datele de monitorizare vor fi puse la dispoziţia 
A.D.I.S. şi a reprezentaţilor săi.  

8 Cerinţe statutare (inclusiv autorizaţii şi licenţe) 

8.1 Concesionarul va trebui să păstreze validitatea pe întreaga perioadă a contractului sau 
să obţină, după caz: 

8.1.1 Autorizaţiile necesare pentru funcţionarea depozitului. Aceste autorizaţii sunt 
emise de  Autoritatea naţională de reglementare pentru serviciile comunitare de 
utilităţi publice sau de către orice altă autoritate (organism) abilitat de lege să 
aplice această obligaţie.  

8.1.2 Orice altă autorizaţie, aprobare sau aviz, incluzând autorizaţia de funcţionare, 
autorizaţia de mediu – conform legii. 

9 Dreptul de proprietate asupra DSM şi a materialelor care 
rezultă din tratarea lor  

9.1 Toate deşeurile livrate la staţia de compostare, la staţia de sortare, la unitatea de 
concasare sau la punctul verde vor deveni proprietatea Concesionarului şi, deci, 
materialele ce rezultă din procesarea/tratarea lor sunt proprietatea acestuia din urmă. 

9.2 Toate deşeurile exceptând cele menţionate la punctul 9.1 vor deveni proprietatea 
Concedentului după înregistrarea lor la depozit.  

9.3 În cazul obţinerii aprobării din partea Concedentului, Concesionarul va avea dreptul să 
proceseze DSM pentru a valorifica materialele pe cheltuiala proprie prin mijloace pe 
care le consideră potrivite. Concedentul va permite instalarea obiectivelor importante 
în incinta depozitului. Veniturile obţinute în acest mod vor reveni Concesionarului. 

10 Supravegherea 

10.1 Concedentul va trebui să monitorizeze şi să supravegheze activitatea Concesionarului 
şi va avea în vedere acest lucru când va aproba plăţile către acesta din urmă, în 
conformitate cu detaliile din Condiţiile contractuale.  

10.2 Concesionarul va colabora integral cu Concedentul pentru monitorizarea şi 
supravegherea serviciilor şi va permite întotdeauna Concedentului să verifice toate 
înregistrările şi documentele referitoare la servicii aflate în posesia Concesionarului şi 
să inspecteze obiectivele, inclusiv staţia de compostare, staţia de sortare, unitatea de 
concasare şi punctul verde, activităţile de depozitare controlată, clădirile şi laboratorul, 
echipamentele. 

10.3 Concedentul va trebui informat cu privire la şi va lua parte orice inspecţie planificată de 
alte autorităţi. 

10.4 Pe perioada Contractului, Concesionarul va pune la dispoziţie in incinta depozitului de 
deşeuri un spaţiu pentru birouri complet mobilat astfel încât Concedentul să poată 
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numi până la doi (2) agenţi permanenţi/temporari pentru supraveghere desemnaţi de 
A.D.I.S. Concesionarul va pune la dispoziţia Concedentului şi serviciile de transport 
(vehicule) pentru inspecţii în zona depozitului conform Bacău şi a depozitului 
neconform Bacău (închis), conform necesităţilor Concedentului. 

11 Comunicarea 

11.1 Comunicarea cu Concedentul 

11.1.1 Concesionarul va asigura comunicaţiile cu agenţii pentru supraveghere după 
cum este menţionat în Condiţiile Contractuale. 

11.1.2 Concesionarul va informa Concedentul imediat referitor la orice probleme ce 
afectează prestarea Serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, 
împreună cu propunerile de rezolvare a situaţiei. 

11.1.3 Numai ordinele scrise date de Concedent Concesionarului şi care sunt 
conforme cu prevederile documentaţiei contractuale, vor fi obligatorii.  

11.1.4 Concesionarul va informa imediat Concedentul referitor la orice refuz de 
acceptare a deşeurilor la depozitare. 

11.2 Comunicarea cu clienţii  

11.2.1 Utilizatorii şi operatorul serviciului de colectare şi transport al deşeurilor vor fi 
informaţi în campania  de informare a Concedentului că orice comentariu, 
plângere sau cerere a unui client sau membru al publicului privind Serviciile va 
fi adresată  Concedentului.  

11.2.2 Plângerile pot fi adresate direct Concesionarului, care are obligaţia să 
informeze Concedentul asupra lor şi asupra modului de rezolvare. La sfârşitul 
fiecărei perioade de raportare, Concesionarul va transmite numărul cererilor, 
reclamaţiilor sau plângerilor cu privire la prestarea serviciului.  

11.2.3 Concesionarul va informa pe transportatorii de deşeuri despre:  
11.2.3.1 Tipurile de deşeuri acceptate la depozitul de deşeuri Bacău, la staţia 

de compostare, la staţia de sortare, la unitatea de concasare şi la 
punctul verde şi despre 

11.2.3.2 Orele de lucru. 

11.2.4 La intrarea fiecărui obiectiv va fi pus un anunţ ce va menţiona:  
11.2.4.1 că numai vehiculele operatorilor comunicaţi de către municipiul 

Bacău pot intra, precum şi cele alte celorlalte companii de transport 
contractate;  

11.2.4.2 orele de lucru; 
11.2.4.3 numele obiectivului;  
11.2.4.4 numele operatorului;  
11.2.4.5 adresa operatorului;  
11.2.4.6 numerele de telefon de contact/urgenţă. 
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11.2.5 Concesionarul va avea o linie de asistenţă telefonică prin care va comunica 
toate informaţiile necesare transportatorilor de deşeuri şi generatorilor de 
deşeuri din Judeţul Bacau (programul cu publicul, informaţii despre înregistrare, 
deşeuri acceptate etc.)   

12 Ore de lucru 

12.1 Concesionarul va respecta legislaţia naţională, regională şi locală referitoare la 
numărul de ore de lucru al angajaţilor. 

13 Programul cu publicul şi orarul de funcţionare 

13.1 Depozitul de deşeuri va avea program cu publicul de luni până vineri de la 7:00 la 
18:00 şi sâmbăta de la 7:00 la 15:00. Punctul verde va avea program cu publicul de 
luni până vineri de la 12:00 la 18:00 şi sâmbăta de la 8:00 la 15:00. 

13.2 Orarul de funcţionare va fi de luni până sâmbătă (cu excepţia sărbătorilor legale) de la 
6:00 la 19:00 (vezi de asemenea secţiunea 12).  

13.3 Concesionarul va consulta concesionarul sau concesionarii serviciilor de colectare şi 
transport DSM pentru a se asigura că orarul de funcţionare este compatibil cu 
obligaţiile contractuale pe care acesta le are faţă de Concedent. 

14 Deşeuri admise şi neadmise 

14.1 Concesionarul va admite deşeuri livrate către: 

14.1.1 Spaţiul de depozitare controlată din cadrul depozitului (celula 1): numai pentru 
deşeuri care îndeplinesc criteriile de acceptare la eliminarea în depozite de 
clasa „b” stabilite prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 95/2005; 

14.1.2 Staţia de compostare: numai pentru deşeuri provenite din întreţinerea parcurilor 
şi grădinilor publice; 

14.1.3 Staţia de sortare: numai pentru deşeuri colectate ca fracţii definite (sticlă, 
hârtie/carton, plastic şi metal) din containerele şi pubelele pentru colectare 
selectivă; Concesionarul ar trebui să cadă de acord asupra fracţiilor cu 
operatorii de colectare şi transport; 

14.1.4 Unitatea de concasare: numai pentru deşeurile provenind din activitatea de 
construcţii şi demolări de dimensiuni corespunzătoare şi necontaminate; 

14.1.5 Punctul verde: : numai pentru deşeurile municipale separate la sursă pe tipuri, 
conform listei din secţiunea 2 E. 

14.2 Concesionarul îşi va organiza un sistem corespunzător de aplicare a procedurilor 
preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare în conformitate cu prevederile 
Ordinului Ministrului Mediului nr. 95/2005.  

14.3 Concesionarul trebuie să fie pregătit să gestioneze cantităţile de deşeuri independent 
de fluctuaţiile anuale, lunare şi zilnice şi trebuie să poată face faţă valorilor de vârf. 
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15 Conştientizarea publicului 

15.1 Concesionarul va fi pregătit sprijine orice campanie de RP/CP la solicitarea autorităţilor 
locale şi îşi va coordona propriile campanii de coordonare cu cele ale operatorilor 
locali de colectare şi transport. 

15.2 După data începerii, Concesionarul va fi la rândul său răspunzător de informarea 
transportatorilor şi generatorilor de deşeuri referitor la cerinţele asociate cu livrarea 
DSM, a deşeurilor colectate separat la sursă şi a deşeurilor verzi.  

15.3 După data începerii, Concedentul, în cazul în care consideră necesar, va desfăşura 
campanii legate de creşterea nivelului de conştientizare a organizaţiilor şi populaţiei 
din judeţ referitoare la gestionarea deşeurilor.  

15.4 Concesionarul va acorda asistenţă Consiliului Judeţean şi celorlalte autorităţi ale 
administraţiei publice locale pentru informarea transportatorilor si generatorilor de 
deşeuri cu privire la gestionarea DSM şi a celor industriale nepericuloase, precum şi 
cu privire la cerinţele de livrare.   

15.5 Concesionarul va iniţia propriile campanii de educare şi conştientizare publică pentru 
menţinerea continuă în atenţia publicului a obligaţiilor privind separarea la sursă a 
deşeurilor verzi şi a celor periculoase. 

15.6 Campaniile vor fi planificate de comun acord cu Consiliul Judeţean şi vor fi 
implementate în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale.  

16 Identitatea firmei şi identificarea personalului 

16.1 Concesionarul va funcţiona sub numele propriei firme sau a liderului consorţiului, 
marcând tot echipamentul, vehiculele, publicaţiile, şi obiectivele cu acelaşi logo sau 
slogan. Personalul operaţional va purta îmbrăcămintea firmei în timpul orelor de 
program. 

16.2 Concesionarul se va asigura că, atunci când i se cere, oricare dintre angajaţii săi va 
dezvălui agenţilor de supraveghere identitatea sa şi statutul de angajat al 
Concesionarului şi nu va evita să procedeze astfel. Concesionarul va furniza 
personalului carduri de identificare, conţinând numele, fotografia, şi numărul de 
identificare şi le va cere să poarte aceste carduri de identificare pe toată perioada 
lucrului, în scopuri de monitorizare. 

16.3 Concesionarul va furniza combinezoane uşor de recunoscut, în culori strălucitoare sau 
bluze cu mânecă şi pantaloni având acelaşi model pentru toţi lucrătorii, pentru a fi 
purtate permanent pe durata Serviciului, astfel încât să poată fi uşor de observat şi 
performanţele lor să poată fi monitorizate. Uniformele vor încorpora benzi 
reflectorizante. 

16.4 Numele Concesionarului şi numărul unei linii telefonice fixe vor fi marcate clar pe 
uniforme astfel încât să fie vizibile de la o distanţă de cel puţin 3 m. Poate fi adăugat şi 
un slogan al companiei şi logoul acesteia. 
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17 Echipament de protecţie şi siguranţă 

17.1 Concesionarul va lua toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii şi bunăstării 
persoanelor care au dreptul de a se afla în obiective şi să se asigure că operaţiunile 
sunt desfăşurate în condiţii de siguranţă. O politică şi un set de proceduri corecte 
privind protecţia şi securitatea muncii vor fi parte integrantă din Planul de operare şi 
întreţinere, care trebuie să fie respectate de către oricine intră în incinta obiectivelor. 

17.2 Concesionarul va furniza echipamente de protecţie adecvate tuturor muncitor implicaţi 
în executarea Serviciilor concesionate şi vizitatorilor. 

17.3 Echipamentul de protecţie va fi păstrat curat şi în bune condiţii, şi va fi înlocuit de 
Concesionar dacă se uzează sau deteriorează. 

17.4 Concesionarul va fi răspunzător pentru verificarea regulată a stării de sănătate a  
personalului conform legilor româneşti, şi cel puţin o data pe an, pentru organizarea 
unui program de vaccinare adecvat, după ce s-a obţinut mai întâi avizul medicului de 
medicina muncii. 

17.5 Concesionarul va lua măsuri pentru a se asigura că muncitorii săi poartă echipamentul 
de protecţie atunci când şi unde trebuie, poartă hainele firmei, având vizibile cardurile 
de identificare şi, de asemenea, că participă la verificările medicale. 

17.6 Concesionarul va posta clar toate semnele de circulaţie necesare la intrarea în şi în 
incinta obiectivelor, pentru a asigura traficul corect şi sigur. În plus, Concesionarul va 
da instrucţiuni fiecărui vehicul referitor la procedura/traseul de urmat. 

17.7 Concesionarul va planifica acţiunile ce vor fi executate în cazul în care accesul la 
obiective este blocat şi va înregistra aceasta intr-un Plan de intervenţie în caz de 
evenimente neprevăzute. 

17.8 Accesul în spaţiile închise nu este permis fără prezenţa suplimentară şi permanentă a 
cel puţin unei alte persoane ce are rol de supraveghetor şi este echipată cu detectoare 
de gaz şi mijloace de alertare a serviciilor de intervenţie în caz de urgenţă. Cel ce va 
intra într-un spaţiu închis trebuie să aibă o ancoră de salvare şi echipament de 
protecţie a respiraţiei corespunzător şi să fie foarte vigilent. O procedură de salvare în 
caz de urgenţă trebuie concepută înainte de intrare şi echipamentul de salvare trebuie 
să fie pregătit şi disponibil. Persoanele care vor intra trebuie să aibă instructaj special 
pentru accesul în spaţii închise. Un spaţiu închis este acela la care din cauza alcătuirii 
constructive, a locaţiei, a conţinutului sau a activităţilor prestate pot apărea acumulări 
de gaze periculoase, vapori, praf sau fum, se poate crea o atmosferă săracă în oxigen 
sau se pot genera alte situaţii periculoase. 

17.9 Concesionarul va oferi instructaj privind siguranţa personalului şi vizitatorilor. El va 
păstra în obiectiv echipament de prim-ajutor şi va avea facilităţi de spălare şi pentru 
decontaminare de urgenţă disponibile în cazul în care personalul intră în contact cu 
materiale periculoase. Va posta numerele de telefon ale serviciilor de urgenţă în afara 
orelor de program, în poziţii vizibile şi va marca distinctiv locurile unde se găsesc 
telefoane fixe. 
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17.10 Concesionarul va preveni şi/sau îndepărta acumularea de deşeuri în zonele de 
recepţie din cadrul staţiilor de sortare sau compostare. 

17.11 Prevenirea incendiilor şi măsurile de protecţie vor fi asigurate şi menţinute conform 
legislaţiei naţionale şi practicilor internaţionale. 

17.12 Concesionarul va fi răspunzător pentru îndepărtarea oricăror deşeuri pierdute din 
vehiculele ce vin sau pleacă la/de la obiective pe drumurile de acces aferente.  

18 Reclamaţii 

18.1 Concesionarul va rezolva orice reclamaţii primite din orice sursă în conformitate cu 
Contractul. 

18.2 Pentru recepţia unor asemenea reclamaţii, precum şi pentru informarea publicului, 
Concesionarul va desemna un responsabil pentru aceste activităţi, va opera un robot 
telefonic pentru înregistrarea reclamaţiilor telefonice şi un cont de e-mail. 
Concesionarul va implementa un sistem de verificare a situaţiilor reclamate şi dacă va 
fi cazul, va lua măsuri imediate de remediere. 

18.3 Concesionarul va păstra pe timp de trei (3) ani înregistrări ale tuturor reclamaţiilor 
primite şi ale măsurilor luate legate de asemenea reclamaţii în Baza de date a 
operaţiunilor. Astfel de înregistrări vor fi păstrate disponibile pentru inspectare 
permanentă de către Concedent. 

18.4 Concesionarul va răspunde la toate reclamaţiile privind Serviciile într-un mod politicos 
şi eficient, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de cinci (5) zile lucrătoare. 

19 Plângeri ale terţilor 

Concedentul nu poate fi făcut răspunzător pentru plângerile terţilor, conform prevederilor 
condiţiilor contractuale. 

20 Utilităţi 

20.1 Concesionarul va semna şi întreţine contracte cu furnizorii de utilităţi după cum este 
necesar pentru alimentarea cu energie electrică, apă şi, dacă e cazul, gaz, precum şi 
pentru evacuarea apei menajere. 

20.2 Concesionarul va întreţine generatoarele de rezervă de la obiective astfel încât 
acestea să fie gata de operare oricând, pentru a alimenta activităţile din cadrul 
obiectivelor. 

20.3 Concesionarul va furniza şi întreţine legături telefonice fixe în clădirile sale de la 
obiective. Lista numerelor de telefon şi a persoanelor de serviciu va fi păstrată în 
format electronic. Birourile Concesionarului vor fi echipate cu acces e-mail ce va fi 
monitorizat cel puţin de două ori pe zi. 
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21 Securitatea obiectivelor 

21.1 Intrarea în obiective va fi controlată de Concesionar şi limitată de către acesta la 
persoanele autorizate să intre în incintă pentru motive asociate cu operarea, 
întreţinerea şi monitorizarea activităţilor şi la persoanele care livrează DSM, deşeuri 
verzi şi deşeuri reciclabile către instalaţii. Alte persoane, cum ar fi vizitatori sau grupuri 
organizate în scopuri educative, vor fi admise cu acceptul de principiu al 
Concesionarului. 

21.2 În timpul orelor de lucru, personalul de pază va trebui să controleze accesul tuturor 
celor ce intră în incintă. 

21.2.1 Persoanelor şi vehiculelor neautorizate care încearcă să intre în incintă li se va 
refuza accesul.  

21.2.2 Personalul Concesionarului şi persoanele autorizate vor purta ecusoane de 
identificare. 

21.2.3 Toţi vizitatorii vor trebui să fie identificaţi şi înregistraţi la intrare şi ieşire. 

21.2.4 Vehiculele ce livrează deşeuri trebuie să fie înregistrate. Accesul în obiective 
va fi permis numai vehiculelor de livrare a deşeurilor aparţinând operatorilor 
comunicaţi de către Consiliul Judeţean Bacău sau Consiliul Local Bacău şi 
celor aparţinând vizitatorilor autorizaţi.  

21.3 În Baza de date a operaţiunilor trebuie păstrate înregistrări electronice despre toţi 
vizitatorii şi livrările de deşeuri ce intră în incintă. 

21.4 Colectorii necomunicaţi de către Consiliul Judeţean Bacău sau Consiliul Local Bacău 
vor fi în mod deosebit excluşi din obiective. 

21.5 Concesionarul va asigura permanent paza adecvată a obiectivelor şi se va asigura că 
gardurile din jurul obiectivelor sunt păstrate în bune condiţii. Gardurile trebuie 
inspectate săptămânal pentru a depista eventualele acte de vandalism sau găuri. 
Dacă este necesar, reparaţiile vor fi efectuate de către Concesionar imediat după 
depistare. 

21.6 Obiectivele vor fi închise şi păzite în perioadele de timp în care nu funcţionează. 

21.7 Toate echipamentele mici vor fi păstrate în clădiri securizate. Toate echipamentele 
mobile şi vehiculele din incintă vor fi încuiate în afara orelor de muncă normale. Cheile 
de contact ale tuturor echipamentelor şi vehiculelor vor fi păstrate într-un dulap încuiat 
din interiorul clădirii administrative. 

21.8 Toate ferestrele şi uşile de acces vor fi încuiate la sfârşitul fiecărei zile. 

21.9 Orice incident neobişnuit privind securitatea sau accesul va fi notat în Jurnalul 
Incidentelor, aflat la Concesionar în biroul cântarului şi copiat în Baza de date a 
operaţiunilor. Concesionarul va raporta Concedentului orice incident semnificativ legat 
de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi. Concesionarul şi Concedentul vor examina 
periodic orice astfel de incident semnificativ şi vor evalua caracterul adecvat al 
măsurilor de securitate luate pentru evitarea apariţiei unor evenimente asemănătoare 
pe viitor. 
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22 Controlul şi monitorizarea mediului 

22.1 În furnizarea serviciilor, Concesionarul va respecta practicile de mediu şi statutele, 
codurile de practică, indicaţiile industriale şi politica de mediu a Concedentului, precum 
şi orice amendamente sau modificări apărute pe durata contractului. 

22.2 În furnizarea serviciilor, Concesionarul se va asigura că foloseşte oricând e posibil 
metodele de lucru, echipamentul, materialele şi consumabilele care minimizează 
impactul asupra mediului. 

22.3 Concesionarul va executa monitorizarea mediului conform tuturor regulamentelor şi 
cerinţelor autorităţilor de mediu şi după cum este menţionat în clauzele următoare. 

22.4 Concesionarul va asigura funcţionarea laboratorului şi echipamentului din incintă în 
acest scop şi va utiliza când va fi cazul laboratoare terţe acreditate corespunzător. 

22.5 Monitorizarea apei freatice va cuprinde cel puţin următoarele: 

22.5.1 Prelevarea de mostre şi testarea apei freatice celor 8 puţuri de monitorizare. 
Prelevarea mostrelor şi testările vor fi conform cerinţelor legale româneşti şi se 
vor face la un interval nu mai mare de 3 luni, cel puţin pentru următorii 
parametri: 
22.5.1.1 nivel apă freatică; 
22.5.1.2 azot amoniacal; 
22.5.1.3 clor; 
22.5.1.4 carbon total organic; 
22.5.1.5 pH; 
22.5.1.6 fenoli; 
22.5.1.7 metale grele; 
22.5.1.8 fluoruri; 
22.5.1.9 uleiuri minerale/hidrocarburi. 

22.5.2 Concesionarul va propune forarea de puţuri suplimentare în cazul unor 
rezultate insuficiente provenite de la puţurile existente. Concedentul va avea 
responsabilitatea realizării de noi puţuri de monitorizare a apei freatice. 

22.5.3 În cazul indicării poluării pânzei freatice, Concesionarul va informa imediat 
Concedentul. 

22.5.4 Concesionarul va executa măsurătorile de bază ale pânzei freatice şi se va 
pune de acord asupra rezultatelor cu Concedentul, înaintea începerii 
operaţiilor, pentru a avea date pentru comparaţie. 

22.5.5 Toate puţurile pentru ape freatice vor fi monitorizate si pentru gaze de depozit 
conform legilor româneşti şi in orice caz cu o frecvenţă a intervalelor de 
minimum 1 dată la 3 luni. 

22.5.6 Concesionarul va obţine şi testa mostre din efluentul de ape uzate din staţia de 
epurare şi scurgerile apelor de suprafaţă, conform legilor şi normativelor 
naţionale. 
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22.5.7 Concesionarul va monitoriza obiectivele pentru: 
22.5.7.1 deversări de deşeuri în afara limitelor obiectivelor până la o distanţă de 

500 m de acestea, 
22.5.7.2 degajarea de mirosuri, şi 
22.5.7.3 prezenţa câinilor vagabonzi, a insectelor şi a paraziţilor. 

22.5.8 Concesionarul va întreţine puţurile. 

22.6 Monitorizarea gazelor din depozit: 

22.6.1 Zonele în care gazele din depozit trebuie monitorizate sunt: toate clădirile şi 
toate obiectivele de colectare şi tratare a levigatului, precum şi toate instalaţiile 
de captare şi utilizare a gazelor. Monitorizarea gazelor din depozit cu 
echipamente furnizate de către Concesionar trebuie să includă următoarele: 
22.6.1.1 Testarea regulată cu un dispozitiv FID (detector cu flacăra de 

ionizare) a depozitului propriu-zis. 
22.6.1.2 Monitorizarea componentelor gazelor din depozit cum ar fi metanul, 

dioxidul de carbon, oxigenul şi azotul înainte de accesul în orice puţ 
sau gură de vizitare cu ajutorul unui detector mobil de gaze. 

22.6.2 Toate puţurile de ventilare a gazelor vor fi monitorizate pentru gaze de depozit 
conform legilor româneşti şi in orice caz cu o frecvenţă a intervalelor de 
minimum 1 dată la 3 luni. Monitorizarea va înregistra procentajul pe volum de 
CH4 şi CO2. 

22.7 Calibrarea tuturor echipamentelor de monitorizare se va realiza la fiecare 6 luni şi 
conform cerinţelor producătorului, de către specialişti şi ori de câte ori va solicita 
Concedentul în mod justificat. Certificatele de calibrare vor fi păstrate la faţa locului 
pentru inspecţia realizată de Concedent. 

22.8 Concesionarul va documenta rezultatele monitorizării mediului şi va întreprinde acţiuni 
corespunzătoare rezultatelor monitorizării, toate în conformitate cu cerinţele 
contractuale. 

22.9 Este interzisă arderea deşeurilor. 

23 Vehicule şi echipamente suplimentare 

23.1 Concesionarul va utiliza instalaţiile auxiliare astfel încât să faciliteze funcţionarea 
acestora lor la standarde moderne în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Orice 
componentă, vehicul sau echipament  suplimentare sau modificare care este necesară 
a fi adăugată instalaţiilor puse la dispoziţie de Concedent pentru îndeplinirea conformă 
a serviciilor concesionate, va fi procurată şi finanţată de către Concesionar. Pentru 
asemenea adăugiri şi modificări este necesara o aprobare "nicio obiecţie" din partea 
Concedentului. Acestea vor include vehicule, scule, mobilier şi echipamente mobile. 

23.2 Orice componentă, echipament, utilaj, vehicul sau piese de schimb furnizate de către 
Concesionar în scopul executării serviciilor trebuie să fie noi la Data de începere şi vor 
intre în proprietatea Concesionarului după încheierea contractului. 
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24 Operare şi întreţinere 

24.1 Instalaţiile trebuie să fie utilizate doar în scopurile proiectate.  

24.2 Concesionarul va păstra obiectivele în stare bună, curată şi sigură şi în condiţii 
sanitare corespunzătoare. Concesionarul va pune la dispoziţie suficiente piese de 
rezervă şi consumabile pentru a asigura funcţionarea neîntreruptă şi continuă a 
Serviciului. Concesionarul va completa toate piesele de rezervă şi consumabilele din 
depozit imediat după ce acestea au fost scoase. 

24.3 Concesionarul va asigura inspecţii regulate ale obiectivelor şi va acţiona imediat 
pentru reparare în caz că se identifică deteriorări. Concesionarul va reabilita imediat 
instalaţiile sau înlocui sau înnoi orice echipament sau componentă sau orice vehicul 
necesar pentru operare, pe propria cheltuială, în baza unei notificări către Concedent. 

24.4 Întreţinerea va fi executată numai în conformitate cu cerinţele producătorului şi cu 
Manualul de utilizare şi întreţinere aprobat de către Concedent. Întreţinerea trebuie să 
fie asigurată într-o manieră anticipativă, astfel încât să se întreprindă acţiuni 
preventive înainte să fie necesare reparaţii majore. 

24.5 Personalul de întreţinere de la faţa locului se va ocupa de operaţiunile regulate. 
Operaţiunile majore, reparaţiile generale sau activităţile specializate se pot derula în 
afara incintei de către companii specializate, aprobate şi acceptate de către 
Concesionar şi Concedent sau firme de întreţinere aprobate de către producător. 

24.6 În Baza de date a operaţiunilor se va completa un registru electronic pentru toate 
problemele legate de inspecţii şi întreţinere. Atunci când este necesară o reparaţie sau 
o operaţiune de întreţinere neplanificată, aceasta va fi de asemenea consemnată în 
registru. 

24.7 Concesionarul va fi responsabil de întreţinerea şi curăţarea drumurilor din incintă şi a 
celor de acces la obiective, a pavajelor, a împrejmuirilor şi împrejurimilor incintelor. 
Frecvenţa acestora va fi corelată cu condiţiile meteorologice. 

24.8 Concesionarul va răspunde de plata tuturor cheltuielilor şi costurilor asociate 
întreţinerii şi utilizării clădirilor, a instalaţiilor şi a utilităţilor concesionate.  

24.9 Toată întreţinerea activităţilor va avea în vedere protecţia mediului. Se va acorda o 
atenţie deosebită manipulării combustibililor şi lubrifianţilor (benzină, petrol şi ulei) şi 
solvenţilor pentru a preveni vărsarea acestora şi contaminarea solului.  

24.10 Levigatul şi apa provenită din scurgeri care a fost în contact cu deşeurile, precum şi 
apa provenită din staţia de spălare a vehiculelor şi echipamentului contaminat, vor fi 
direcţionate către sistemul de colectare a levigatului pentru tratare în staţia de epurare.  

24.11 Materialele respinse la staţia de compostare vor fi transportate de către Concesionar 
la depozitul conform în mai puţin de douăsprezece (12) ore după respingere, pentru a 
preveni descompunerea, mirosurile, formarea de levigat, ape uzate şi atragerea 
viermilor şi insectelor. 
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24.12 Concesionarul trebuie să reducă la minimum posibilitatea antrenării de către vânt a 
deşeurilor din incinta obiectivelor şi va lua toate măsurile necesare pentru a evita 
trecerea acestora spre exteriorul incintei.  

24.13 Concesionarul va opera obiectivele în aşa fel încât să minimizeze mirosurile atribuibile 
deşeurilor sau altor elemente asociate. În general, depozitele de deşeuri emit două 
tipuri de mirosuri care trebuie luate în considerare şi tratate: 

24.13.1 Levigatul; 

24.13.2 Mirosurile provenite de la deşeuri proaspete sau brute; acestea trebuie 
procesate rapid. 

24.14 Deşi există agenţi de mascare şi control al mirosurilor, totuşi este în general 
recunoscut şi acceptat faptul că metoda cea mai efectivă de control al mirosurilor este 
un management adecvat al depozitării deşeurilor. 

24.15 Concesionarul va lua măsurile necesare pentru a controla ridicarea prafului, precum 
limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor şi udarea drumurilor în timpul sezonului 
uscat şi curăţarea regulată a drumurilor. Zonele închise ale depozitului vor fi plantate, 
iar vegetaţia întreţinută. 

24.16 Concesionarul va lua măsurile adecvate pentru prevenirea atragerii paraziţilor, a 
insectelor şi a păsărilor şi pentru prevenirea răspândirii bolilor. Pentru aceasta,  
deşeurile trebuie depozitate rapid şi, de regulă, acoperite zilnic cu un strat de 
materiale inerte cu o grosime de 10 cm. 

24.17 Concesionarul va opera depozitul astfel încât să minimizeze riscul de apariţie a focului 
şi fumului. 

24.18 Depozitul de deşeuri va fi dotat de Concesionar cu o zonă de stocare temporară 
corespunzătoare pentru deşeuri lichide periculoase şi toxice aduse de către terţi, sau 
separate de Concesionar din deşeurile livrate de terţi. După plasarea materialului în 
astfel de zone şi identificarea naturii sale, Concesionarul va informa imediat 
Concedentul despre natura materialului, şi îl va asista în identificarea vehiculului care 
a făcut livrarea, data livrării şi originea materialului. În urma informării şi la cererea 
expresă a Concedentului, Concesionarul va identifica, cât mai curând posibil, o 
metodă corespunzătoare şi costul transportului şi al distrugerii unor asemenea deşeuri 
în conformitate cu legislaţia în domeniu. La cererea Concedentului, Concesionarul va 
distruge aceste deşeuri şi va fi îndreptăţit să solicite contravaloarea serviciului 
respectiv în condiţiile în care acest serviciu este angajat cu respectarea procedurilor 
de achiziţii publice. 

25 Personal şi instructaj  

25.1 Fiecare obiectiv va fi deservit de personal tehnic calificat pentru întreţinere, şi 
monitorizare. 

25.2 Personalul cheie propus pentru implementarea contractului trebuie să întrunească 
cerinţele minime privind experienţa, conform tabelului de mai jos: 
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Articol Experienţă (în ani) Descriere 

Manager de contract 
Educaţie  Inginer sau economist cu diplomă 

universitară sau echivalentul 
acesteia 

Experienţă profesională Minim 10 ani  
Experienţă în servicii similare Minim 5 ani Experienţă în gestionarea de 

servicii din domeniul deşeurilor 

Manager depozit Bacău 
Educaţie  Tehnician sau inginer cu diplomă 

atestată 
Experienţă profesională Minim 10 ani  
Experienţă în servicii similare Minim 5 ani Experienţă în gestionarea 

depozitelor de deşeuri 

Manager staţie de compostare 
Educaţie  Tehnician sau inginer cu diplomă 

atestată 
Experienţă profesională Minim 7 ani  

Experienţă în servicii similare Minim 4 ani Experienţă în gestionarea 
instalaţiilor de tratare şi stocare a 
deşeurilor 

Manager staţie de sortare 
Educaţie  Tehnician sau inginer cu diplomă 

atestată 
Experienţă profesională Minim 7 ani  

Experienţă în servicii similare Minim 4 ani Experienţă în gestionarea 
instalaţiilor de tratare şi stocare a 
deşeurilor 

 

25.3 Detaliile cu privire la fiecare din posturile menţionate mai sus, sub formă de curriculum 
vitae şi nume, vor fi furnizate la semnarea contractului de concesiune. Concesionarul 
va confirma disponibilitatea personalului calificat care să îndeplinească standardele 
impuse.  

25.4 Prezenţa managerului de contract este obligatorie pe durata derulării contractului, pe 
când managerii depozitului şi ai celor două staţii îşi pot duce la îndeplinire rolul la 
locaţia depozitului din Bacău, însă, de asemenea, pot instrui personal din România 
pentru preluarea acestor roluri în activităţile zilnice, dar vor păstra responsabilitatea 
generală pentru obiectivul pe care îl conduc.  

25.5 Concesionarul se va asigura că în obiective se află permanent suficient personal 
administrativ, operativ şi de conducere. 



Municipiul Bacău (România) 
Documentaţia de atribuire pentru delegarea prin concesionare a gestiunii serviciilor de  
depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău 
Secţiunea 2 – Caiet de sarcini pagina 28 din 73 

 

25.6 Din când în când, Concesionarul va efectua instructaje suplimentare pentru ca 
personalul să fie permanent la curent cu aspecte operaţionale, de sănătate şi 
siguranţă în muncă şi de protecţia mediului. 

25.7 Curriculum vitae al tuturor managerilor vor fi înaintate Concedentului în cazul înlocuirii. 
Acest personal va acţiona în baza principiului “fără obiecţii” al Concedentului şi nu va fi 
respins fără motiv, iar aprobările nu vor fi amânate. Concesionarul se va sigura că noul 
personal de conducere, în cazul unei înlocuiri, îndeplineşte cerinţele stabilite. 

25.8 Curriculum vitae al altor membri ai personalului vor fi înaintate Concedentului la 
cererea acestuia şi în momentul oricăror înlocuiri propuse ale unor angajaţi pentru 
care în prealabil Concedentul a solicitat curriculum vitae. Acest personal va putea fi 
angajat în baza principiului “Fără obiecţii” al Concedentului. 

25.9 Concesionarul va asigura supravegherea internă corespunzătoare a personalului şi a 
operaţiunilor proprii. 

26 Operaţiuni de urgenţă 

Concesionarul va pregăti şi întreţine un Plan de intervenţii în caz de evenimente 
neprevăzute şi îşi va instrui personalul referitor la conţinutul acestui plan, pentru a fi pregătit 
în cazul urgenţelor cum ar fi: incendii, fum şi scurgeri de materiale periculoase. 

27 Cazuri de neîndeplinire  

27.1 Următoarele cazuri de neîndeplinire vor avea ca rezultat avize de rectificare şi avize 
de neîndeplinire din partea Concedentul în conformitate cu condiţiile contractuale. 
Fiecare element al deficienţelor Serviciului, dacă este identificat, va fi numărat separat. 

27.1.1 Nepăstrarea curăţeniei in obiective – pentru fiecare constatare; 

27.1.2 Muncitorii nu poartă uniforma sau echipamentul de protecţie – pentru fiecare 
caz; 

27.1.3 Practici de lucru periculoase – pentru fiecare caz; 

27.1.4 Nerespectarea cerinţelor privind zgomotul – pentru fiecare caz şi zi;  

27.1.5 Eşec în limitarea mirosurilor – pentru fiecare caz; 

27.1.6 Deversarea de levigat sau ape insuficient tratate sau netratate – la fiecare 
constatare; 

27.1.7 Scurgeri de levigat sau apă contaminată din amplasament – pentru fiecare 
eveniment; 

27.1.8 Eşec în separarea deşeurilor periculoase uşor identificabile de celelalte 
deşeuri – la fiecare constatare; 

27.1.9 Neînregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al 
deşeurilor - pentru fiecare caz; 
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27.1.10 Comportament necorespunzător al personalului Concesionarului – pentru 
fiecare caz; 

27.1.11 Încălcări ale legii de către personalul Concesionarului – pentru fiecare caz; 

27.1.12 Orice altă nerespectare a acestui Contract, referitor la funcţionarea 
depozitului, a staţiei de sortare, a staţiei de compostare, a punctului verde 
sau a unităţii de concasare  – pentru fiecare caz. 

27.2 În caz de dispută între Concedent şi Concesionar cu privire la avizele de neîndeplinire, 
ele vor fi clarificate de către instanţa judecătorească competentă. 

27.3 Exceptând cazurile de forţă majoră, următoarele neîndepliniri majore în prestarea 
Serviciilor vor avea ca rezultat avize de rectificare majoră şi avize de neîndeplinire 
majoră: 

27.3.1 Defectarea instalaţiilor sau echipamentelor din cauza nerespectării cerinţelor 
de întreţinere stabilite în documentele puse la dispoziţie de furnizor prin 
intermediul Concedentului înaintea predării – pentru fiecare caz; 

27.3.2 Nefuncţionarea instalaţiilor sau echipamentelor mai mult decât timpul 
rezonabil necesar, din vina Concesionarului, cum ar fi lipsa de personal, 
gestionarea incorectă a pieselor de rezervă etc. – pentru fiecare caz. Timpul 
de întrerupere sau nefuncţionare este considerat nerezonabil dacă depăşeşte 
următoarele limite: 
27.3.2.1 pentru depozitarea deşeurilor: 8 ore consecutive; 
27.3.2.2 pentru echipamentele de cântărire a deşeurilor: 8 ore consecutive; în 

aceste situaţii accesul în depozitul Bacău nu va putea fi oprit, iar 
evidenta cantităţilor se va face pe baza mediilor înregistrate de 
utilajele de transport în ultimele 3 luni calendaristice; 

27.3.2.3 pentru orice utilaj sau echipament din staţia de compostare a 
deşeurilor: 7 zile consecutive; 

27.3.2.4 pentru orice utilaj sau echipament din staţia de sortare a deşeurilor: 7 
zile consecutive; 

27.3.2.5 pentru funcţionarea unităţii de concasare sau a punctului verde: 15 
zile calendaristice pe parcursul unui an (excluzând sărbătorile 
legale). 

27.3.3 Sistarea utilităţilor precum alimentarea cu apă sau energie electrică, dar fără 
a se limita la acestea, pentru o perioadă care împiedică desfăşurarea normală 
a Serviciului, din vina Concesionarului, cum ar fi lipsa de personal, 
administrarea neadecvată a instalaţiilor şi reţelelor, lipsa pieselor de schimb 
etc. – pentru fiecare zi de lucru; 

27.3.4 Compostarea insuficientă, ineficientă sau incompletă a deşeurilor verzi, 
conducând la imposibilitatea valorificării compostului din cauza calităţii sub 
standarde si depozitarea acestuia – pentru fiecare 50 de tone de compost 
depozitat; 
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27.3.5 Depozitarea unor deşeuri ce nu îndeplinesc criteriile de acceptare la 
depozitare – pentru fiecare caz; 

27.3.6 Arderea deşeurilor în depozit – pentru fiecare caz; 

27.3.7 Neparticiparea la întâlnirile de management al serviciilor fără o motivaţie 
rezonabilă - pentru fiecare caz;  

27.3.8 Netrimiterea in termenul stabilit a rapoartelor prevăzute în prezentul Caiet de 
sarcini - pentru fiecare caz; 

27.3.9 Desfăşurarea defectuoasă a activităţii în obiective din cauza insuficienţei 
vehiculelor şi echipamentelor – pentru fiecare echipament sau vehicul lipsă;  

27.3.10 Utilizarea inadecvata a vehiculelor şi echipamentului în conformitate cu 
Contractul – pentru fiecare caz; 

27.3.11 Condiţii de muncă nesigure pentru personalul care operează staţia de 
compostare inclusiv condiţii neigienice, atmosferă sau temperatura 
necorespunzătoare, lipsa echipamentului de protecţie  - pentru fiecare caz şi 
zi; 

27.3.12 Întreţinerea echipamentului şi bunurilor Concedentului nu se realizează 
conform cerinţelor producătorului – pentru fiecare constatare; 

27.3.13 Apariţia repetată a deficienţelor de serviciu, care au fost deja rectificate după 
un aviz de rectificare – pentru fiecare repetiţie. 

27.4 De asemenea, nerespectarea ţintelor stabilite la art. 5.2.2 şi 5.2.3 din prezentul Caiet 
de sarcini este considerată ca fiind neconformitate iar în acest caz se aplică penalizări 
anuale în conformitate cu Anexa E din Condiţiile contractuale. 

28 Alocarea responsabilităţilor şi riscurilor contractuale  

28.1 Responsabilităţile Autorităţii contractante vor include, printre altele: 

28.1.1 Furnizarea de versiuni actualizate ale planurilor de gestionare a deşeurilor 
(local şi judeţean). 

28.1.2 Stabileşte taxe si aproba tarife pentru serviciile de gestionare a deşeurilor, pe 
care le pune la dispoziţia populaţiei; aproba tarifele pentru depozitarea 
deşeurilor si actualizarea acestora. 

28.1.3 Pregăteşte documentaţia de achiziţie pentru asigurarea serviciilor şi funcţionării 
unităţilor de gestionare a deşeurilor municipale. 

28.1.4 Organizează licitaţii şi atribuie contractele pentru delegarea serviciilor de 
gestionare a deşeurilor municipale ori de funcţionare a instalaţiilor, către 
operatori economici cu experienţă corespunzătoare. 

28.1.5 Monitorizează şi controlează activitatea Concesionarului pentru a se asigura că 
serviciile sunt prestate la un nivel calitativ corespunzător şi conform Condiţiilor 
contractuale. Monitorizarea şi controlul vor fi efectuate de agenţii A.D.I.S. 

28.1.6 Organizează şi desfăşoară campanii de informare şi educare a publicului. 
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28.2 O vedere de ansamblu asupra domeniului de aplicare a Contractului şi a modului de 
alocare a responsabilităţilor principale între Concedent şi Concesionar este prezentată 
în tabelul de mai jos: 

 
Serviciul de funcţionare a depozitului de deşeuri – domeniul de aplicare a Contractului 

propus şi alocarea responsabilităţilor principale 

Nr. 
crt. 

Descrierea sarcinii/  

responsabilităţi 
Concedentului Comună Concesionarului 

Prestarea serviciului: 

1 Funcţionarea şi întreţinerea 
obiectivelor 

  √ 

2 Prestarea unor servicii 
suplimentare corelate cu 
domeniul de aplicare a serviciilor 
aşa cum sunt furnizate, necesare 
în caz de urgenţă sau alte 
evenimente speciale 

  √ 

3 Producerea şi comercializarea 
compostului 

  √ 

4 Sortarea şi comercializarea 
materialelor valorificabile 

  √ 

5 Obţinerea tuturor licenţelor şi 
avizelor necesare pentru prestarea 
serviciilor (licenţă ANRSC) şi 
asigurarea funcţionării obiectivelor 

  √ 

6 Desfăşurarea activităţii în acord cu 
toate permisele, licenţele, legile, 
actele, regulile statutare, codurile 
de bună practică şi cu toate 
obligaţiile contractuale aplicabile la 
concesionarea serviciilor şi la 
asigurarea funcţionării obiectivelor 

  √ 

7 Relaţii publice, educaţie şi 
publicitate 

 √  

8 Plata valorii serviciilor prestate 
conform Contractului 

√   

Achiziţii / furnizarea bunurilor şi resurselor: 
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Serviciul de funcţionare a depozitului de deşeuri – domeniul de aplicare a Contractului 
propus şi alocarea responsabilităţilor principale 

Nr. 
crt. 

Descrierea sarcinii/  

responsabilităţi 
Concedentului Comună Concesionarului 

9 Furnizarea de echipamente mobile 
suplimentare şi a altor echipamente 
necesare pentru serviciile de 
depozitarea controlată, sortare, 
concasare şi compostare, precum 
şi pentru serviciile auxiliare 

  √ 

10 Asigurarea unei depozitări 
corespunzătoare, în condiţii de 
siguranţă, gestionarea unităţii de 
întreţinere şi reparaţii pe întreaga 
durată a Contractului 

  √ 

11 Asigurarea combustibilului, energiei 
electrice, pieselor de schimb şi 
articolelor consumabile / 
materialelor necesare pentru 
prestarea serviciilor şi asigurarea 
funcţionării obiectivelor 

  √ 

12 Asigurarea tuturor resurselor 
umane necesare pentru a presta 
serviciile şi a asigura funcţionarea 
obiectivelor 

  √ 

Proprietatea, asigurarea, curăţarea, întreţinerea şi înlocuirea bunurilor: 

13 Proprietate asupra terenurilor pe 
care sunt amplasate obiectivele de 
gestionare a deşeurilor 

√   

14 Proprietatea asupra tuturor 
bunurilor, echipamentelor şi 
materialelor achiziţionate de 
Concesionar, pe toată durata 
Contractului 

  √ 

15 Proprietatea asupra tuturor 
bunurilor, echipamentelor şi 
materialelor, cu excepţia celor 
achiziţionate de Concesionar, 
folosite pentru prestarea serviciilor, 
după  expirarea Contractului 

√   
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Serviciul de funcţionare a depozitului de deşeuri – domeniul de aplicare a Contractului 
propus şi alocarea responsabilităţilor principale 

Nr. 
crt. 

Descrierea sarcinii/  

responsabilităţi 
Concedentului Comună Concesionarului 

16 Asigurarea tuturor bunurilor, 
echipamentelor şi materialelor 
folosite pentru prestarea serviciilor 
pe toată durata Contractului 

  √ 

17 Curăţarea, repararea şi întreţinerea 
corespunzătoare a tuturor bunurilor, 
echipamentelor (inclusiv bunurile şi 
echipamentele Concedentului) 
folosite pentru prestarea serviciilor 
şi asigurarea funcţionării 
obiectivelor pe întreaga durată a 
Contractului. 

  √ 

18 Înlocuirea oricărui bun pierdut, furat 
sau stricat, a oricărui echipament şi 
material, după necesităţi, pe toată 
durata Contractului 

  √ 

 
28.3 Alocarea riscurilor: este un principiu general aplicabil la delegarea unui serviciu 

public, ca „cel mai bun raport calitate/preţ” să poate fi atins atunci când riscul este 
transferat părţii capabile să-l controleze. Alocarea principalelor riscuri între 
Concedent şi Concesionar este indicată în tabelul de mai jos.  

Propunere de alocare a riscurilor – Servicii de exploatare a depozitului de deşeuri 

Nr. 
crt. 

Descrierea riscului Concedent Comun Concesionar 

 Riscuri operaţionale:    

1 Autorizaţii şi licenţe de funcţionare 

Eşecul în obţinerea sau menţinerea 
ulterioară a autorizaţiilor şi licenţelor 
necesare pentru funcţionare. 

  √ 

2 Defecte latente 

Apar costuri neprevăzute, din cauza unor 
întârzieri majore sau a unor defecte de 
construcţie care apar după ce perioada de 
garanţie a expirat. 

√   

3 Cantitatea de deşeuri 

Cantităţile de deşeuri care sunt acceptate, 
prelucrate şi eliminate în cadrul acestui 

  √ 
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Propunere de alocare a riscurilor – Servicii de exploatare a depozitului de deşeuri 

Nr. 
crt. 

Descrierea riscului Concedent Comun Concesionar 

Contract se schimbă în cursul derulării 
sale. 

4 Tipuri de deşeuri 

Alte tipuri de deşeuri faţă de cele 
specificate in Contract sunt acceptate 
deliberat sau din neglijenţă, prelucrate şi / 
sau eliminate de către Concesionar. 

  √ 

5 Disponibilitatea serviciului 

Disponibilitatea serviciului furnizat nu 
respectă standardele specificate. 

  √ 

6 Prestarea serviciului 

Furnizarea, execuţia la timp sau calitatea 
serviciilor furnizate nu respectă standardele 
specificate. 

  √ 

7 Servicii suplimentare 

Costurile serviciilor suplimentare depăşesc 
previziunile din cauza unor erori ale 
Concesionarului în estimarea iniţială a 
costurilor. 

  √ 

8 Echipamente şi materiale 

Deficienţe ale unor echipamente şi/sau 
materiale, determinând costuri de 
întreţinere mai mari decât cele prevăzute. 

√   

9 Disponibilizarea personalului 

Disponibilizarea personalului calificat duce 
la reducerea performantelor şi a 
disponibilităţii serviciilor. 

  √ 

10 Instruirea Personalului 

Lipsa personalului calificat si instruit duce 
la reducerea performantelor şi a 
disponibilităţii serviciilor. 

  √ 

11 Acţiuni sindicale 

Întârzieri şi costuri suplimentare rezultate 
din acţiuni sindicale ale personalului 
Concesionarului sau ale subcontractanţilor. 

  √ 

12 Durata de funcţionare a echipamentului 

Estimarea greşită a duratei de viaţă 
rămasă a oricărui utilaj sau echipament 

  √ 
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Propunere de alocare a riscurilor – Servicii de exploatare a depozitului de deşeuri 

Nr. 
crt. 

Descrierea riscului Concedent Comun Concesionar 

furnizat de Concesionar 

13 Personalul autorităţii Contractante 

Întârzieri şi costuri suplimentare ce rezultă 
din acţiuni revendicative ale personalului 
Autorităţii Contractante (asimilându-se şi 
personalul fiecărei autorităţi locale membră 
a ADIS Bacău). 

√   

14 Modificări 

Întârzieri şi costuri suplimentare pot rezulta 
din schimbări în: 

- Cerinţele Concedentului 

- Reglementări ulterioare semnării 
Contractului 

- Standardele de performanţă în privinţa 
protecţiei mediului 

√   

15 Protecţia mediului 

Alte întârzieri şi costuri suplimentare pot 
rezulta din nerespectarea standardelor de 
performanţă în privinţa protecţiei mediului. 

  √ 

16 Cerinţe ale terţilor 

Costuri suplimentare cauzate de cerinţe ale 
terţilor. 

  √ 

17 Controlul costurilor 

Un control inadecvat al costurilor duce la 
necesitatea unor resurse suplimentare. 

  √ 

18 Întreţinerea 

Costurile suplimentare de întreţinere 
rezultă din erori de estimare, utilizare 
abuzivă sau din proceduri 
necorespunzătoare de întreţinere. 

  √ 

19 Deficiente ale infrastructurii 

Deficienţe ale infrastructurii proiectului sau 
ale calităţii construcţiei determină costuri 
mai mari cu serviciile şi întreţinerea decât 
cele planificate. 

√   

20 Avarierea infrastructurii (asigurabil) 

Avarierea infrastructurii sau distrugerea se 
produce din cauza unui eveniment care 

  √ 
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Propunere de alocare a riscurilor – Servicii de exploatare a depozitului de deşeuri 

Nr. 
crt. 

Descrierea riscului Concedent Comun Concesionar 

poate fi asigurat. 

21 Avarierea infrastructurii (nu este 
asigurabil) 

Avarierea infrastructurii sau distrugerea se 
produce din cauza unui eveniment care nu 
poate fi asigurat sau din cauza unei revolte 
civile. 

√   

22 Inflaţia  

Costurile operaţionale cresc mai mult decât 
se previziona şi mai mult decât este permis 
în formula de variaţie a tarifului prevăzută 
în Contract. 

  √ 

23 Prestaţia subcontractorilor 

Lipsa prestaţiei sau disponibilităţii din 
cauza subcontractorilor: 

- Insolvenţă sau neîndeplinirea obligaţiilor 

- Imposibilitatea de a presta 

- imposibilitatea de a respecta standardele 
de calitate.  

  √ 

 Riscuri financiare:    

24 Durabilitate financiară 

Veniturile de la utilizatori sunt insuficiente 
pentru a acoperi toate costurile 
Concesionarului. 

  √ 

25 Dobânda după semnarea Contractului 

După semnarea contractului, rata dobânzii 
şi alte costuri financiare cresc mai mult 
decât a anticipat Concesionarul la 
depunerea ofertei sale. 

  √ 

26 Cursul de schimb valutar  

Costurile suplimentare sau câştigurile cresc 
ca rezultat al fluctuaţiei cursului de schimb 
al valutei. 

  √ 

27 Previziuni privind taxele 

Costurile suportate de către Concesionar 
cresc sau descresc ca efect al unor 
previziuni incorecte ale Concesionarului în 
privinţa taxelor.  

  √ 
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Propunere de alocare a riscurilor – Servicii de exploatare a depozitului de deşeuri 

Nr. 
crt. 

Descrierea riscului Concedent Comun Concesionar 

28 Schimbări ale taxei generale 

Costurile suportate de Concesionar cresc 
sau descresc ca rezultat al schimbării unor 
impozite si taxe generale. 

  √ 

29 Taxa pe valoare adăugată 

Schimbări în statutul serviciilor relativ la 
taxa pe valoare adăugată. 

  √ 

30 Domeniul de aplicare al asigurării 

Riscuri majore devin neasigurabile pe 
durata de derulare a proiectului. 

√   

31 Costurile asigurării 

Costurile asigurării cresc mai repede decât 
a fost anticipat  de către Concesionar. 

  √ 

 Riscuri legislative:    

32 Schimbări specifice ale legislaţiei 

Schimbări în legislaţie care se aplică 
specific numai la: 

- Acest Contract 

- Concesionarul care prestează serviciile 

- Contracte de delegare a gestiunii 
serviciilor publice 

 √  

33 Schimbări generale ale legislaţiei 

Schimbările legislative generale sau ale 
reglementărilor determină creşterea 
costurilor de capital sau a celor 
operaţionale. 

 √  

34 Încetarea Contractului din cauza 
neîndeplinirii obligaţiilor de către 
Concedent  

Consecinţele financiare ale încetării 
contractului din cauza neîndeplinirii 
obligaţiilor asumate de Autoritatea 
contractantă. 

√   

35 Denunţare unilaterală 

Consecinţele financiare ale oricărei încetări 
voluntare a Contractului, cauzată de către 
Concedent. 

√   
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Propunere de alocare a riscurilor – Servicii de exploatare a depozitului de deşeuri 

Nr. 
crt. 

Descrierea riscului Concedent Comun Concesionar 

36 Încetarea Contractului din cauza 
neîndeplinirii obligaţiilor de către 
Concesionar 

Consecinţele financiare ale încetării 
contractului din cauza neîndeplinirii 
obligaţiilor asumate de Concesionar. 

  √ 

37 Forţă majoră 

Consecinţele financiare ale încetării 
Contractului din cauza unor evenimente de 
forţă majoră. 

 √  

 



Municipiul Bacău (România) 
Documentaţia de atribuire pentru delegarea prin concesionare a gestiunii serviciilor de  
depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău 
Secţiunea 2 – Caiet de sarcini pagina 39 din 73 

 

PARTEA III: Înregistrarea şi operarea cântarului 

29 Înregistrarea contului  

29.1 Clienţii frecvenţi ai depozitului, staţiei de compostare, staţiei de sortare şi a unităţii de 
concasare vor trebui să se înregistreze la Concesionar pentru obţinerea unui cont de 
client regulat. Clienţi frecvenţi vor fi consideraţi cei care livrează deşeuri în mod 
regulat, de cel puţin 12 ori pe an. Înregistrarea contului este recomandată pentru a se 
putea menţine eficienţa traficului la trecerea peste cântar. 

29.2 Se sugerează ca următoarele informaţii să fie incluse la înregistrarea contului: 

29.2.1 Numărul de înmatriculare sau seria şasiului; 

29.2.2 Tipul vehiculului; volumul de încărcare; 

29.2.3 Greutatea proprie (brută) a vehiculului); 

29.2.4 Proprietarul vehiculului, utilizatorul sau firma deţinătoare; 

29.2.5 Persoana de contact; 

29.2.6 Adresa şi numărul de telefon; 

29.2.7 Codul unic de înregistrare (dacă este cazul); 

29.2.8 Compania care efectuează colectarea sau colectare individuală; 

29.2.9 Sursa sau sursele deşeurilor;  

29.2.10 Tipurile de deşeuri prevăzute pentru transport şi/sau identificarea acestora;  

29.2.11 Persoana de contact în cazul generatorului deşeurilor;  

29.2.12 Numărul de înregistrare atribuit de gestionarul conturilor; 

29.2.13 Orice altă informaţie pe care Concedentul o poate cere în mod rezonabil; şi 

29.2.14 Orice altă informaţie pe care Concesionarul o poate cere în mod rezonabil, în 
funcţie de aprobarea reprezentanţilor Concedentului. 

30 Funcţionarea platformei de cântărire 

30.1 Concesionarul este responsabil de funcţionarea şi întreţinerea platformei de cântărire, 
în timp ce Concedentul trebuie să aibă acces permanent pentru a înregistra şi procesa 
datele şi a monitoriza procesul.  

30.2 Concesionarul trebuie să înregistreze toate transporturile de deşeuri în funcţie de tipul 
de tratare sau de procedura de eliminare. Toate transporturile trebuie înregistrate, 
inclusiv vehiculele care asigura transportul compostului sau al altor materiale 
reciclabile. Vehiculele care au un cont de client se vor identifica cu ajutorul 
microcipurilor, în funcţie de propunerile Concesionarului, respectiv de sistemul furnizat 
de Concedent. Pentru toate vehiculele care nu au un cont de client datele menţionate 
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la Clauza 29.2 vor fi înregistrate la biroul cântarului pentru respectivul 
transport/descărcare. 

30.3 La  fiecare obiectiv, cu excepţia punctului verde, intrările şi ieşirile de deşeuri/materiale 
vor fi înregistrate la platforma de cântărire. Registrele vor fi păstrate în format 
electronic şi vor include cel puţin următoarele:  

30.3.1 Datele de identificare a vehiculului sau contul de client;  

30.3.2 Greutatea vehiculului cu materialul intrat/ieşit;  

30.3.3 Greutatea vehiculului gol;  

30.3.4 Greutatea netă a încărcăturii; 

30.3.5 Tipul de material transportat; 

30.3.6 Destinaţia/provenienţa materialului transportat; 

30.3.7 Data şi ora determinării greutăţii; 

30.3.8 Observaţii. 

30.4 Concesionarul va asigura înregistrarea electronică a datelor în Baza de date a 
operaţiunilor, a se vedea de asemenea  Partea XI. 

30.5 Platforma de cântărire va avea în permanenţă personal în timpul programului de lucru 
al depozitului.  

30.6 Calibrarea platformei de cântărire va fi efectuată de unităţi acreditate, conform 
regulamentelor naţionale de calibrare, o dată la cel mult 2 ani (a se vedea şi 
manualele producătorului). Certificatele de calibrare vor fi păstrate la faţa locului 
pentru inspecţia realizată de Concedent.  

31 Inspectarea deşeurilor livrate 

31.1 Lucrătorii Concesionarului vor fi pregătiţi pentru a identifica şi gestiona deşeurile cu 
conţinut de materiale suspecte. Concesionarul poate informa generatorii unor 
asemenea deşeuri neadmise, dar este obligat să notifice operatorul care a efectuat 
transportul. 

31.2 La recepţie, Concesionarul va realiza o inspecţie (vizuală sau prin intermediul camerei 
de luat vederi) a deşeurilor care intră, în special pentru a identifica deşeurile care nu 
pot fi admise în obiectivul respectiv. 

31.3 O inspecţie mai amănunţită va fi efectuată în zonele de descărcare. 

31.4 Orice transport în care sunt identificate deşeuri/materiale care nu îndeplinesc criteriile 
de acceptare va fi respins. Identitatea companiei furnizoare, vehiculul şi şoferul, 
precum şi originea deşeurilor respinse vor fi notificate imediat Concedentului şi 
autorităţii judeţele pentru protecţia mediului/comisariatului judeţean al Gărzii de mediu. 
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32 Proceduri de plată a tarifului „la poartă” 

32.1 Deşeurile livrate individual fac obiectul procedurii de plată a tarifului „la poartă”. Aceste 
livrări pot conţine deşeuri industriale nepericuloase. 

32.2 Tariful „la poartă” va fi propus de către Concesionar şi va constitui un act adiţional la 
prezentul contract. 

32.3 Concesionarul poate percepe un tarif „la poartă” pentru fiecare livrare individuală şi va 
înregistra livrarea la platforma de cântărire. 

32.4 Pot exista două proceduri de colectare a tarifului „la poartă”: 

32.4.1 Entităţile care au un cont client vor primi o factură lunară pentru plata 
cantităţilor de deşeuri livrate şi înregistrate în baza de date în cursul lunii 
facturate; 

32.4.2 Cu acordul prealabil al agenţilor de supervizare ai A.D.I.S., entităţile care nu 
au un cont client vor trebui să achite numerar personalului de la cântar la 
intrarea in incintă, după ce greutatea netă a fost determinată. Plăţile vor fi 
înregistrate în conturile depozitului (în Baza de date a operaţiunilor) într-o 
secţiune specială. Şoferilor respectivelor vehicule li se vor elibera chitanţe. 

32.5 Documentaţia financiară necesară va fi completată şi introdusă în înregistrările 
contabile şi în Baza de date a operaţiunilor.  

32.6 Deşeurile livrate la staţia de sortare, staţia de compostare sau la unitatea de 
concasare care au fost respinse dar îndeplinesc criteriile pentru eliminare prin 
depozitare controlată, vor fi facturate, indiferent dacă acei clienţi au cont sau nu, pe 
baza tarifului de depăşire pentru cantitatea suplimentară aferent obiectivului relevant 
plus o suprataxă de 100 % pentru manipularea deşeurilor. 

33 Funcţionare, personal şi manuale 

33.1 Funcţionare şi întreţinere 

33.1.1 Concesionarul va păstra platforma de cântărire în stare bună şi cu un aspect 
curat. 

33.1.2 La intrarea în obiectiv va fi instalat un panou informativ care să conţină 
denumirea obiectivului şi a operatorului, adresa sa şi datele sale de contact, 
numere apelabile în caz de urgenţă şi orarul de lucru cu publicul. 

33.2 Personalul şi instruirea 

33.2.1 Platforma de cântărire va fi deservită de personal tehnic calificat pentru 
funcţionare, întreţinere şi monitorizare; 

33.2.2 Concesionarul se va asigura că este disponibil suficient personal operaţional 
pe teren în timpul orelor de funcţionare; 
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33.2.3 Concesionarul se va asigura că personalul său este instruit în mod regulat cu 
privire la funcţionarea echipamentelor, sănătatea şi protecţia muncii şi cu 
privire la protecţia mediului. 

33.3 Manualul de utilizare şi de întreţinere 

33.3.1 Înainte de data programată pentru începere, dar după preluare, 
Concesionarul va întocmi un manual de utilizare şi de întreţinere, care va fi 
transmis Concedentului în baza procedurii „fără obiecţii”. Când va întocmi 
manualul, Concesionarul va avea în vedere recomandările producătorului 
platformei de cântărire. 

33.3.2 Concesionarul va actualiza manualul de utilizare şi de întreţinere pe întreaga 
perioadă de derulare a contractului. 
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PARTEA IV: Gestionarea şi funcţionarea depozitării 
deşeurilor în celula 1  

34 Generalităţi 

34.1 Depozitul conform din Bacău are o primă celulă cu o capacitate aproximativă de 
depozitare de 855.000 m3 şi ocupă o arie de aproximativ 5,17 ha. 

34.2 Concesionarul va depozita în depozitul conform numai deşeuri care îndeplinesc 
criteriile de acceptare în depozitele de clasa „b” stabilite prin Ordinul Ministrului 
Mediului nr. 95/2005. 

34.3 Concesionarul trebuie să aibă în vedere faptul că depozitarea deşeurilor în celula 1 a 
fost demarată în luna decembrie 2010 pentru efectuarea de probe tehnice.  

35 Instalaţii, vehicule şi echipamente 

35.1 Concesionarul va opera depozitul conform astfel încât să elimine Deşeurile Municipale 
Solide colectate şi acceptate, conform legilor româneşti şi conform acestui contract. 
Concesionarului i se vor pune la dispoziţie maşini şi echipamente conform listei din 
Anexa A din secţiunea 4 a Contractului.  

35.2 Orice componentă, vehicul sau element de echipament, piesă de rezervă, 
suplimentare sau modificare ce trebuie făcută, în opinia Concesionarului, pentru 
operarea depozitelor şi pentru funcţionarea serviciului, va fi procurată pe cheltuiala 
Concesionarului. În timpul desfăşurării procedurii de licitaţie, Concesionarul va verifica 
echipamentul ce urmează a fi pus la dispoziţie, va face propuneri de echipamente 
suplimentare şi va include acest propuneri în oferta sa (a se vedea şi Anexa A la 
Condiţiile contractuale; secţiunea 4 a Documentaţiei de atribuire). 

36 Funcţionare şi personal 

36.1 Funcţionare şi întreţinere 

36.1.1 Pentru depozitul conform Bacau se va face o evaluare a riscului specific şi se 
vor lua măsurile corespunzătoare pentru a controla acumularea şi migraţia 
gazelor de depozit. Gazele de depozit vor fi colectate şi tratate in concordanţă 
cu prevederile secţiunii 56. 

36.1.2 După ce trec de inspecţie şi de înregistrarea la cântar, vehiculele care intră in 
depozit vor fi direcţionate pe un traseu predefinit către locul de descărcare. 
Dimensiunile zonei de descărcare vor fi stabilite în funcţie de numărul de 
vehicule ce se pot afla la locul de descărcare la un moment dat. 

36.1.3 Deşeurile livrate la celula de depozitare vor fi depozitate în straturi ce nu vor 
depăşi grosimea de 0,5m. Fiecare strat va fi compactat bine înaintea 
depozitării următorului strat. Valoarea minimă a unei „bune compactări” 
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trebuie stabilită cu autoritatea competentă la începutul perioadei contractului. 
Densitatea realizată va fi determinată de Concesionar pe baza datelor 
cântarului şi a datelor măsurătorilor topografice anuale. 

36.1.4 Deşeurile livrate vor fi acoperite cu material inert aşezat în pantă. Frecvenţa 
acoperirilor va fi stabilită conform necesităţilor, dar nu mai rar de săptămânal 
şi nu mai des de zilnic. Stratul acoperitor va avea o grosime de cel puţin 10 
cm, dacă nu se convine altfel cu Concedentul în timpul operării. Dacă peste 
materialul de acoperire va fi aşezat un nou strat de deşeuri şi respectivul 
material de acoperire are o permeabilitate redusă (cum ar fi argila), atunci 
materialul de acoperire trebuie înlăturat sau integrat în masa depozitului 
înainte de aşezarea următorului strat de deşeuri. Numai astfel se va putea 
asigura o bună migrare a levigatului şi a gazelor din depozit.  

36.1.5 Concesionarul va lua măsurile corespunzătoare pentru a reduce pătrunderea 
apei din precipitaţiile ce intră în corpul depozitului. Zona de depozitare 
neacoperită în timpul operării va fi menţinută la dimensiuni cât mai mici. 

36.1.6 Deşeurile vor fi plasate în celule de depozitare într-o serie de sub-celule 
umplute câte una, pe rând, la fiecare depozit. Aşezarea sub-celulelor va fi 
conform unui aranjament propus de Concesionar şi aprobat de Concedent. 
Sub-celulele nefolosite vor fi conectate la sistemul de colectare a apelor 
necontaminate până când vor fi necesare pentru utilizare, moment când vor fi 
conectate la sistemul de colectare a levigatului.  

36.1.7 După ce se umple fiecare celulă, aceasta va fi acoperită de Concesionar cu 
pământ inert sau compost pentru a forma o calotă temporară de 300 până la 
500 mm grosime, până când se va instala acoperirea finală, la completarea 
întregii celule. Fiecare sub-celulă completată, precum şi la închiderea celulei, 
va avea a suprafaţă înclinată de cel puţin 5% după aşezare, dar care să nu 
depăşească o pantă mai mare de 25%. 

36.1.8 Acoperirea finală nu face obiectul acestui contract, provizioanele pentru 
închidere şi monitorizarea post-închidere fiind suportate de Concedentul 
celulelor 2,3 şi 4. 

36.1.9 Toate căile de acces temporare ale depozitului vor fi construite astfel încât să 
fie potrivite pentru a fi folosite de vehicule destinate transportului de deşeuri în 
orice anotimp şi orice condiţii meteo. Pietrişul sau balastul pentru construcţii 
poate fi folosit pentru construcţia aleilor temporare şi lăsat in situ cu acordul 
prealabil al Concedentului. Pentru compactorul şi buldozerul depozitului se 
vor construi drumuri separate. 

36.1.10 Concesionarul va asigura permanent suficiente utilaje în depozitul conform 
pentru funcţionarea corespunzătoare şi eficientă a depozitului. 

36.1.11 Instalaţiile de tratare a levigatului şi a gazului de depozit vor fi operate, 
întreţinute şi reparate în conformitate cu instrucţiunile producătorului. 
Concesionarul poate angaja sau semna un subcontract de întreţinere pentru 
aceste instalaţii specifice ale depozitului.  
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36.1.12 Pentru acele porţiuni ale depozitului acoperite cu calotă temporară, 
Concesionarul va face inspecţii lunare, pentru asigurarea comportamentului 
corespunzător al acoperirilor, a funcţionării instalaţiei de colectare a levigatului 
şi a celei de gestionare a gazelor din depozit. 

36.1.13 Concesionarul va păstra obiectivele aferente depozitului în stare bună şi cu 
un aspect curat. 

36.1.14 La intrarea în obiectiv va fi instalat un panou informativ care să conţină 
denumirea obiectivului şi a operatorului, adresa sa şi datele sale de contact, 
numere apelabile în caz de urgenţă şi orarul de lucru cu publicul. 

36.2 Personalul şi instruirea 

36.2.1 Obiectivele aferente depozitului vor fi deservite de personal tehnic calificat 
pentru funcţionare, întreţinere şi monitorizare. 

36.2.2 Concesionarul se va asigura că este disponibil suficient personal operaţional 
pe teren în timpul orelor de funcţionare. 

36.2.3 Concesionarul se va asigura că personalul său este instruit în mod regulat cu 
privire la funcţionarea echipamentelor, sănătatea şi protecţia muncii şi cu 
privire la protecţia mediului. 

36.3 Activităţi post-închidere 

36.3.1 În timpul derulării contractului, operatorul nu va fi responsabil pentru 
activităţile post-închidere. 

36.3.2 La finalul contractului Concesionarul va acoperi deşeurile depozitate în celula 
1 cu o calotă temporară conform normativelor naţionale privind depozitarea 
care vor fi în vigoare în faza finală a derulării contractului (a se vedea de 
asemenea şi punctul 36.1.7). Criteriile de calitate ale materialului, în principal 
cele care determină stabilitatea, permeabilitatea la precipitaţii şi la gazele de 
depozit, trebuie stabilite de comun acord cu reprezentaţii Concedentului. 

36.3.3 După consultări cu reprezentanţii Concedentului, autorităţile de mediu şi 
echipa de asistenţă tehnică ce va proiecta următoarele celule, Concesionarul 
va trebui probabil să acopere latura comună a celulei 1 cu celulele 2 şi 4 cu o 
calotă diferită de cea folosită pe cuprinsul celulei 1, pentru a permite 
conectarea corectă a celulei 1 la celulele adiacente. 

36.3.4 Concesionarul trebuie să furnizeze, să pregătească şi să stocheze pământ 
şi/sau material rezultat în urma concasării pe cheltuială proprie. În primul an 
de funcţionare el ar trebui să stabilească un acord cu reprezentanţii 
Concedentului cu privire la materialele care au nivel de calitate bun să fie 
întrebuinţate ca şi calotă temporară. 

36.3.5 În primele şase luni de la data de începere, Concesionarul va transmite 
Concedentului o propunere scrisă cu privire la modul în care el intenţionează 
să furnizeze şi să stocheze material pe amplasament pentru acoperirea 
temporară a celulei 1. 
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PARTEA V: Gestionarea şi funcţionarea staţiei de 
compostare  

37 Generalităţi 

37.1 Dacă nu s-a convenit altfel în scris cu Concedentul, staţia de compostare va fi folosită 
numai pentru a procesa deşeuri verzi separate la sursă. 

37.2 Deşeurile verzi provin din parcurile şi grădinile publice din municipiul Bacău. 
Transportul va fi efectuat cu mijloace de transport aparţinând serviciilor publice de 
specialitate ale Primăriei municipiului Bacău. 

37.3 Concesionarul va trata deşeurile verzi in staţia de compostare la capacitatea de 
recepţie proiectată de cca. 2.200 t/an. 

37.4 Concesionarul este responsabil pentru comercializarea compostului rezultat din 
procedura de compostare aerobă a deşeurilor verzi.  

37.5 Concesionarul este răspunzător de stabilirea şi obţinerea parametrilor de calitate ai 
compostului care să asigure comercializarea produsului. Concesionarul va informa 
periodic Concedentul cu privire beneficiarii compostului, calitatea solicitată şi livrată a 
acestuia precum şi cu privire la cantităţile comercializate fiecărui client în parte şi 
veniturile obţinute.  

37.6 Compostul nu va fi depozitat, dar poate fi stocat temporar sau utilizat ca material de 
acoperire pentru depozit. 

38 Standarde de compostare 

Staţia de Compostare va fi operată şi va produce  compost de o calitate în acord cu legile si 
regulamentele naţionale in vigoare. 

39 Monitorizarea intrărilor şi acceptarea 

39.1 La sosirea în Staţia de compostare, fiecare încărcătură de deşeuri verzi va fi 
direcţionată către cântar şi verificată, pentru a se stabili dacă materialele sunt potrivite 
pentru compostare.  

39.2 Orice material neacceptabil ca deşeu verde va fi respins. 

39.3 Orice încărcătură de deşeuri verzi, care conţine cantităţi semnificative de material 
inacceptabil sau care ar fi putut fi contaminat prin prezenţa unei substanţe 
contaminante din container, va fi respinsă în întregime. 

39.4 Orice materiale neacceptabile sau încărcătură respinsă care se compune din DSM 
nepericuloase (conform codului deşeurilor în vigoare în România) vor fi dirijate către 
depozitul conform. Transportul trebuie efectuat de operatorul care a transportat 
deşeurile pana în Statia de Compostare. Cantităţile de deşeuri aduse pentru 
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compostare, respinse la inspecţie şi depozitate vor fi tarifate către operatorul 
serviciului de transport cu un tarif dublu faţă de tariful aplicat pentru deşeurile verzi. 

39.5 Orice încărcătură care conţine deşeuri periculoase va fi respinsă în întregime, iar 
deşeurile vor fi stocate temporar conform legislaţiei în vigoare (a se vedea punctul 
24.18). 

39.6 Orice materiale reziduale rezultate de la staţia de compostare şi care urmează a fi 
depozitate controlat vor fi mai întâi cântărite. 

40 Procesarea deşeurilor verzi 

40.1 Pregătirea deşeurilor verzi 

40.1.1 Deşeurile verzi trebuie curăţate de alte materiale nedorite înainte de a fi procesate la 
tocătorul furnizat de către Concedent. 

40.2 Procesul de compostare 

40.2.1 Obiectivul are 3 componente principale: zona de recepţie şi tratare mecanică 
(mărunţire), zona de compostare (pe rânduri) şi zona de stocare a 
compostului. Capacitatea proiectată a staţiei este de 2.200 de tone anual. În 
timpul desfăşurării procedurii de licitaţie, Concesionarul va verifica 
echipamentul ce urmează a fi pus la dispoziţie, va face propuneri de 
echipamente suplimentare şi va include acest propuneri în oferta sa (a se 
vedea şi Anexa A la Condiţiile contractuale; secţiunea 4 a Documentaţiei de 
atribuire). 

40.2.2 În timpul procesului de compostare, în special în cursul primelor 4-6 
săptămâni, Concesionarul trebuie să monitorizeze atent evoluţia 
temperaturilor în interiorul rândurilor. Pentru a stabiliza compostul aceste 
temperaturi trebuie menţinute peste valoarea de 65°C pentru cel puţin 2 
săptămâni; pe de altă parte, trebuie avut grijă ca aceste temperaturi să nu 
crească prea mult, existând riscul ca deşeurile să devină prea uscate şi să ia 
foc (intervale de timp pentru întoarcerea regulată a rândurilor). În sezonul 
rece, este posibil să fie necesară udarea materialului compostat pentru a 
permite continuarea procesului de compostare, în timp ce în timpul 
perioadelor cu multe precipitaţii este posibil ca rândurile să fie acoperite 
pentru a împiedica infiltrarea unor cantităţi mari de apă. 

40.3 Sortare şi stocare 

40.3.1 De îndată ce compostul atinge parametrii de calitate definiţi în Secţiunea 36.1 
materialul compostat trebuie procesat pentru a obţine compostul adecvat 
pentru comercializare (prin cernere). Dimensiunile ochiurilor ciururilor pentru 
sortarea compostului la sfârşitul procesului de compostare vor fi determinate 
de către Concesionar şi modificate după cum se constată că este necesar. 
Ciururile necesare trebuie furnizate de către Concesionar (a se vedea şi 
Anexa A la Condiţiile contractuale; secţiunea 4 a Documentaţiei de atribuire). 
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40.3.2 Compostul cernut va fi depozitat până când vor fi identificaţi clienţi interesaţi 
de achiziţionarea produsului. Transportul compostului la beneficiar va fi 
asigurat de către Concesionar sau chiar de către clienţi, care îl pot prelua de 
la staţia de compostare. 

40.3.3 Cantităţile rămase după trecerea prin ciururi fie vor relua întregul proces 
tehnologic, fie vor trimise la depozitul de deşeuri. 

40.4 Colectarea şi tratarea levigatului 

40.4.1 Levigatul şi apele de suprafaţă scurse ce au fost în contact cu deşeurile, 
precum şi fluidele provenite din spălarea instalaţiilor şi echipamentelor 
contaminate cu deşeuri vor fi direcţionate spre sistemul de colectare a 
levigatului, pentru a fi tratate la staţia de epurare. 

41 Echipament şi vehicule suplimentare 

Concesionarul va asigura funcţionarea staţiei de compostare pentru a trata deşeurile verzi la 
capacitatea anuală specificată şi la cantităţile maxime vandabile pe piaţă. Orice 
componentă, vehicul sau echipament, piesă de rezervă, suplimentare sau modificare care 
este necesară în opinia Concesionarului la Staţia de compostare pentru funcţionarea corectă 
şi la capacitatea impusa a acesteia, va fi procurată pe cheltuiala Concesionarului (a se 
vedea lista de echipamente procurate, Anexa A la Condiţiile contractuale; secţiunea 4 a 
Documentaţiei de atribuire). 

42 Vânzarea compostului  

42.1 Concesionarul va pregăti compostul conform cerinţelor acestui Contract şi cerinţelor 
pieţei.  

42.2 Amestecurile cu alte materiale pentru a creşte calitatea produsului pot fi realizate de 
Concesionar după dorinţă şi cost şi în baza procedurii „fără obiecţii” din partea 
Concedentului. 

42.3 Concesionarul va fi răspunzător pentru organizarea transportului produselor şi pentru 
eliminarea produselor respinse. 

42.4 Vânzarea de compost va fi responsabilitatea Concesionarului. Concesionarul va 
suporta costurile pentru activităţile de marketing şi desfacerea produsului pe piaţă. 
Concesionarul va fi îndreptăţit să stabilească preţuri şi să încaseze venituri din 
vânzarea produselor, în conformitate cu Contractul.  

42.5 Este responsabilitatea Concesionarului să informeze cumpărătorii despre utilizarea 
corespunzătoare a produselor achiziţionate de la staţia de compostare şi să încurajeze 
folosirea acestora într-un mod ecologic. Concesionarul va demonstra aceasta cu 
dovezile din contractele de vânzare şi prin informaţii corecte cu privire la utilizarea 
produselor vândute. 
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43 Funcţionarea în regim de urgenţă 

În cazul oricărei defecţiuni neaşteptate, de durată, survenită la staţia de compostare, care 
are ca rezultat acumularea de cantităţi de deşeuri verzi ce depăşesc capacitatea de 
depozitare a staţiei, Concedentul poate permite Concesionarului să depoziteze deşeurile şi 
orice material parţial procesat până când staţia va redeveni operaţională. Acest articol nu 
exonerează Concesionarul de obligaţiile pe care le are în baza altor clauze din acest 
Contract, inclusiv cele legate de penalizări şi întreţinerea şi repararea staţiei. Concesionarul 
este responsabil de buna funcţionare a staţiei de compostare si de gestionarea serviciului.  

44 Funcţionare, personal şi manuale 

44.1 Funcţionare şi întreţinere 

44.1.1 Concesionarul va păstra staţia de compostare în stare bună şi cu un aspect 
curat. 

44.1.2 La intrarea în staţie va fi instalat un panou informativ care să conţină 
denumirea obiectivului şi a operatorului, adresa sa şi datele sale de contact, 
numere apelabile în caz de urgenţă şi orarul de lucru cu publicul. 

44.2 Personalul şi instruirea 

44.2.1 Staţia de compostare va fi deservită de personal tehnic calificat pentru 
funcţionare, întreţinere şi monitorizare. 

44.2.2 Concesionarul se va asigura că este disponibil suficient personal operaţional 
la locaţia staţiei în timpul orelor de funcţionare. 

44.2.3 Concesionarul se va asigura că personalul său este instruit în mod regulat cu 
privire la funcţionarea echipamentelor, sănătatea şi protecţia muncii şi cu 
privire la protecţia mediului. 

44.3 Manual de utilizare şi de întreţinere 

44.3.1 Înainte de data programată pentru începere, dar după preluare, 
Concesionarul va întocmi un manual de utilizare şi de întreţinere, care va fi 
transmis Concedentului în baza procedurii „fără obiecţii”. Când va întocmi 
manualul, Concesionarul va avea în vedere recomandările producătorului 
staţiei de compostare. 

44.3.2 Concesionarul va actualiza manualul de utilizare şi de întreţinere pe întreaga 
perioadă de derulare a contractului. 
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PARTEA VI: Gestionarea şi funcţionarea staţiei de sortare 

45 Generalităţi 

Concesionarul va gestiona, întreţine şi asigura funcţionarea staţiei de sortare, amplasată în 
incinta depozitului conform pentru deşeuri din Bacău, conform Contractului şi specificaţiilor 
de la punctele 5.2.3.3 şi 5.2.3.4. 

46 Deşeuri admise şi neadmise 

46.1 Concesionarul va procesa în cadrul staţiei de sortare doar fracţii de materiale uscate, 
separate le sursă, provenind din gospodării, instituţii şi agenţi economici precum 
hârtia, cartonul, materiale plastice, metale sau sticlă, aceste materiale fiind colectate în 
recipiente special desemnate pentru acest scop şi amplasate în punctele de colectare 
sau în punctele verzi.  

46.2 Concesionarul va sprijini campaniile autorităţilor locale şi ale Concedentului 
desfăşurate cu scopul de a obţine un grad ridicat de participare a populaţiei la 
colectarea selectivă a hârtiei, cartonului, maselor plastice, metalelor sau sticlei în 
gospodării, de a obţine şi a menţine o bună separare la sursă a materialelor. 

46.3 Deşeurile periculoase vor fi gestionate conform precizărilor de la punctul 24.18.  

47 Monitorizarea intrărilor şi acceptarea 

47.1 La sosirea în staţia de sortare, fiecare încărcătură de materiale separate la sursă va fi 
verificată de un membru al personalului operativ instruit în acest sens. 

47.2 Orice încărcătură care conţine în special amestecuri de deşeuri solide sau cu deşeuri 
din construcţii şi demolări va fi respinsă de la sortare iar deşeurile vor fi transferate la 
zona de depozitare controlată din cadrul depozitului.  

48 Funcţionare şi întreţinere 

48.1 Funcţionare şi întreţinere 

48.1.1 Concesionarul va păstra platforma de cântărire în stare bună, cu un aspect 
curat şi în condiţii de igienă şi va asigura disponibilitatea în cadrul staţiei a 
unui număr suficient de piese de schimb şi consumabile pentru o prestare 
permanentă şi fără întârzieri a serviciilor. 

48.1.2 Când este necesar în scopul bunei prestări a serviciilor de sortare şi 
desfacere a materialelor reciclabile, Concesionarul va reabilita imediat staţia 
de sortare sau va adăuga, înlocui sau înnoi orice astfel de echipament sau 
componentă şi orice vehicul sau echipament necesar funcţionării staţiei pe 
cheltuiala proprie, după notificarea în prealabil a Concedentului. 
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48.1.3 Toată întreţinerea activităţilor va avea în vedere protecţia mediului. Se va 
acorda o atenţie deosebită manipulării combustibililor şi lubrifianţilor (benzină, 
petrol şi ulei) şi solvenţilor pentru a preveni vărsarea acestora şi contaminarea 
solului. Doar personalul calificat va efectua întreţinerea în concordanţă cu 
cerinţele producătorului. 

48.1.4 Materialele respinse la Staţia de sortare vor fi transportate de către 
Concesionar la Depozitul conform în mai puţin de douăsprezece (12) ore 
după respingere, pentru a preveni degradarea, mirosurile, formarea de 
levigat, ape uzate şi atragerea viermilor şi insectelor. 

48.1.5 Concesionarul va lua măsurile necesare pentru prevenirea înmulţirii 
dăunătorilor. 

48.1.6 La intrarea în staţia de sortare va fi instalat un panou informativ care să 
conţină denumirea obiectivului şi a operatorului, adresa sa şi datele sale de 
contact, numere apelabile în caz de urgenţă şi orarul de lucru cu publicul. 

48.2 Personalul şi instruirea 

48.2.1 Staţia de sortare va fi deservită de personal tehnic calificat pentru funcţionare, 
întreţinere şi monitorizare. 

48.2.2 Concesionarul se va asigura că este disponibil suficient personal operaţional 
la locaţia staţiei în timpul orelor de funcţionare. 

48.2.3 Concesionarul se va asigura că personalul său este instruit în mod regulat cu 
privire la funcţionarea echipamentelor, sănătatea şi protecţia muncii şi cu 
privire la protecţia mediului. 

48.3 Manual de utilizare şi de întreţinere 

48.3.1 Înainte de data programată pentru începere, dar după preluare, 
Concesionarul va întocmi un manual de utilizare şi de întreţinere, care va fi 
transmis Concedentului în baza procedurii „fără obiecţii”. Când va întocmi 
manualul, Concesionarul va avea în vedere recomandările producătorului 
staţiei de sortare. 

48.3.2 Concesionarul va actualiza manualul de utilizare şi de întreţinere pe întreaga 
perioadă de derulare a contractului.  

49 Ore de lucru 

49.1 Concesionarul va corela orarul de lucru al staţiei de sortare cu orarul de lucru al 
platformei de cântărire pentru orice livrare şi expediere de materiale gestionate.  

49.2 Concesionarul va planifica activitatea asigurând un număr suficient de ore de 
lucru/schimburi în vederea sortării unor cantităţi de deşeuri care să-i permită să atingă 
ţintele cantitative. 
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50 Vehicule şi echipamente suplimentare 

Concesionarul va exploata staţia de sortare în vederea tratării deşeurilor colectate selectiv 
din zona deservită la capacitatea anuală specificată şi pentru obţinerea nivelului maxim de 
cantităţi comercializate. Orice componentă, vehicul sau echipament, piesă de schimb, 
suplimentare sau schimbare necesară conform Concesionarului pentru buna funcţionare a 
staţiei de sortare la capacitate maximă, vor fi procurate pe cheltuiala Concesionarului (a se 
vedea lista echipamentelor furnizate, Anexa A a condiţiilor contractuale; secţiunea 4 a 
documentaţiei de atribuire). 
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PARTEA VII: Gestionarea şi funcţionarea unităţii de 
concasare  

51 Generalităţi 

51.1 Unitatea de concasare constă într-un concasor mobil pe şenile cu capacitatea de 
mărunţire a 80 t/oră de deşeuri din construcţii şi demolări, amplasat pe o platformă din 
balast. 

51.2 Concesionarul va efectua o inspecţie vizuală a deşeurilor din activităţi de construcţii şi 
demolări, recepţionate în incinta depozitului şi descărcate în vecinătatea concasorului. 
Concesionarul va îndepărta materialele care ar putea contamina deşeurile (lemn, 
plastic, lichide etc.) 

51.3 Platforma pe care sunt amplasate deşeurile din activităţi de construcţii şi demolări este 
un spaţiu de stocare temporară a deşeurilor. Concesionarul va organiza şi gestiona 
respectiva platformă în conformitate cu prevederile Ghidurilor privind stocarea 
temporara a deşeurilor periculoase/nepericuloase din construcţii şi demolări. 
Prevederile acestor ghiduri sunt considerate completare la prevederile prezentului 
Caiet de sarcini. 

51.4 Concesionarul va depozita în depozitul conform Bacău acele deşeuri care sunt 
respinse de unitatea de concasare şi nu sunt considerate periculoase. Deşeurile 
periculoase sunt gestionate în conformitate cu procedura stabilită la punctul 24.18. 

51.5 În cazul în care deşeuri contaminate cu azbest vor fi livrate, acestea nu vor fi 
acceptate de către Concesionar. Deşeurile care conţin azbest vor fi eliminate doar în 
depozite autorizate pentru gestionarea acestui tip de deşeu.  

51.6 Concesionarul va stoca materialele rezultate in urma procesului de mărunţire, pe 
categorii, furnizori sau mod de valorificare, pe cât posibil. 

51.7 Concesionarul va valorifica în cel mai avantajos mod posibil materialele rezultate. 
Acele materiale care nu pot fi valorificate, dar au caracter inert pot fi folosite pentru 
acoperirea periodică a depozitului de deşeuri.  

51.8 Concesionarul va lua toate măsurile pentru limitarea efectelor zgomotului şi prafului 
generat de concasor şi pe platforma din proximitate, prin limitarea numărului de 
manipulări ale materialelor, exploatarea concasorului după un orar stabilit prin 
consultarea Concedentului, stropirea periodica a platformei şi a căilor de acces. 

51.9 Concesionarul va lua toate măsurile necesare de întreţinere preventiva şi corectivă 
astfel încât concasorul să poată funcţiona un număr de cel puţin 220 de zile anual. 

51.10 Orice echipament suplimentar necesar unităţii de concasare, de pildă un excavator, va 
fi furnizat de Concesionar (a se vedea Anexa A la Contract, secţiunea 4 a 
Documentaţiei de atribuire). 

51.11 Funcţionare şi întreţinere  

51.11.1 Concesionarul va păstra unitatea în stare bună şi cu un aspect curat. 
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51.11.2 La intrarea în unitate va fi instalat un panou informativ care să conţină 
denumirea obiectivului şi a operatorului, adresa sa şi datele sale de contact, 
numere apelabile în caz de urgenţă şi orarul de lucru cu publicul. 

51.12 Personalul şi instruirea 

51.12.1 Unitatea de concasare va fi deservită de personal tehnic calificat pentru 
funcţionare, întreţinere şi monitorizare. 

51.12.2 Concesionarul se va asigura că este disponibil suficient personal operaţional 
la locaţia unităţii în timpul orelor de funcţionare. 

51.12.3 Concesionarul se va asigura că personalul său este instruit în mod regulat cu 
privire la funcţionarea echipamentelor, sănătatea şi protecţia muncii şi cu 
privire la protecţia mediului. 

51.13 Manual de utilizare şi de întreţinere 

51.13.1 Înainte de data programată pentru începere, dar după preluare, 
Concesionarul va întocmi un manual de utilizare şi de întreţinere, care va fi 
transmis Concedentului în baza procedurii „fără obiecţii”. Când va întocmi 
manualul, Concesionarul va avea în vedere recomandările producătorului 
concasorului. 

51.13.2 Concesionarul va actualiza manualul de utilizare şi de întreţinere pe întreaga 
perioadă de derulare a contractului. 

52 Vehicule şi echipamente suplimentare 

Concesionarul va exploata unitatea de concasare în vederea tratării deşeurilor din activităţi 
de construcţii şi demolări pentru obţinerea nivelului maxim de cantităţi comercializate. Orice 
componentă, vehicul sau echipament, piesă de schimb, suplimentare sau schimbare 
necesară conform Concesionarului pentru buna funcţionare a staţiei de sortare la capacitate 
maximă, vor fi procurate pe cheltuiala Concesionarului (a se vedea lista echipamentelor 
furnizate, Anexa A a condiţiilor contractuale; secţiunea 4 a documentaţiei de atribuire). 
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PARTEA VIII: Funcţionarea „punctului verde” 

53 Generalităţi 

53.1 Punctul verde este situat în incinta depozitului conform Bacău, în vecinătatea staţiei de 
sortare Bacău. 

53.2 Punctul verde are rol de spaţiu de stocare temporara pentru deşeuri solide municipale 
şi periculoase livrate direct de către populaţie şi de către administraţia publică în 
cantităţi reduse. Pentru alte livrări de deşeuri periculoase a se vedea punctul 24.18. 

53.3 Concesionarul va organiza recepţia deşeurilor, va separa manipularea şi stocarea 
deşeurilor periculoase de zona de recepţie şi va organiza manipularea şi stocarea 
deşeurilor nepericuloase (deşeuri voluminoase, electronice etc.). Concesionarul se va 
asigura de disponibilitatea pubelelor şi containerelor potrivite pentru fiecare tip de 
deşeu.  

53.4 Concesionarul are obligaţia de a găsi modalităţi de valorificare/tratare/eliminare atât 
pentru deşeurile nepericuloase cât şi pentru cele periculoase pe cheltuiala proprie şi în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. Concedentul va fi informat cu privire la 
modalitatea de eliminare aleasă şi despre costurile implicate.  

53.5 Concesionarul va desfăşura, consultându-se cu Concedentul, acţiuni de informare a 
publicului cu privire la oportunitatea ce le este oferită generatorilor de deşeuri pentru 
colectarea unei game largi de categorii de deşeuri şi despre sistemul alternativ prin 
aport individual. 

53.6 Concesionarul va păstra obiectivul în stare bună şi cu un aspect curat. 

53.7 La intrarea în obiectiv va fi instalat un panou informativ care să conţină denumirea 
obiectivului şi a operatorului, adresa sa şi datele sale de contact, numere apelabile în 
caz de urgenţă şi orarul de lucru cu publicul. 

53.8 Personalul şi instruirea 

53.8.1 Punctul verde va fi deservit de personal tehnic calificat pentru funcţionare, 
întreţinere şi monitorizare. Ca o particularitate, personalul ar trebui să 
administreze punctul verde având în vedere riscul potenţial de manipulare a 
diferitelor tipuri de deşeuri periculoase (sub formă solidă, de pastă şi lichidă) 
şi nevoia de recipiente specifice de stocare. 

53.8.2 Concesionarul se va asigura că este disponibil suficient personal operaţional 
în obiectiv în timpul orelor de funcţionare. 

53.8.3 Concesionarul se va asigura că personalul său este instruit în mod regulat cu 
privire la funcţionarea echipamentelor, sănătatea şi protecţia muncii şi cu 
privire la protecţia mediului. 

53.9 Manual de utilizare şi de întreţinere 

53.9.1 Înainte de data programată pentru începere, dar după preluare, 
Concesionarul va întocmi un manual de utilizare şi de întreţinere, care va fi 
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transmis Concedentului în baza procedurii „fără obiecţii”. Când va întocmi 
manualul, Concesionarul va avea în vedere recomandările producătorului 
concasorului. 

53.9.2 Concesionarul va actualiza manualul de utilizare şi de întreţinere pe întreaga 
perioadă de derulare a contractului. 
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PARTEA IX: Gestionarea şi funcţionarea instalaţiilor 
auxiliare  

54 Generalităţi 

Concesionarul va administra, întreţine şi utiliza instalaţiile auxiliare (clădiri, drumuri, pavaje, 
reţele), din cadrul depozitului conform Bacau în concordanţă cu cerinţele producătorilor şi 
manualele de utilizare şi întreţinere. 

55 Staţia de spălare a vehiculelor  

55.1 Toate vehiculele care părăsesc obiectivele, în special cele care transportă deşeuri în 
scopul depozitării controlate, indiferent de proprietar, vor avea pneurile spălate la 
staţia de spălare. 

55.2 Efluentul de la staţie va fi tratat la staţia de epurare a apelor reziduale. 

55.3 Concesionarul va asigura ca staţia de spălare să fie funcţională pe parcursul 
programului de lucru al oricărei instalaţii din obiective. 

56 Sisteme de colectare şi staţii de epurare a levigatului şi a 
apelor reziduale 

56.1 Concesionarul va utiliza şi întreţine staţia de epurare a apelor reziduale pentru a 
asigura tratarea întregului efluent contaminat în staţie. Utilizarea şi întreţinerea se vor 
face conform recomandărilor producătorului şi instalatorului staţiei. 

56.2 Apele reziduale supuse epurării vor include levigatul din depozitul nou, efluentul de la 
staţia de spălare a vehiculelor, scurgerile contaminate de la staţia de compostare, apa 
contaminată provenită de la drumurile interne pe care se transportă deşeuri şi apa 
reziduală menajeră de la clădiri. 

56.3 Concesionarul va lua măsuri pentru a minimiza generarea de levigat şi ape reziduale 
în cadrul fiecărui obiectiv. Cantitatea de levigat generată poate fi micşorată prin 
proiectarea formei depozitului şi a straturilor de acoperire intermediare şi finale. 
Suprafeţele acestor straturi de acoperire trebuie să fie compactate, nivelate şi înclinate 
astfel încât să se asigure îndepărtarea apei de ploaie de deşeurile ce constituie 
depozitul către sistemul de colectare a apelor pluviale şi să se minimizeze cantitatea 
de apă de ploaie ce pătrunde în corpul depozitului şi în staţia de tratare. 

56.4 Concesionarul poate recircula concentratul pe corpul depozitului pentru 2 până la 4 
ani, în funcţie de cât de rapid creşte gradul de contaminare. Atunci când este atins un 
nivel critic – în conformitate cu legislaţia română specifică – Concesionarul trebuie să 
îndepărteze o parte sau întregul concentrat să-l trateze în staţia de epurare a apelor 
uzate, sau trebuie să-l usuce şi elimine în conformitate cu regimul gestionării 
deşeurilor periculoase (a se vedea 24.18). 
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56.5 Concesionarul se va asigura că evacuările de efluent de la staţia de epurare a apelor 
reziduale să fie în conformitate cu legislaţia română în vigoare (NTPA – 001). 

56.6 Concesionarul se va ocupa de monitorizarea procesului de tratare şi de monitorizarea 
regulată a efluentului la punctul de evacuare, pentru a asigura respectarea legislaţiei. 

56.7 Se va întocmi un jurnal/registru pentru toate inspecţiile sistemului de colectare şi 
tratare a levigatului efectuate. Acesta va da informaţii despre atingerea cerinţelor 
regulamentelor. Informaţiile conţinute vor indica, printre altele: cantitatea de levigat, 
randamentul şi funcţionarea echipamentelor, rezultatele sistemului de colectare a 
levigatului, rezultatele investigaţiilor periodice pentru determinarea compoziţiei 
concentratului şi a efluentului. 

56.8 Proceduri de siguranţă pentru colectarea levigatului 

56.8.1 Posibilitatea prezenţei gazelor de depozit în sistemul de colectare a levigatului 
necesită o precauţie deosebită. În acest sens,  Concesionarul va lua 
următoarele măsuri de prevenire a oricăror accidente ce pot avea loc în timpul 
lucrului la sau în apropierea sistemului de colectare a levigatului: 
56.8.1.1 Menţinerea unui sistem de semnalizare foarte evidentă pentru 

respectivele zone; 
56.8.1.2 Interzicerea fumatului în incinta obiectivelor; 
56.8.1.3 Folosirea exclusivă a conexiunilor electrice, a panourilor şi 

motoarelor securizate la explozie; 
56.8.1.4 Instruirea personalului pentru detectarea gazului metan, în special 

în spaţii închise; 
56.8.1.5 Instruirea personalului cu privire la procedurile ce trebuie folosite în 

cazul scurgerilor sau a vătămărilor fizice produse de contactul cu 
levigatul. 

57 Gestionarea apelor de suprafaţă 

57.1 Controlul apelor de suprafaţă are ca scop minimizarea cantităţii de apă de suprafaţă 
care intră în zone cu deşeuri şi în consecinţă se contaminează. Toată apa de 
suprafaţă care intră în aceste zone expuse la contactul cu deşeurile trebuie să fie 
colectată ca apă contaminată, dirijată către sistemul de tratare a levigatului şi tratată 
ca levigat. 

57.2 Pentru minimizarea cantităţii de apă de suprafaţă contaminată se vor lua următoarele 
măsuri: 

57.2.1 Construirea de berme temporare în jurul bazei excavaţiilor şi a limitei 
superioare a zonei active de depozitare; 

57.2.2 Folosirea de învelitoare temporare acolo unde este posibil şi reducerea zonei 
deschise a depozitului. 

57.2.3 Forma învelitoarelor trebuie să permită scurgerea apelor de suprafaţă dinspre 
zonele expuse la deşeuri către exterior. Apele de suprafaţă provenite din 
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zonele protejate pot fi direcţionate direct către bazinele de sedimentare a 
apelor pluviale prin şanţurile colectoare. 

57.2.4 Concesionarul va  opera, curăţa şi întreţine sistemul de şanţuri şi bazine 
colectoare. 

57.3 Concesionarul va inspecta săptămânal toate şanţurile şi va menţine curgerea liberă a 
apelor de suprafaţă. Orice obstacole şi piedici ce împiedică curgerea apelor vor fi 
înlăturate. 

57.4 Remedierea eroziunilor se va realiza acolo unde este necesar. Curăţarea de aluviuni a 
canalelor va fi realizată după fiecare ploaie intensă sau îndelungată. 

58 Controlul gazelor din depozit 

Gazul din depozit va fi colectat prin intermediul unor colectori verticali care pot fi instalaţi 
doar după umplerea celulei 1. Prin urmare, în afară de monitorizarea gazelor de la suprafaţa 
celulei 1 în timpul depozitării controlate, monitorizarea gazelor din puţuri şi din sistemul de 
colectare a levigatului, etapa de monitorizare a sistemului general de colectare a gazelor nu 
este aplicabilă acestui Contract. 

59 Clădiri, utilităţi şi laborator 

59.1 Concesionarul va întreţine, dota (dacă este necesar) şi utiliza clădirile, inclusiv 
laboratorul, precum şi căile de acces interioare, dotările, canalizarea şi utilităţile (gaz, 
electricitate, apă, apă reziduală) din cadrul obiectivelor. 

59.2 Concesionarul va asigura echipamentele şi va întreţine laboratorul şi va întreţine 
celelalte clădiri în stare bună, constructivă şi estetică, astfel încât să corespundă 
scopului iniţial şi să asigure condiţii sanitare, de siguranţă şi ordine. El îşi va asigura 
echipamentele, consumabilele şi mobilierul în funcţie de necesităţile şi scopurile de 
atins în conformitate cu Contractul. 

59.3 Concesionarul va fi responsabil de furnizarea tuturor utilităţilor necesare şi de 
evacuarea levigatului si apelor uzate, ambele epurate. Infrastructura utilităţilor va fi 
întreţinută în stare bună şi va fi inspectată anual, iar rezultatele vor fi raportate 
Concedentului. 

59.4 Concesionarul va efectua în laborator analize ale apelor de suprafaţă, subterane şi ale 
solului conform cerinţelor legislaţiei naţionale, autorizaţiei integrate de mediu şi a 
autorizaţiei de gospodărire a apelor, dacă echipamentul procurat permite efectuarea 
testelor respective. Concesionarul va externaliza testele care nu pot fi efectuate în 
laborator către laboratoare specializate acreditate RENAR. 

60 Funcţionarea şi întreţinerea instalaţiilor auxiliare 

60.1 Concesionarul va păstra instalaţiile auxiliare în stare bună şi cu un aspect curat. 

60.2 Personalul şi instruirea 
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60.2.1 Instalaţiile auxiliare vor fi deservite de personal tehnic calificat pentru 
funcţionare, întreţinere şi monitorizare.  

60.2.2 Concesionarul se va asigura că este disponibil suficient personal operaţional 
în obiectiv în timpul orelor de funcţionare. 

60.2.3 Concesionarul se va asigura că personalul său este instruit în mod regulat cu 
privire la funcţionarea echipamentelor, sănătatea şi protecţia muncii şi cu 
privire la protecţia mediului. 

60.3 Manual de utilizare şi de întreţinere 

60.3.1 Înainte de data programată pentru începere, dar după preluare, 
Concesionarul va întocmi un manual de utilizare şi de întreţinere, care va fi 
transmis Concedentului în baza procedurii „fără obiecţii”. Când va întocmi 
manualul, Concesionarul va avea în vedere recomandările producătorilor 
instalaţiilor auxiliare. 

60.3.2 Concesionarul va actualiza manualul de utilizare şi de întreţinere pe întreaga 
perioadă de derulare a contractului. 
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PARTEA X: Transportul şi tratarea levigatului provenit de 
la vechiul depozit de deşeuri Bacău 

61 Aspecte generale 

Concesionarul efectuează transportul şi tratarea levigatului provenit de la vechiul depozit 
Bacău din cadrul activităţilor postînchidere.  
 

61.1 Concesionarul trebuie să încarce şi să transporte levigatul de la vechiul depozit de 
deşeuri la solicitarea operatorului responsabil cu activităţile de postînchidere a 
vechiului depozit de deşeuri Bacău în intervalele orare de funcţionare a noului depozit 
dar şi în caz de urgenţă.  

61.2 Serviciile de urgenţă trebuie coordonate cu celelalte servicii de urgenţă care au 
legătură cu exploatarea noului depozit de deşeuri. 

61.3 Doar personalul instruit al Concesionarului i se permite să încarce, să transporte şi să 
trateze levigatul provenit din vechiul depozit Bacău. 

61.4 În timpul încărcării levigatului din rezervoarele de stocare din vechiul depozit, angajaţii 
Concesionarului vor verifica dacă aceste rezervoare conţin gaze de depozit. Angajaţii 
Concesionarului care sunt responsabili cu încărcarea şi transportul levigatului trebuie 
să aibă în dotare senzori de detecţie a metanului şi dioxidului de carbon. 

61.5 În cazul detectării de gaz în rezervoarele de levigat, Concesionarul trebuie să 
informeze imediat Concedentul şi operatorul responsabil cu activităţile de 
postînchidere şi să oprească procedura de încărcare a levigatului. 

61.6 Aprinderea focului şi fumatul în incinta vechiului depozit sunt strict interzise în 
permanenţă tuturor membrilor personalului. 

61.7 Cisterna de transport a levigatului din depozit trebuie să aibă toate avizele/aprobările 
impuse de normele tehnice româneşti. 

61.8 Fiecare încărcătură de levigat trebuie cântărită pe platforma de la intrarea în noul 
depozit din Bacău. 

61.9 Concesionarul va clarifica cu Concedentul şi cu autoritatea competentă dacă levigatul 
din vechiul depozit Bacău poate fi tratat împreună cu levigatul din noul depozit. 

61.10 În cazul în care concentratul rezultat din instalaţia de osmoză inversă nu poate fi 
eliminat în cadrul noului depozit (celula 1) Concesionarul trebuie să îl elimine într-un 
depozit românesc pentru deşeuri periculoase iar acest proces va urma procedura 
descrisă în secţiunea 24.18. Cheltuielile privind procedura de eliminare a 
concentratului vor fi rambursate de către Concedent. 
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PARTEA XI: Preluarea şi returnarea obiectivelor şi 
instalaţiilor  

62 Preluarea instalaţiilor 

62.1 Preluarea depozitului, a staţiei de compostare, a staţiei de sortare, a unităţii de 
concasare a deşeurilor din activităţi de construcţii şi demolări şi a punctului verde se 
va realiza de către Concesionar, predarea fiind făcută de către Concedent. 

62.2 Cu suficient timp înainte de Data de începere, Concesionarul va numi personalul 
desemnat pentru funcţionarea instalaţiilor, pentru ca acesta să poată să se informeze 
şi instruiască privind modul de utilizare şi întreţinere a instalaţiilor existente. 

62.3 Concesionarul va primi documentaţii, cum ar fi manuale, manuale de utilizare, 
recomandări pentru întreţinere, documentaţii conforme cu execuţia, certificate, 
autorizaţii etc. nu mai târziu de începutul fazei de mobilizare şi va verifica dacă aceste 
documente sunt suficiente în raport cu scopurile operative. 

62.4 Concesionarul va colabora cu Concedentul în efectuarea investigaţiilor şi testelor pe 
care Concesionarul le consideră necesare pentru stabilirea stării instalaţiilor, inclusiv 
orice defecţiuni, disfuncţionalităţi sau uzură atipică a oricărei componente. Orice 
defecte, avarii, piese lipsă sau uzură atipică a oricărei componente a instalaţiilor va fi 
specificată în procesul verbal de predare-primire.  

62.5 Înainte de preluarea finală, infrastructura precum echipamentele şi utilajele din staţia 
de sortare, din unitatea de concasare, de tratare a levigatului şi a apelor uzate, 
precum şi alte echipamente şi utilaje procurate vor fi supuse la probe pentru cel puţin 
7 zile. În cazul în care parametrii caracteristici nu sunt atinşi, articolul va fi exclus de la 
preluare atât timp cât caracteristicile relevante nu sunt demonstrate. 

62.6 Repararea defecţiunilor sau a componentelor defecte, instalarea articolelor lipsă şi 
corectarea erorilor din timpul funcţionării de probă vor fi efectuate de Concedent pe 
cheltuiala sa. 

62.7 Preluarea va fi înregistrată în scris în procesul verbal de predare-primire şi în final va fi 
certificat printr-un Certificat de predare-primire, semnat de Concedent  şi Concesionar. 

62.8 În caz de dispută cu privire la preluarea finală, părţile se vor adresa instanţei 
competente. 

63 Returnarea la finalul sau încetarea contractului 

63.1 Returnarea depozitului (a zonei de depozitare controlată şi a instalaţiilor anexe), a 
staţiei de sortare, a staţiei de compostare, a unităţii de concasare, a punctului verde şi 
a tuturor instalaţiilor şi echipamentelor se va efectua direct către noul Concesionar 
desemnat de Concedent, sau în absenţa unei asemenea entităţi, direct Concedentului, 
conform prevederilor contractuale din capitolul referitor la predarea/returnarea 
concesiunii. 
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63.2 Cu două luni înainte de data de încheiere sau de încetare a Contractului, 
Concesionarul va începe pregătirea personalului Noului Concesionar sau al 
Concedentului în vederea utilizării şi întreţinerii depozitului, a obiectivelor şi a 
instalaţiilor. 

63.3 Concesionarul va colabora cu Concedentul în efectuarea investigaţiilor şi testelor pe 
care Concedentul le consideră necesare pentru stabilirea stării instalaţiilor, inclusiv 
orice defecţiuni, disfuncţionalităţi sau uzură atipică a oricărei componente. 
Concesionarul va preda toate documentaţiile legate de staţii şi instalaţii, cum ar fi 
manuale, certificate etc. 

63.4 Concesionarul se va asigura că toate documentele, arhivele şi înregistrările 
computerizate din posesia sa, custodia sau controlul său, inclusiv cele care conţin 
informaţii privitoare la angajaţi sau vizitatori, orice alte documente din posesia, 
custodia sau sub controlul oricărui subcontractant, sunt predate Concedentului. 

63.5 Staţia de sortare şi cea de compost va fi returnată împreună cu materialele procesate 
în diferitele etape, împreună cu, şi gratuit, orice produse nevândute care sunt prezente 
în cadrul staţiei la data returnării şi care se încadrează în specificaţii. 

63.6 Returnarea va fi înregistrată printr-un Raport de returnare întocmit de Concesionar. 
Returnarea va fi în final certificată printr-un Certificat de returnare, semnat de noul 
Concesionar, Concedent şi Concesionar. 

64 Rapoarte de returnare 

64.1 Pentru fiecare obiectiv raportul de returnare va include: 

64.1.1 Inventarul incluzând toate instalaţiile, vehiculele şi echipamentele conexe,  cu 
precizarea gradului de uzură;  

64.1.2 Stare fizică şi performanţă; 

64.1.3 Starea conformării obiectivelor cu prevederile autorizaţiilor de construcţie/de 
mediu, ale legilor şi normativelor româneşti specifice domeniului; 

64.1.4 O evaluare pentru prelungirea perioadei de funcţionare a obiectivelor şi 
costurile potenţiale ale acestei prelungiri; 

64.1.5 Cheltuieli istorice/proiectate implicate/bugetate pentru funcţionarea şi 
întreţinerea obiectivelor; 

64.1.6 Contracte cu terţi, cu termeni şi condiţii ferme specificate în contracte; 

64.1.7 Lista de inventar a pieselor de schimb definite la începerea proiectului;  

64.1.8 Setul complet de documente de proiectare, construcţie şi funcţionare;  

64.1.9 Asigurarea că obiectivele sunt în bună stare de funcţionare, conform 
obligaţiilor din Contract; 

64.1.10 Istoricul obligaţiilor de mediu cu menţionarea evenimentelor şi a consecinţelor 
acestora.  

64.2 Concesionarul va efectua pregătirea personalului noului Concesionar.  
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PARTEA XII: Documentaţie 

65 Generalităţi 

65.1 Concesionarul va pregăti regulat rapoarte şi va participa la întâlniri legate de serviciile 
operaţionale după cum se descrie în continuare. Concedentul îşi rezervă dreptul de a 
amenda şi modifica conţinutul rapoartelor pentru a se atinge cerinţele stabilite. 

65.2 Orice rapoarte scrise şi documentaţii cerute de Contract vor fi înaintate Concedentului 
în două (2) exemplare tipărite şi în formă electronică (de exemplu pe CD) într-un 
format care să poată fi citit de Concedent. 

66 Sistemul informatic şi baza de date a operaţiunilor 

66.1 Concesionarul va instala, utiliza şi întreţine un sistem informatic computerizat, unde 
vor fi stocate, păstrate şi procesate datele legate de funcţionare. 

66.2 Cu ajutorul propriului sistem informatic Concesionarul va implementa şi menţine o 
Bază electronică de date a operaţiunilor. Această bază de date va include cel puţin 
următoarele elemente: 

66.2.1 Informaţiile de la cântar (pentru fiecare operaţiune individuală); 

66.2.2 Jurnalul zilnic al operaţiunilor; 

66.2.3 Documentaţia de inspecţie a deşeurilor; 

66.2.4 Condica de reclamaţii;  

66.2.5 Registrul sistemului de colectare şi tratare a levigatului; 

66.2.6 Registrul sistemului de colectare şi gestionare a gazelor din depozit (dacă 
este cazul); 

66.2.7 Informaţiile legate de monitorizarea apelor subterane şi de suprafaţă;  

66.2.8 Date procesate, cum ar fi date cumulative zilnice, lunare şi anuale; şi 

66.2.9 Orice alte date pe care Concedentul le va putea cere în mod rezonabil. 

66.3 Baza de date a operaţiunilor va facilita accesul online de la distanţă (doar în modul de 
citire) a terţilor aprobaţi, astfel încât Concedentul şi delegaţii săi să poată accesa 
datele în orice moment. 

66.4 Sistemul informaţional va fi capabil să producă rapoarte zilnice, lunare, trimestriale şi 
anuale prin agregarea şi procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic 
pentru fiecare obiectiv in parte si per total. 

66.5 Concedentul va facilita accesul la datele specificate în contract. Cerinţele exacte vor fi 
determinate împreună cu Concedentul în perioada implementării sistemului. 

66.6 Sistemul informatic şi Baza de date a operaţiunilor vor fi implementate în faza de 
mobilizare şi vor fi disponibile la data începerii. 
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66.7 Baza de date a operaţiunilor va fi actualizată în timp real. 

67 Şedinţe de management al serviciilor 

67.1 Concedentul va organiza şedinţele de management al serviciilor cu participarea 
Concesionarului şi a operatorului serviciilor de colectare şi transport. Acestea vor avea 
loc:  

67.1.1 Lunar, în perioada mobilizării şi în primele şase (6) luni de la data de 
începere; 

67.1.2 Trimestrial, după şase (6) luni de la data  de începere; 

67.1.3 Ad-hoc, la cererea Concedentului sau a Concesionarului. 

67.1.4 Concedentul va organiza şedinţele de management al Serviciilor şi va întocmi 
şi distribui minuta şedinţei, nu mai târziu de trei (3) zile de la data şedinţei.   

68 Manuale 

68.1 Nu mai târziu de o lună de la data de începere, Concesionarul va furniza 
Concedentului următoarele documente pentru obţinerea aprobării “fără obiecţii”: 

68.1.1 Manualele de utilizare şi de întreţinere ale: platformei de cântărire, staţiei de 
compostare, staţiei de sortare, a unităţii de concasare, a punctului verde şi ale 
tuturor instalaţiilor auxiliare; 

68.1.2 Plan de management al mediului, program şi proceduri de monitorizare; 

68.1.3 Programul de pregătire şi profilul de calificare pentru personalul muncitor şi 
personalul de supervizare; 

68.1.4 Manual de asigurare a calităţii; 

68.1.5 Documentaţia detaliată asupra vehiculelor, echipamentelor şi resurselor 
umane. 

68.2 La pregătirea manualelor, Concesionarul va ţine cont de recomandările producătorului 
fiecărei instalaţii sau echipament din cuprinsul obiectivelor, în ceea ce priveşte 
utilizarea şi întreţinerea, precum şi de cerinţele prezentului Caiet de Sarcini şi ale 
Contractului. 

68.3 Concesionarul va păstra Manualele de utilizare şi de întreţinere la zi pe perioada 
Contractului, ţinând cont de orice schimbări făcute la obiective şi de experienţa 
câştigată în timpul operării. 
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68.4 Manual de utilizare şi întreţinere (O&M) 

68.4.1 Concesionarul va întocmi şi actualiza Manualul de utilizare şi întreţinere cu 
următoarele componente:  

68.4.1.1 Condiţii generale de funcţionare şi întreţinere; 
68.4.1.2 Manualul de funcţionare şi întreţinere a depozitului 

conform Bacău şi a instalaţiilor auxiliare; 
68.4.1.3 Manualul de funcţionare şi întreţinere a staţiei de 

compostare; 
68.4.1.4 Manualul de funcţionare şi întreţinere a unităţii de 

concasare 
68.4.1.5 Manualul de funcţionare şi întreţinere a staţiei de 

sortare. 

68.4.2 Manualele de utilizare şi întreţinere trebuie să fie conforme cu cerinţele 
instalaţiilor specifice menţionate mai sus, după cum urmează: manualele vor 
cuprinde toată organizarea, sistemele şi procedurile necesare din punct de 
vedere al funcţionării şi întreţinerii pentru a se putea realiza şi îndeplini toate 
cerinţele şi îndatoririle generale ale Contractului. 

68.4.3 Condiţii generale de funcţionare şi întreţinere: 
68.4.3.1 Structura organizatorică şi responsabilităţile; vor fi menţionate toate 

funcţiile personalului; 
68.4.3.2 Interacţiunea cu Concedentul; 
68.4.3.3 Programul de lucru; 
68.4.3.4 Îndeplinirea normelor de administrare a deşeurilor, cu referire la 

autorizaţii specifice şi prevederi legislative; 
68.4.3.5 Autorizaţii de funcţionare şi de mediu; 
68.4.3.6 Managementul interfeţelor între obiective şi instalaţii; 
68.4.3.7 Managementul siguranţei în exploatare şi referirea la normele de 

protecţia muncii şi sănătatea în muncă; 
68.4.3.8 Plan pentru asigurarea sănătăţii şi protecţiei muncii; 
68.4.3.9 Ciclurile şi sistemele de facturare;  
68.4.3.10 Sistemul de înregistrare a reclamaţiilor, înregistrările neconformităţii 

şi a măsurilor de remediere;  
68.4.3.11 Sistemul de înregistrare a vizitatorilor şi publicului;  
68.4.3.12 Sistemul de înregistrare a datelor de monitorizare a performanţelor, 

inclusiv a auditului intern şi extern;  
68.4.3.13 Plan pentru situaţii neprevăzute;  
68.4.3.14 Plan de intervenţie în caz de urgenţă şi în caz de accidente; 
68.4.3.15 Manualele de funcţionare şi întreţinere ale producătorului 

instalaţiilor şi echipamentelor suplimentare;  
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68.4.4 Manuale pentru depozitul conform Bacău şi instalaţiile auxiliare  
68.4.4.1 Filozofia de funcţionare şi conceptul general de lucru; 
68.4.4.2 Instrucţiunile de utilizare pentru toate sistemele, incluzând la 

nevoie, scheme, diagrame, grafice, note pentru a facilita 
înţelegerea utilizării sigure şi a întreţinerii; măsuri speciale de 
gestionare a deşeurilor care nu pot fi depozitate şi tipurile de 
deşeuri care necesită verificare; acolo unde este cazul documentul 
va încorpora manualele producătorului; 

68.4.4.3 Regulile privind depozitarea;  
68.4.4.4 Planuri de intervenţie în caz de incendiu sau altă urgenţă;  
68.4.4.5 Listă de piese de schimb recomandate şi părţile de uzură ale 

vehiculelor şi echipamentelor;  
68.4.4.6 Planul de lucru, cu locaţiile de depozitare a deşeurilor, indicând 

desfăşurarea zonelor şi fazelor de lucru, forma celulei şi a 
subcelulelor, metodele pentru minimizarea generării de levigat şi 
pentru separarea apei curate şi a levigatului etc.; 

68.4.4.7 Proceduri de recepţie a deşeurilor; 
68.4.4.8 Detalii legate de gestionarea emisiilor, incluzând:  

68.4.4.8.1 Metodele de determinare şi frecvenţele de monitorizare 
pentru emisii în ape de suprafaţă, ape subterane, 
levigat şi gaze de depozit, gaze reziduale etc.; 

68.4.4.8.2 Analize determinante şi frecvenţe de monitorizare a 
deşeurilor; 

68.4.4.9 Norme de securitate specifice pentru personalul care lucrează la 
staţii, inclusiv echipamente şi proceduri de protecţia muncii. 

 

68.4.5 Manual de funcţionare şi întreţinere a staţiei de compostare şi a staţiei de 
sortare 
68.4.5.1 Filozofia de funcţionare şi conceptul general de lucru. 
68.4.5.2 Instrucţiunile de utilizare pentru toate sistemele, incluzând la 

nevoie, scheme, diagrame, grafice, note pentru a facilita 
înţelegerea utilizării sigure şi a întreţinerii; măsuri speciale de 
gestionare a deşeurilor care nu pot fi procesate şi tipurile de 
deşeuri care necesită verificare; acolo unde este cazul documentul 
va încorpora manualele producătorului. 

68.4.5.3 Programele de întreţinere; 
68.4.5.4 Planuri de intervenţie în caz de incendiu sau altă urgenţă;  
68.4.5.5 Listă de piese de schimb recomandate şi părţile de uzură ale 

vehicule şi echipamentelor; 
68.4.5.6 Proceduri de recepţie a deşeurilor; 
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68.4.6 Manual de funcţionare şi întreţinere a unităţii de concasare 
68.4.6.1 Filozofia de funcţionare şi conceptul general de lucru. 
68.4.6.2 Instrucţiunile de utilizare pentru toate sistemele, incluzând la 

nevoie, scheme, diagrame, grafice, note pentru a facilita 
înţelegerea utilizării sigure şi a întreţinerii; măsuri speciale de 
gestionare a deşeurilor care nu pot fi procesate şi tipurile de 
deşeuri care necesită verificare; acolo unde este cazul documentul 
va încorpora manualele producătorului. 

68.4.6.3 Programele de întreţinere; 
68.4.6.4 Listă de piese de schimb recomandate şi părţile de uzură ale 

vehicule şi echipamentelor; 
68.4.6.5 Proceduri de recepţie a deşeurilor. 

68.5 Manualul sistemului informatic 

68.5.1 Concesionarul va elabora un manual al sistemului informatic, incluzând detalii 
privind componentele software, hardware şi modul de funcţionare, care vor fi 
conforme cu cerinţele pentru sistemul informatic din prezentul Caiet de Sarcini 
şi din Contract. 

68.5.2 Manualul va include detalii legate de modul în care datele se păstrează în 
siguranţă şi sunt protejate. Informaţiile vor fi incluse într-un mod care să 
prevină problemele în sistem şi prin care să se poată accesa eventuala 
asistenţă necesară. 

68.5.3 De asemenea, detalii asupra modului de accesare a sistemului de la distanţă 
vor fi incluse în manual. 

68.5.4 Fluxurile de intrări de deşeuri vor fi înregistrate în sistem defalcat pe tipuri de 
deşeuri standardizate stabilite de comun acord cu Concedentul. Acestea vor 
include deşeuri menajere, deşeuri comerciale şi instituţionale, deşeuri verzi, 
deşeuri din activităţi de construcţii şi demolări şi categorii de deşeuri 
gestionate prin punctul verde. Sistemul poate fi adaptat periodic la cererea 
Concedentului. 

68.5.5 Fluxurile de ieşiri de materiale vor fi defalcate pe tipuri de Materiale reciclabile 
transportate şi tipuri de compost (conform standardelor de compostare). 

68.6 Plan de management al mediului, program şi proceduri de monitorizare 

68.6.1 Se va realiza un document detaliat, care va urma un format internaţional 
pentru astfel de planuri. Documentul va include o declaraţie de politică de 
mediu, detalii privind responsabilităţile pentru protecţia mediului legate de 
organizaţia Concesionarului şi organizaţiile subcontractante. Acesta va 
include conlucrarea în domeniul de mediu cu acele organizaţii care aduc 
deşeurile, care primesc produsele şi cu autorităţile naţionale şi locale în 
domeniu. 

68.6.2 Documentul va include detalii legate de obiectivele de mediu, monitorizarea 
ce urmează a fi realizată (tip şi frecvenţă) şi acţiunile corective. Documentul 
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va face referiri încrucişate la programul de monitorizare şi va include referiri la 
standardele şi nivelele de siguranţă pentru acţiunile corective. 

68.6.3 Un document cu programul şi procedurile de monitorizare va fi realizat şi 
păstrat, încorporând detaliile planificate de monitorizare pentru toate 
obiectivele şi echipamentele care fac parte din Contract. Manualul va include 
frecvenţele şi procedurile pentru toate prelevările de mostre şi monitorizările 
la instalaţiile Concesionarului şi testele realizate la Laboratorul 
Concesionarului. 

68.6.4 Unde este cazul, documentul se va referi la manualele producătorului pentru 
anumite echipamente de monitorizare pe teren sau în laborator. 

68.7 Programul de pregătire şi profilul de calificare pentru personalul muncitor şi personalul 
de supervizare: acest document va stabili cerinţele de calificare pentru personalul 
muncitor şi pentru pregătirea în domeniul normelor tehnice, de sănătate, de protecţia 
muncii, periodic, în funcţie de necesităţi. 

68.8 Manual de asigurare a calităţii: documentul va conţine un plan de asigurarea calităţii şi 
un sistem de verificare, auditul şi monitorizarea acţiunilor corective. 

68.8.1 Manualul va include monitorizarea calităţii muncii şi calitatea produselor 
(materiale reciclabile şi compost. 

68.8.2 Cerinţele de calitate şi cantitate definite de fiecare beneficiar al materialelor şi 
produselor precum şi conceptul de asigurare a calităţii privind îndeplinirea 
sigură a acestor cerinţe. 

69 Raportare înainte de data de începere  

69.1 Înainte de data de începere, de exemplu în timpul perioadei de mobilizare, 
Concesionarul va furniza Concedentului: 

69.1.1 Raport de progres al proiectului, la interval de 2 săptămâni, incluzând: 
69.1.1.1 Programul de mobilizare a proiectului şi progresele la data 

respectivă, 
69.1.1.2 Devieri de la programul de mobilizare, motive şi măsuri de 

soluţionare, 
69.1.1.3 Informaţii diverse. 

69.1.2 Documentaţie detaliată descriind vehiculele, instalaţiile, echipamentele şi 
resursele umane ale Concesionarului care urmează a realiza serviciile, după 
cum este propus în propunerea Concesionarului şi modificat de negocierile 
contractuale, cu patru (4) săptămâni înainte de data de începere. 
Documentaţia va include:  
69.1.2.1 Producătorul şi tipul vehiculului sau echipamentului, capacitatea 

motorului, număr de înmatriculare şi data fabricaţiei fiecărui vehicul 
sau echipament ce urmează a fi utilizat. 
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69.1.2.2 Toţi membrii personalului vor fi prezentaţi, cu nume, prenume şi 
categoria de activitate desfăşurată. Datele profesionale şi 
experienţa profesională vor fi prezentate doar în cazul personalului 
de conducere. 

70 Înregistrări şi rapoarte după data de începere  

70.1 Rapoarte/înregistrări zilnice 

70.1.1 Concesionarul va ţine un jurnal zilnic al activităţilor în cadrul bazei de date a 
operaţiunilor. 

70.1.2 Jurnalul activităţilor va conţine următoarele date: 
70.1.2.1 Cantităţile pe categorii de deşeuri primite de către fiecare obiectiv în 

parte şi, unde este cazul, cantităţile rezultante defalcate pe 
obiective, inclusiv materialele vândute; 

70.1.2.2 Tipurile de deşeuri nepermise respinse la depozit, la staţia de 
compostare, la staţia de sortare şi la unitatea de concasare şi 
originea lor (periculoase, medicale, deşeuri din construcţii şi 
demolări, deşeuri municipale solide etc.); 

70.1.2.3 Incidente, înregistrări ale problemelor, întreruperi programate şi 
neprogramate, defecţiuni şi accidente, activităţi de întreţinere sau 
construire şi timpii de oprire a staţiilor, înlocuirea vehiculelor, 
echipamentelor sau personalului, condiţii atmosferice etc.; 

70.1.2.4 Registre ale lucrărilor de întreţinere şi reparaţii realizate la fiecare 
instalaţie şi echipament; 

70.1.2.5 Plângeri şi notificări primite şi răspunsurile corespunzătoare; 
70.1.2.6 Problemele apărute şi soluţiile folosite; 
70.1.2.7 Deşeuri periculoase si medicale stocate temporar; 
70.1.2.8 Orice alte date înregistrate solicitate de Concedent. 

70.1.3 Un format standard pentru rapoarte cum ar fi rapoartele de situaţie se va 
conveni între Concedent şi Concesionar înainte de data  de începere.  

70.2 Raport trimestrial pentru plăţi suplimentare care nu fac obiectul principal al concesiunii  

70.2.1 Un Raport trimestrial pentru solicitarea plăţilor suplimentare se va depune la 
zece (10) zile după încheierea fiecărui trimestru, conţinând date relevante 
privind sumele solicitate ca plăţi suplimentare; 

70.2.2 Conţinutul exact al acestui raport va fi determinat împreună cu Concedentul 
înainte de data de începere. 

70.2.3 Datele raportului trebuie să fie disponibile în Baza de date a operaţiunilor. 

70.3 Raportul anual 
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70.3.1 Un raport anual consolidat se va depune nu mai târziu de o lună după 
încheierea anului calendaristic. Acest raport va fi structurat în funcţie de 
diferitele componente şi subunităţi din proiect. 

70.3.2 Depozitul conform Bacău (zona de intrare, cea de depozitare controlată şi 
toate obiectivele aferente) 
70.3.2.1 Tipuri şi cantităţi de deşeuri depozitate; 
70.3.2.2 Cantităţi de levigat colectat şi tratat; 
70.3.2.3 Rezultatele analizelor levigatului evacuat; într-un capitol separat se 

vor preciza cantităţile de levigat gestionate provenind de la 
depozitul neconform Bacău; 

70.3.2.4 Rezultate anuale de la analiza gazului;  
70.3.2.5 Rezultate lunare ale monitorizării apelor de suprafaţă şi din sol;  
70.3.2.6 Cantitatea de material de acoperire folosit; 
70.3.2.7 Calculul capacităţii disponibile a depozitului: volumul estimat utilizat, 

volumul rămas şi perioada de funcţionare a depozitului şi a celulei 
active la finalul perioadei de raportare şi capacitatea disponibilă a 
depozitului; 

70.3.2.8 Starea celulei active;  
70.3.2.9 Planul de acoperire intermediară; 
70.3.2.10 Ridicarea topografică a incintei depozitului. Planşa rezultată va 

respecta următoarele: 
70.3.2.10.1 Va fi la o scară corespunzătoare (cel puţin 1:1000) 

pentru a evidenţia caracteristicile depozitului şi va 
include curbe de nivel de 1 metru; 

70.3.2.10.2 Va include toate drumurile, structurile, limitele, 
punctele de monitorizare, punctele de extracţie şi toate 
caracteristicile relevante ale depozitului; 

70.3.2.10.3 Va arăta unde au apărut schimbări semnificative faţă 
de măsurătorile anterioare. 

70.3.3 Staţia de compostare: 
70.3.3.1 Cantităţile de deşeuri verzi recepţionate;  
70.3.3.2 Cantităţile pe tipuri de compost (defalcate pe utilizare şi beneficiar); 
70.3.3.3 Raport asupra vânzărilor de compost; 
70.3.3.4 Raport asupra activităţilor de conştientizare a publicului privind 

utilizarea compostului; 
70.3.3.5 Cantităţi de ape reziduale colectate şi tratate şi rezultatele lunare 

ale analizelor; 
70.3.3.6 Situaţia pieţei de compost; 
70.3.3.7 Cantităţile de levigat şi apă uzată colectate şi tratate. 

70.3.4 Staţia de sortare: 
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70.3.4.1 Cantităţile de deşeuri recepţionate defalcate pe tipuri (inclusiv 
reziduale); 

70.3.4.2 Cantităţi de materiale reciclabile vândute, defalcate pe tipuri de 
materiale şi beneficiar; 

70.3.4.3 Raport asupra veniturilor realizate din valorificarea materialelor; 
70.3.4.4 Raport asupra activităţilor de conştientizare a publicului privind 

colectarea selectivă;  

70.3.5 Unitatea de concasare  
70.3.5.1 Cantităţile de deşeuri din construcţii şi demolări recepţionate;  
70.3.5.2 Cantităţile de materiale valorificate (defalcate pe utilizare şi 

beneficiar) 
70.3.5.3 Raport asupra vânzărilor de materiale;  
70.3.5.4 Raport asupra modului de gestiune a deşeurilor nevalorificabile si a 

celor periculoase;  
70.3.5.5 Situaţia pieţei materialelor rezultate din valorificarea deşeurilor din 

construcţii şi demolări; 
70.3.5.6 Evaluarea stării tehnice a echipamentului; menţionarea pieselor 

înlocuite sau reparate, a numărului de defecţiuni şi a timpului în 
care instalaţia nu a fost operaţională din cauza defectelor, sumele 
cheltuite pentru remedierea defecţiunilor. 

70.3.6 Punctul verde 
70.3.6.1 Cantităţile de deşeuri recepţionate pe categorii si coduri (în 

conformitate cu HG 856/2002);  
70.3.6.2 Cantităţile de deşeuri, pe tipuri şi categorii de materiale, valorificate 

sau transmise spre procesare/tratare/eliminare altfel decât prin 
depozitare;  

70.3.6.3 Raport asupra sumelor obţinute din vânzarea/valorificarea 
materialelor şi a sumelor cheltuite pentru tratare/eliminare;  

70.3.6.4 Evoluţia anuală a parametrilor mai sus menţionaţi (cantităţi si 
fonduri) de la data de începere şi până la data raportului. 

70.3.7 Măsuri de postînchidere a vechiului depozit de deşeuri din Bacău 
70.3.7.1 Înregistrarea cantităţilor de levigat/ apă freatică transportate şi 

tratate în instalaţia de osmoză inversă a noului depozit, conform 
măsurătorii platformei cântar. 

71 Alte informaţii 

71.1 Concedentul îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare pentru a fi incluse 
în rapoarte la nevoie.   

71.2 Pentru orice modificare a procesului sau îmbunătăţire sau extindere a oricărei 
instalaţii, precum şi pentru înlocuirea părţilor cruciale ale staţiilor şi orice modificări la 
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vehicule, echipamente şi personal, Concesionarul va notifica Concedentul şi va 
depune toate documentaţiile necesare pentru obţinerea avizului “fără Obiecţii”.   

71.3 Concesionarul va ţine la zi documentaţia completă a instalaţiilor, vehiculelor, 
echipamentelor şi personalului pe întreaga perioadă a Contractului, incluzând: 

71.3.1 Concesionarul va ţine la curent Concedentul în legătură cu orice modificare la 
instalaţii prin actualizarea schemelor şi schiţelor de construcţie şi alte 
documentaţii.  

71.3.2 Pe măsură ce unele vehicule, subansambluri sau echipamente devin defecte 
ireparabil şi sunt casate şi necesită să fie înlocuite, Concesionarul va furniza 
Concedentului lista modificată sau raportul care indică toate unităţile înlocuite 
şi de înlocuit.  

71.3.3 Pe măsura implementării unor modificări de proceduri şi organizare, 
Concesionarul va actualiza şi înlocui orice manual specificat. 

71.4 Cu privire la autorizaţii, licenţe şi impozite, în douăzeci şi opt (28) de zile de la 
începerea fiecărui an de producţie, Concesionarul va furniza Concedentului dovezi: 

71.4.1 de plată a tuturor impozitelor şi a taxelor de asigurări şi sociale, de şomaj  şi 
de sănătate datorate; 

71.4.2 de înmatriculare a vehiculelor, 

71.4.3 de control tehnic al vehiculelor şi de încadrare în normele de control al 
emisiilor, 

71.4.4 de autorizare a Concesionarului, 

71.4.5 de posesie a autorizaţiilor/avizelor esenţiale. 
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Nr. …………..….. / ...................... [data] 
 
OFERTANT ……………………………....................................................................... 

Adresă: ………………………………..….................................................................... 

Telefon: …………………………….……................................................................. 

Fax: ………………………………………..................................................................... 

E-mail: …………………………………….................................................................... 

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 
 
Către:  Municipiul Bacău 
 Strada Mărăşeşti nr.6, Bacău, cod poştal 600017 
 

  

Ca urmare a anunţului de participare apărut în SEAP nr. ……….. din data de …………., privind 
aplicarea procedurii pentru „delegarea prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, 
tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău” 
 

Noi, …………………………………….......…. (denumirea ofertantului), vă transmitem alăturat 
următoarele: 

 

1. Scrisoare de garanţie bancară nr. ……........................……., emisă de Banca........................ 
…................………., privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite 
de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând un exemplar original şi 3 (trei) copii în 
limba română, fiecare conţinând: 

- documente de calificare; 

- propunerea tehnică; 

- propunerea financiară. 

 

 

 

Semnătură:  .................................................................................. 

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 
 
 
 
 
Înregistrată la sediul autorităţii contractante ……………………………… 
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ÎMPUTERNICIRE 

 
Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care semnează oferta 
este autorizată să angajeze operatorul economic sau, după caz, asocierea de operatori econo-
mici, în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. O traducere autorizată în 
limba română va însoţi orice împuternicire redactată într-o altă limbă. 
În cazul unei asocieri, persoana care semnează oferta, autorizată să angajeze operatorul eco-
nomic, trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu 
drept de semnătură ai membrilor asocierii. 
 
Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.  
 
Observaţie: Împuternicirea trebuie să conţină următoarele informaţii: 

o Numele persoanei autorizate  
o Poziţia persoanei autorizate în cadrul operatorului economic 
o Semnătura persoanei autorizate  
o Semnătura mandatarului 
o Data 

Vă rugăm să ataşaţi lista cu persoanele care sunt autorizate să participe la negocieri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numele în clar: __________________________________________________________ 
 
Semnătura:  __________________________________________________________ 
 
În calitate de:  __________________________________________________________ 
 
Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele __________________________________ 
 (denumire/nume operator economic) 
 
Data: [YY.LL.AAAA] 
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Ofertant .............................................................................................. 
 (denumirea/ numele) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
Către .................................................................................................................................................. 
 (denumirea Autorităţii Contractante şi adresa completă) 
 
Stimate domn sau stimată doamnă, 
 
Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului………………. 
.............................................................. (name of tenderer), ne oferim ca, în conformitate cu pre-
vederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia sus menţionată, să prestăm, “ servicii de depozita-
re, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău”, pentru o 
sumă lunară calculată pe baza: 
 

1. tarifului unitar de exploatare a depozitului de deşeuri (depozitarea deşeurilor în celula 1 şi 
activităţi conexe) de  ............................................................................................. (valoarea 
în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) pe tonă (ca bază 210.000 t/an recepţionate),  

2. tarifului unitar de exploatare a staţiei de sortare de .............................................................. 
............................................................................ (valoarea în litere şi în cifre, precum şi 
moneda ofertei) pe tonă (ca bază 12.000 t/an recepţionate),  

3. tarifului unitar de exploatare a staţiei de compostare de ………………............................. 
............................................................................. (valoarea în litere şi în cifre, precum şi 
moneda ofertei) pe tonă (ca bază 2.200 t/an recepţionate),  

4. tarifului unitar de exploatare a instalaţiei de concasare de .......................................... 
.............................................................................. (valoarea în litere şi în cifre, precum şi 
moneda ofertei) pe tonă (ca bază 40.000 t/an recepţionate),  

5. tarifului unitar de exploatare a punctului verde de .......................................................... 
............................................................................... (valoarea în litere şi în cifre, precum şi 
moneda ofertei) pe tonă, 

6. tarifului unitar de transport şi tratare a levigatului provenit de la vechiul depozit de lângă 
Bacău de ........................................................................................................................... (va-
loarea în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) în m³, 

 
plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată (TVA) de 
...................... (procentaj).  
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Valoarea contractului în lei/12 luni: 
 

Cantitate Preţ unitar Sumă TVA Total Nr. Serviciu 
t/an lei/tonă lei/an lei/an lei/an 

1 Depozitare controlată 210.000     
2 Staţie de sortare 12.000     
3 Staţie de compostare 2.200     
4 Instalaţie de concasare 40.000     
5 Punct verde 500     
6 Tratare levigat 2.000     
Total     

 
Valoarea contractului în Euro/12 luni: 
 

Cantitate Preţ unitar Sumă TVA Total Nr. Serviciu 
t/an Euro/tonă Euro/an Euro/an Euro/an 

1 Depozitare controlată 210.000     
2 Staţie de sortare 12.000     
3 Staţie de compostare 2.200     
4 Instalaţie de concasare 40.000     
5 Punct verde 500     
6 Tratare levigat 2.000     
Total     

 
Valoarea totală a contractului în lei/55 luni: 
 

Cantitate Preţ unitar Sumă TVA Total Nr. Serviciu 
t/55 luni lei/tonă lei/55 luni lei/55 luni lei/55 luni 

1 Depozitare controlată 962.500     
2 Staţie de sortare 55.000     
3 Staţie de compostare 10.083     
4 Instalaţie de concasare 183.333     
5 Punct verde 2.292     
6 Tratare levigat 9.167     
Total     

 
Valoarea totală a contractului în Euro/55 luni: 
 

Cantitate Preţ unitar Sumă TVA Total Nr. Serviciu 
t/55 luni Euro/tonă Euro/55 luni Euro/55 luni Euro/55 luni 

1 Depozitare controlată 962.500     
2 Staţie de sortare 55.000     
3 Staţie de compostare 10.083     
4 Instalaţie de concasare 183.333     
5 Punct verde 2.292     
6 Tratare levigat 9.167     
Total     
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Ne angajăm să plătim o redevenţă anuală constituită dintr-o taxă anuală suplimentară, con-
form datelor din tabelul de mai jos. Această redevenţă trebuie avută în vedere în calculul 
tarifelor unitare de mai sus. 
 

An Redevenţa totală anuală 
(Lei) 

Redevenţa totală anuală 
(Euro) 

1   
2   
3   
4   
5   

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm servici-
ile în condiţiile şi la nivelul de performanţă prevăzute în Contractul1 semnat cu Autoritatea 
Contractantă.  

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în 
litere şi cifre), respectiv până la data de .................. (ziua/ luna/ anul), şi ea va rămâne 
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabi-
litate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de concesiune, această ofertă, împreună cu co-
municarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, 
vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoa-
re, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia 
de atribuire. 

6. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu preţul cel mai avantajos din punct de 
vedere economic sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 

 
Data ..../..../.... 
 
........................................., (semnătura), în calitate de ....................................., legal autorizat să 

semnez oferta pentru şi în numele ......................................... (denumirea/ numele operatorului 

economic) 

                                                
1 Următoarele documente, în ordinea priorităţii, sunt parte integrantă din Contract şi vor fi considerate ca atare: 

(a) Acord contractual 
(b) Formular de ofertă 
(c) Clarificări ale documentaţiei de atribuire, transmise de Autoritatea Contractantă pe parcursul perioadei de 
întocmire a ofertelor 
(d) Condiţii contractuale 
(e) Caiet de sarcini    
(f) Propunerea financiară a ofertantului declarat câştigător 
(g) Propunerea tehnică a ofertantului declarat câştigător 
(h) Alte documente care fac parte din contract.  
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FORMULARUL #4: FORMULAR DE GARANŢIE BANCARĂ PENTRU 
PARTICIPARE 
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BANCA............................................................................................... 
 (denumirea) 
 

 
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ 
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a 

contractului de concesiune de servicii 
 
 
Către  Municipiul Bacău 
 Strada Mărăşeşti nr.6, Bacău, cod poştal 600017 
 
Cu privire la procedura pentru „delegarea prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozi-
tare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău”, noi 
................................................... (denumirea băncii), având sediul înregistrat la 
................................................................. (adresa sediului social al băncii), ne obligăm în mod 
necondiţionat şi irevocabil faţă de Municipiul Bacău în calitate de Autoritate Contractantă, să 
plătim suma de .......................................................... (în litere şi în cifre), corespunzătoare garan-
ţiei pentru participarea ……................…............………………. (denumirea/numele ofertantului) 
cu ofertă la procedura de atribuire pentru contractul sus-menţionat.  
 
Plata va fi efectuată în …….........…………. (moneda garanţiei), în contul specificat de Autorita-
tea Contractantă, fără nicio obiecţie, la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia 
de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa Autoritatea Contractantă să specifi-
ce că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situa-
ţiile următoare: 
 
a) ofertantul ............................................................... (denumirea/ numele) şi-a retras oferta în 

perioada de valabilitate a acesteia; 
b) ofertantul ............................................................... (denumirea/ numele) a depus contestaţie 

şi conform deciziei Consiliului Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor aceasta a fost respin-
să, ofertantului reţinându-i-se o sumă în conformitate cu art. 278^1, alin.1). din 
OUG.34/2006, actualizată; 

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/ numele) 
nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 

d) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul...................................... (denumirea/ numele) a 
refuzat să semneze contractul de concesiune de servicii în perioada de valabilitate a ofertei. 

 
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ................................................. . 
 
Parafată de Banca.....................................(semnătura autorizată) în ziua ….... luna........ anul….... 
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE PENTRU OFERTANŢI  

 

1. Ofertantul va completa toate formularele şi punctele acestora. 

2. Se vor adăuga pagini noi dacă este necesar. 

3. Dacă un articol nu se aplică ofertantului, atunci se va menţiona ”nu se aplică” împreună 
cu o scurtă explicaţie. 

4. Fiecare pagină a formularelor va fi numerotată consecutiv, în colţul din dreapta jos. 

5. Declaraţiile şi informaţiile financiare prezentate de ofertant vor fi exprimate în RON. De-
claraţiile originale bancare pot fi anexate ca referinţă. 

6. Certificatele/documentele anexate trebuie să fie însoţite de traducere autorizată în limba 
română. 

N.B. Traducerile documentelor oficiale, precum certificate, acte emise de autorităţi fisca-
le, declaraţii bancare, procese verbale, scrisori de recomandare etc. trebuie să fie legali-
zate notarial.  

7. Semnatarii acestor documente garantează acurateţea şi corectitudinea declaraţiilor.  

8. La evaluare vor fi luate în considerare acurateţea completării formularelor şi suficienţa 
informaţiilor, precum şi documentele anexate.  
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Formularul #5: DOCUMENTE DE CALIFICARE 

 



Municipiul Bacău (România) 
Documentaţia de atribuire pentru delegarea prin concesionare a gestiunii serviciilor de  
depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău  
Secţiunea 3 – Formulare pagina 15 din 61 

 

 

Formularul 5.1 
INFORMAŢII GENERALE DESPRE OFERTANT 

 
 
1. Numele/ denumirea operatorului economic 
..................................................................................................................................................... 
 
2. Adresa înregistrată 

....................................................................................................................................................

..........................................................................................…… 
Telefon .............................. Fax............................. Telex .…........................... 

E-mail………............ 

 

3. Numele şi naţionalitatea directorilor şi asociaţilor principali 
....................................................................................................................................................  

 
4. Tipul companiei (persoană fizică, parteneriat, corporaţie, etc.) 

........................................................................................................................... 
 
5. Domeniul de activitate al operatorului economic (ex. operator de utilităţi, operator de 

servicii de gestiune a deşeurilor) 
............................................................................................................... 

 
6. Naţionalitatea companiei ........................................................... 
 
7. Număr de ani de experienţă ca furnizor de servicii de gospodărire a deşeurilor solide 

municipale  
 în ţara de origine....................... 
 în străinătate ........................................ 

 
8. Numărul concesionărilor/ contractelor de servicii de gospodărire a deşeurilor solide 

municipale pe perioada ultimilor 10 ani 
a) ca partener conducător sau unic furnizor 
b) cu atribuţii majore (specificaţi) 

 
9. Numărul personalului angajat în prezent în serviciile de gospodărire a deşeurilor soli-

de municipale 
a) Personal cu atribuţii de management tehnic...............……............................................... 
b) Personal cu atribuţii de management economic-financiar …....................................…… 
c) Personal operativ …….……….......................................................................................... 
d) Personal tehnic ..……..………........................................................................................... 
e) Alţii ………….........................................................................................................….. 
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10. Detalii de înregistrare 
.................................................................................................................................................... 
Se va  ataşa o copie a certificatului de înregistrare a operatorului economic. 

11. Capitalul companiei 
Părţi sociale (%)............................................................................................................................... 
............................................................................................................ 
 

12. N umele şi adresa/ adresele companiilor asociate ce urmează să ia parte la execuţia con-
tractului şi dacă sunt companii-mamă/ filiale/ subcontractanţi/ altele:  

...........................................................................................................................................................

........................................................................................... 

 
13. Dacă este o filială, ce rol va avea compania-mamă, dacă e cazul, în execuţia contractului?  
............................................................................................... 
 
14. Companiile străine trebuie să precizeze dacă şi-au stabilit birouri în România în conformita-

te cu reglementările aplicabile (cu titlu informativ). 
  Da  Nu 
 
15. Persoană de contact pentru această ofertă: 
 

Nume  

Organizaţie  

Adresă  

Telefone  

Fax  

E-mail  

 
 
Data:..................... 
 
 
 
Semnătura: .................................................................................. 
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 
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Formularul 5.2 
FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ 

Notă: va fi completat de către ofertantul individual sau de partenerul principal dintr-o asociere de opera-
tori economici. 
 

 TITULAR DE CONT 

NUME ����������������������������� 

ADRESĂ ����������������������������� 

����������������������������� 

LOCALITATE ����������������������������� 

COD POŞTAL  ����������������������������� 

ŢARĂ ����������������������������� 

PERSOANĂ DE CONTACT  ����������������������������� 

TELEFONE ����������������������������� 

FAX ����������������������������� 

Cod de înregistrare în scop de 
TVA 

����������������������������� 

 

 BANCA 

NUME ����������������������������� 

ADRESĂ ����������������������������� 

����������������������������� 

LOCALITATE ����������������������������� 

COD POŞTAL  ����������������������������� 

ŢARĂ ����������������������������� 

NUMĂR DE CONT ����������������������������� 

MONEDĂ ����������������������������� 

CODUL BIC  ����������������������������� 

 
ŞTAMPILA BĂNCII şi SEMNĂTURA RE-
PREZENTANTULUI BĂNCII (amândouă 
obligatorii) 
 
 
 

 DATA şi SEMNĂTURA TITULARULUI de 
CONT: (obligatorii) 
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Formularul 5.3 
DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT  

LA PROCEDURĂ 
 
Operator economic 
................................................................................................. 
 (denumirea/numele) 
 
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ........................................ (denumirea operatorului 

economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publi-
ce, că, la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de „delegare prin 
concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor 
municipale nepericuloase în judeţul Bacău”, la data de ............ (zi/luna/an), organizată de 
...................................... (denumirea autoritatii contractante), particip şi depun oferta 

 
 în nume propriu; 
 ca asociat în cadrul asociaţiei..................... 
 ca subcontractant al............... 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 

2. Subsemnatul declar că: 
 

 nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici 
 sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o 

prezint în anexă. 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 

3. Subsemnatul declar că: 
 

 niciun membru din consiliul de administraţie al societăţii / acţionar nu este 
în conflict de interese astfel cum este reglementat prin Legea 161/2003 pri-
vind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare respectiv: 

o nu deţine funcţii de conducere la nivelul municipiului Bacău; 
o nu deţine funcţii publice. 

 
4. Subsemnatul declar că: 
 

 în calitate de ofertant / ofertant asociat / subcontractant 
_________________________________________ (denumirea operatorului 
economic) nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie, nu am 
organ de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane 
care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se 
află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art.69 lit.a) din 
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OUG 34/2006 actualizată, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul 
municipiului Bacău, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. 
 

5. Subsemnatul declar că voi informa imediat Autoritatea Contractantă daca vor interveni 
modificari în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire 
a contractului de concesiune de servicii sau, în cazul în care vom fi desemnati câştigători, pe 
parcursul derularii contractului de concesiune de servicii. 

6. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmă-
rii declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare 
în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

7. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte per-
soane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………………….. 
............................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră. 

 
Ofertant:................................................................................................ Data:.......................... 
 
 
Reprezentant legal/ reprezentanţi legali: .......................................................................................... 
 (semnătură autorizată) 
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Formularul 5.4 
CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE CU OFERTĂ INDEPEN-

DENTĂ 
   
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ...................................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai  

operatorului economic/asocierii de operatori economici ...................., care participă la pro-
cedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de „delegare prin concesionare a 
gestiunii serviciilor de depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepe-
riculoase în judeţul Bacău”, organizată de Municipiul Bacău, în calitate de Autoritate Con-
tractantă, cu nr. ............ din data de ................. (nr. şi data publicării anunţului de participa-
re în SEAP), certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi 
complete din toate punctele de vedere. 

 
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele: 

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în 
care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze 
oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridi-
că, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în ca-
drul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de parti-
cipare; 

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, 
fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau 
nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin 
natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri; 

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent 
înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. 

 
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consem-

nate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. 
 
 
Ofertant:................................................................................................ Data:.......................... 
 
 
 
Reprezentant legal/ reprezentanţi legali: .......................................................................................... 
 (semnătură autorizată) 
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Formularul 5.5 
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 
Operator economic 
........................................................................................................ 
 (denumirea/numele) 
 
   Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................. (denumirea/ numele 
şi sediul/ adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii 
din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia 
prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea con-
tractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în 
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru 
participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de 
bani. 
 
   Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţe-
leg că Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării decla-
raţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 
 
 
Data completării ................................................. 
 
 
Operator economic:................................................................. 
 
 
 
......................................................................................... 
 (semnătură autorizată) 
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Formularul 5.6 
DECLARAŢIE  

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 181 
DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 34/2006 

 
Operator economic 
................................................................................................... 
  (denumirea/ numele) 
 
 
Subsemnatul(a) ................................................................. (denumirea, numele operatorului eco-
nomic), în calitate de ofertant la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de 
„delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare şi valorificare a 
deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău”, organizată de Municipiul Bacău, la 
data de............................... (zi/ lună/ an), declar pe propria răspundere că: 
 
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a unei hotărâri pronunţate de judecătorul-sindic; 
 
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări so-

ciale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu preve-
derile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit, până la data 
................................ (data publicării în SEAP a anunţului de participare la procedura de 
atribuire); 

  
c) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale fără a aduce prejudicii beneficiari-

lor; 
 
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 

pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în 
materie profesională; 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţii-
lor, orice documente doveditoare de care dispun. 
   
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încăl-
carea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării ................................................. 
 
Operator economic:................................................................ 
 
.................................................................................. 
 (semnătură autorizată) 
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Formularul 5.7 
ORGANIGRAMA 

 

 
Numele/ denumirea operatorului economic.  
 
…………………………………………………………….. 
Notă: Se completează separat de către ofertantul individual şi de către  fiecare partener în cazul unei asocieri. 

 

Ofertantul va furniza informaţii detaliate despre structura organizaţională a companiei, indicând 
companiile-mamă (dacă este cazul), filialele, precum şi poziţia directorilor, a personalului cheie 
şi funcţiile acestora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: ..................... 
 
 
 
Semnătura:  .................................................................................. 
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 
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Formularul 5.8 
DECLARAŢIE  

PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGA-
JAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 

 
 
Numele/ denumirea operatorului economic.  
 
……………………………………………………………...................................................... 
Notă: Se completează separat de către ofertantul individual şi de către  fiecare partener în cazul unei asocieri. 
 
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………............................................................ 

(denumirea/ numele şi sediul/ adresa  ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele pre-
zentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţii-
lor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul veri-
ficării datelor din prezenta declaraţie. 
 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 
............................................................................ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
 

Indicator 2008 2009 2010 
Personal angajat    
Din care personal de 
conducere 

   

 
 
 
Data completării ................................................. 
 
 
 
Operator economic:................................................................. 
 
 
 
....................................................................................... 
 (semnatura autorizată) 
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Formularul 5.9 
INFORMAŢII DESPRE ASOCIERI DE OPERATORI ECONOMICI 

 

1. Denumire / Nume.........................................................……….......................................... 
 
2. Adresa comitetului director  
 ........................................................................………................................................................. 
 Telefon .. ....................... Fax ........................... E-mail.……….................................................. 
 
3. Filiala din România, dacă există (în cazul asocierilor cu partener principal străin) 
 Adresa sediului social……………........................……….......................................................... 
 ..............................................................................………........................................................... 
 Telex ............................Telefon................................. Fax........................................................... 
 
4. Numele partenerilor în asociere 

a. ...........................................................……….................................. 
b. ...........................................................……….................................. 
c. ...........................................................……….................................. 
d. ...........................................................……….................................. 
e. etc. 

 
5. Numele partenerului conducător al asocierii 
 ..................................................................................................... 

6. Acordul în baza căruia s-a format asocierea de operatori economici 
 i) Data semnării: ….............................………….................................. 
 ii) Locaţie: ........................................................…………..................... 
Se va anexa acordul preliminar de asociere 
 
7. Împărţirea responsabilităţilor între parteneri (în procente) indicând tipul de servicii ce 

urmează să fie executat de fiecare partener, în cadrul contractului 
 ...........................................................………................................……... 
 ...........................................................………................................……... 
 ...........................................................………................................……... 
 ...........................................................………................................……... 
 

 
Data: ..................... 
 
 
 
Semnătura:  .................................................................................. 
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 
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Formularul 5.10 
DECLARAŢIE  

PRIVIND LISTA SUBCONTRACTANŢILOR ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN 
CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA 

 
 
Operator economic 
........................................................................................................... 
 (denumirea/numele) 
 
 
 
 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al............................................................ (denumirea/ nu-
mele şi sediul/ adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei 
de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţii-
lor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul veri-
ficării datelor din prezenta declaraţie. 
 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................ (denumirea şi 
adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activi-
tatea noastră. 
 
 
 
Data completării ................................................. 
 
 
 
Operator economic:................................................................. 
 
 
 
 
..................................................................................... 
 (semnătura autorizată) 
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Formularul 5.11 
DECLARAŢIE  

PRIVIND PRIVIND CIFRA DE AFACERI ŞI PROFITUL ÎNREGISTRAT 
 
 
 

Operator economic 
................................................................................................... 

 (denumirea/numele) 

 

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ………………………………….. (denumirea şi adresa 
sediului ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, că datele prezentate în Formularul 5.12 (“Informaţii privind situaţia economico-
financiară”) sunt reale. 
 
Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
 
Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ……………………………… (denu-
mirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 
 
 
 
 
 
 
 
Data: ..................... 
 
 
 
Semnătura:  .................................................................................. 
(persoana/ persoanele autorizată/e să semneze în numele ofertantului) 
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Formularul #5.12: INFORMAŢII PRIVIND SITUAŢIA ECONOMICO-
FINANCIARĂ 
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Formularul 5.12.1 
INFORMAŢII PRIVIND CIFRA DE AFACERI ANUALĂ ŞI PROFITUL 

 
 
1. Ofertantul trebuie să completeze tabelul de mai jos cu datele financiare potrivit conturilor sale 

anuale. Cifrele din toate coloanele trebuie să aibă aceeaşi bază pentru a permite compararea 
directă, an de an  (sau, dacă baza s-a schimbat, trebuie furnizată o explicaţie a schimbării, ca 
notă de subsol a tabelului). 

 
2. în cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, datele din tabel trebu-

ie să fie suma informaţiilor furnizate de partenerii care formează asocierea. 
 
3. valorile vor fi exprimate în Euro, la cursul <moneda ofertantului>/Euro mediu anual comuni-

cat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv (www.bnro.ro). Pentru conversia su-
melor în lei vor fi folosite valorile din tabelul de mai jos. 

 
2008 1 EUR = 3,6827 RON 
2009 1 EUR = 4,2373 RON 
2010 1 EUR = 4,2099 RON 
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Formularul 5.12.2 
 

Numele/ denumirea operatorului economic.  
 
…………………………………………………………….. 
Notă: Se completează separat de către ofertantul individual şi de către  fiecare partener în cazul unei asocieri. 
 
1. Capitalul de bază: 
 

Suma: …………..  
Moneda: …………..  
Suma în Euro: ………….. Euro 
Capital social: ………….. Euro 
Capital subscris vărsat: ………….. Euro 

 

2. Valoarea anuală a serviciilor prestate pentru fiecare din ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010): 
 

RON 2008 2009 2010 

În ţara de origine    

În alte ţări    

Total    

 

3. Valoarea aproximativă a serviciilor contractate (în ţară şi în străinătate) …………………. EUR 

 

4. Vă rugăm ataşaţi copii ale situaţiilor financiare ale companiei (bilanţul contabil, contul de profit 
şi pierderi, situaţia modificărilor capitalului propriu) pe ultimii 3 ani financiari (2008, 2009, 
2010), verificate de un expert contabil şi însoţite de traducere autorizată în limba română (dacă es-
te necesar), din care vor fi extrase următoarele informaţii de bază.  

 

RON  2008 2009 2010 

1. Total active    

2. Total pasive    

Valoare netă (1 minus 2)    

3. Disponibilităţi    

4. Datorii pe termen scurt    

Capital în circulaţie (3 minus 4)  

5. Profit (înainte de impunerea fiscală)    

6. Pierderi    
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5. Numele şi adresa băncilor: 
 
Director Nume: 

 Adresa băncii: 

 Telefon: Persoana de contact şi funcţie: 

 Fax: Telex: 

 

6. De asemenea, vă rugăm să includeţi: 

 
 scrisoare de bonitate din partea băncii ofertantului privind situaţia financiară a operatorului 

economic (ofertant individual sau partener principal în cadrul uneri asocieri de operatori 
economici) şi 

 acte doveditoare privind accesul la facilităţile de creditare/ resursele financiare (se va men-
ţiona suma maximă a creditului) care să îndeplinească cerinţele din fişa de date a achiziţiei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: ..................... 
 
 
 
 
Semnătura:  .................................................................................. 
(persoana/ persoanele autorizată/e să semneze în numele ofertantului) 
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Formularul 5.13 
EXPERIENŢĂ CA FURNIZOR DE SERVICII DE GOSPODĂRIRE A 

DEŞEURILOR 
 

Operator economic 
......................................................................................................... 
 (denumirea/ numele) 
 

 
 

DECLARAŢIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/ numele şi sedi-
ul/ adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 
acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi în-
ţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoa-
ne juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................... (denumirea şi 
adresa Autorităţii Contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 
activitatea noastră. 
 
 
 
Operator economic:....................................................................... 
 
 
Data:............................... 
 
 
........................................................................ 
 (semnătura autorizată) 
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Anexă la Formularul 5.13 
 
 
Numele ofertantului, partener în asociere sau subcontractant desemnat 

Denumirea proiectu-
lui/ tipul serviciilor ** 

Valoarea totală 
a serviciilor * 

(RON) 

Perioada 
contractului 
(data de începe-
re – finalizare) 

Ampla-
sament/ 
zonă ** 

Autoritatea contrac-
tantă/ Beneficiar ** 

Contractant prin-
cipal (P) sau 

subcontractant  
(S) *** 

A) în România 

      

      

      

      

      

B) în alte ţări 

      

      

      

      

      

      

      

 
 
Notă: vă rugăm adăugaţi rânduri dacă este necesar. 
 
*) Pentru care contractantul a fost/ este responsabil 
**) Pentru serviciile furnizate pe o piaţă liberă, ofertantul va indica municipalitatea sau judeţul precum şi nu-

mărul populaţiei deservite şi cifra de afaceri rezultată. 
***) Se va preciza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic; 

contractant asociat; subcontractant. 
 
 
Operator economic:....................................................................... 
 
 
Data:............................... 
 
 
........................................................................ 
 (semnatura autorizată) 
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Formularul 5.14 
EXPERIENŢĂ ÎN CONTRACTE DE OPERARE A INSTALAŢIILOR DE 

TRATARE ŞI ELIMINARE A DEŞEURILOR SOLIDE 
a) Experienţă privind operarea depozitelor de deşeuri municipale nepericuloase 

 

Volum de deşeuri depozitate în ultimii 3 ani Denumirea şi 
obiectul con-

tractului 

Locul de pres-
tare a serviciilor 2008 2009 2010 

  
  
  
  
  
  
  
  
Total volume: 
 

b) Experienţă privind sortarea materialele reciclabile 

 
Tone de deşeuri sortate în ultimii 3 ani Denumirea şi 

obiectul con-
tractului 

Locul de presta-
re a serviciilor 2008 2009 2010 

     
     
     
     
     
Număr total de tone:    

 

c) Experienţă privind compostarea deşeurilor verzi  

 
Tone de deşeuri sortate în ultimii 3 ani Denumirea şi 

obiectul con-
tractului 

Locul de presta-
re a serviciilor 2008 2009 2010 

     
     
     
     
     
Număr total de tone:    

Data: ..................... 

Semnătura:  .................................................................................. 
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 
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Formularul 5.15 

REFERINŢE PRIVIND CONTRACTE DE GESTIONARE A DEŞEURI-
LOR MUNICIPALE NEPERICULOASE  

Nr. Denumire indicator Indicator 
1 Operator economic:  
2 Titlul contractului:  
3 Amplasamentul contractului:  

4 Beneficiar:  

5 Detalii de contact ale persoanei/ persoane-
lor care pot da recomandări 
- Nume: 
- Telefon: 

 

6 Costul proiectului: 
a) Costul iniţial al investiţiei: 
b) Contravaloarea anuală a serviciilor: 

 

7 Surse de finanţare pentru contract  

8 Rolul operatorului economic: 
a) Contractant unic/principal: 
b) Contractant asociat: 
c) Alt rol (specificaţi): 

 

9 Partea companiei din valoarea totală a 
contractului: 

 

10 Data de începere a serviciilor:   

11 Durata contractului:  

12 Natura contractului: 
(Concesiune/ operare şi întreţinere/ con-
tract de management/ alt tip de contract, 
specificaţi) 

 

13 Cantităţi de deşeuri gestionate (t/an):  
14 Cantităţi de deşeuri valorificate  (t/an):  
15 Disponibilitatea anuală a utilajelor: 

(planificată/ ore efective de exploatare) 
 

 
Notă: Ofertanţii vor furniza, la depunerea ofertei, pentru fiecare contract prezentat ca referinţă: 
 o recomandare din partea Beneficiarului, sau  
 o declaraţie din partea localităţii/ judeţului unde are loc prestarea de servicii în concesiune sau pe piaţa liberă  

 
Data: ..................... 
 
Semnătura:  .................................................................................. 
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 

                                                
 se va completa pentru fiecare contract în parte 
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Formularul 5.16 
ISTORICUL LITIGIILOR 

 
Numele/ denumirea ofertantului individual, partener în asociere sau subcontractant desemnat.  
 
…………………………………………………………….. 
 
Vă rugăm să furnizaţi informaţii privind orice caz de litigiu sau arbitraj rezultând din contrac-
tele derulate în ultimii 3 ani sau care sunt în curs de execuţie. 
 
Se va folosi o filă separată pentru fiecare partener al societăţii mixte/ consorţiului sau 
subcontractant. 
 

An 
Decizie în favoarea sau 

împotriva companiei* 
Numele beneficiarului, cauza 

litigiului şi problema disputată. 
Suma disputată 

(valoarea curenta în RON) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

* indicaţi dacă este încă în curs de soluţionare 
 
 
Data: ..................... 
 
 
 
Semnătura:  .................................................................................. 
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 
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FORMULARUL #6: FORMULARE PENTRU OFERTA TEHNICĂ 
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Formularul 6.1.1 
PROGRAMUL DE EXECUŢIE A SERVICIILOR 

 

A. Prezentaţi planul de prestare a serviciilor, incluzând data propusă pentru preluarea în 
gestiune a obiectivelor şi data de începere a serviciului (în raport cu data semnării con-
tractului) şi cuprinzând detalii despre: 
a) planul de mobilizare; 
b) preluarea tuturor obiectivelor şi instalaţiilor (zona depozitului incluzând zona de de-

pozitare propriu-zisă a deşeurilor, zona de intrare, platforma de cântărire, instalaţia 
de tratare a levigatului şi de colectare a gazelor precum şi toate instalaţiile conexe, 
precum caile de acces şi clădirile, staţia de sortare, staţia de compostare, instalaţia de 
concasare şi punctul verde); 

c) preluarea echipamentului pus la dispoziţie de beneficiar; 
d) planificarea achiziţiei şi furnizării echipamentului suplimentar necesar pentru deser-

virea depozitului de deşeuri (celula 1; dacă este cazul);  
e) planificarea achiziţiei şi furnizării echipamentului suplimentar necesar pentru deser-

virea staţiei de sortare (dacă este cazul);  
f) planificarea achiziţiei şi furnizării echipamentului suplimentar necesar pentru deser-

virea staţiei de compostare (dacă este cazul);  
g) instruirea personalului operator; 

 
B. Prezentaţi în detaliu procedurile de lucru avute în vedere pentru: 

a) Depozitul de deşeuri, inclusiv zona de depozitare propriu-zisă a deşeurilor, mani-
pularea deşeurilor periculoase, zona de intrare, platforma de cântărire, instalaţia de 
spălare a roţilor, tratarea levigatului, colectarea gazelor de depozit, furnizarea de 
apă, gestiunea apelor uzare şi a atelierului,  

b) Staţia de sortare a materialelor reciclabile; 
c) Staţia de compostare a deşeurilor; 
d) Instalaţia de concasare 
e) Punctu verde 
f) Transportul şi tratarea levigatului provenit de la vechiul depozit de lângă Bacău 

(distanţă de circa 8 km) 
 
C. Procedurile de lucru trebuie să corespundă cerinţelor Normativelor româneşti în domeniu 

sau, în lipsa acestora, celor mai bune practici comerciale internaţionale, indicându-se 
sursa acestora. Se vor avea în vedere toate componentele fiecărei activităţi desfăşurate în 
unităţile sus menţionate, în special în privinţa următoarelor aspecte: 

 
a) Condiţii/tehnologia adoptată pentru manipularea tuturor tipurilor de deşeuri la intra-

rea în depozit sunt prezentate în caietul de sarcini (a doua secţiune a documentaţiei 
de licitaţie); cântărirea şi înregistrarea fluxurilor de întrări şi ieşiri de deşeuri; statis-
tici zilnice, lunare şi anuale; asigurarea accesului la date a Concedentului şi a agenţi-
lor nominalizaţi de acesta; 

b) Metodologia de acceptare şi respingere a deşeurilor la intrarea în depozit; 
c) Modul de exploatare a depozitului de deşeuri, inclusiv metodologia şi secvenţialita-

tea depozitării, manipularea nămolului de epurare în timpul depozitării; utilizarea 
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adecvantă a utilajelor în zona de depozitare (compactor, buldozer etc.); asigurarea 
curăţeniei căilor de acces şi a instalaţiilor conexe; 

d) Metode de evitare a dăunătorilor, mirosurilor, prafului şi antrenării deşeurilor de că-
tre vânt; 

e) Măsuri de evitare a poluării aerului, apei şi solului cauzată de elisiile de gaz, levigat 
şi deşeuri din depozit (a se vedea de asemenea stocarea deşeurilor periculoase); 

f) Modul în care vor fi corelate capacitatea şi tehnologia existentă în staţia de epurare a 
apelor uzate cu parametrii cantitativi şi calitativi ai levigatului, în condiţiile respectă-
rii condiţiilor de calitate impuse de NTPA 001. 

g) Modul de exploatare a staţiei de sortare: cântărirea şi înregistrarea fluxurilor de 
întrări şi ieşiri; procedura de principiu pentru atingerea ţintelor, organizare, personal, 
dotări pentru respectarea condiţiilor de sănătate şi securitatea muncii, consumuri es-
timate de combustibil şi energie; 

h) Modul de exploatare a staţiei de compostare: cântărirea şi înregistrarea fluxurilor de 
întrări şi ieşiri; procedura de principiu pentru atingerea ţintelor, organizare, personal, 
dotări pentru respectarea condiţiilor de sănătate şi securitatea muncii, consumuri es-
timate de combustibil şi energie; 

i) Modul de exploatare a instalaţiie de concasare: cântărirea şi înregistrarea fluxurilor 
de întrări şi ieşiri; procedura de principiu pentru unei calităţi vandabile; organizare, 
personal, dotări pentru respectarea condiţiilor de sănătate şi securitatea muncii; asi-
gurarea curăţeniei;  

j) Modul de exploatare a punctului verde: organizare, personal, dotări pentru respecta-
rea condiţiilor de sănătate şi securitatea muncii; asigurarea curăţeniei; 

 
D. Dacă este cazul, se va evidenţia şi contribuţia adusă de partenerii din asociere şi de 

subcontractanţi: activităţile ce urmează a fi derulate, planificarea în timp, etc. 
 
E. Descrierea furnizată de ofertant va include cel puţin următoarele elemente, pentru fiecare 

an de operare a unităţilor de tratare şi depozitare a deşeurilor (în legătură cu cantităţile de 
deşeuri indicate în Anexa A a condiţiilor contractuale; secţiunea 4 a documentaţiie de li-
citaţie, precum şi propriile consideraţii şi supoziţii): 

 
1. Cantităţi de deşeuri utilizate, repartizate pe tipuri de deşeuri (deşeuri solide municipale, 

deşeuri voluminoase, deşeuri din pieţe, deşeuri din măturatul stradal, deşeuri verzi, deşe-
uri industriale nepericuloase, deşeuri din construcţii şi demolări etc.); 

2. Diagrame pentru fluxul masic de deşeuri, indicând transferul cantitativ între diferitele 
unităţi de tratare şi depozitare; 

3. Diagrame pentru fluxul masic de deşeuri, indicând următorii parametri pentru platforma 
propriu-zisă de depozitare, staţia de sortare, staţia de compostare şi instalaţia de concasa-
re: 

a) Cantităţile de intrare şi ieşire; în privinţa platforma propriu-zisă de depozitare , ieşi-
rea înseamnă depozitare finală, 

b) Fluxul masic estimat între diferitele subunităţi şi din cadrul fiecărei unităţi (materiale 
respinse, procentajul prognozat de impurităţi, pierderile de materii organice; pierderi 
din emisii etc.; procentajul „produselor” ce pot fi comercializate; procentajul impuri-
tăţilor ce trebuie depozitate etc.), 
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c) Trebuie să existe diagrame care să prezinte fluxul cantitativ pentru întregul depozit 
şi pentru fiecare subunitate (cum ar fi în subsecţiuni) 

4. Suprafaţa şi volumul în cadrul depozitului de deşeuri estimate a fi utilizate anual (în ca-
drul celulei 1) şi în total pe perioada de derulare a contractului (poate fi ilustrat de ase-
menea cu un plan de principiu); 

5. Valoarea estimată a compactării în tone/m³ în cazul corpului depozitului şi metodologia 
de determinare a gradului de compactare; 

6. Standarde, coduri şi regulamente aplicate: lista principalelor standarde, coduri şi regula-
mente (locale, internaţionale), care vor fi aplicate pentru exploatarea noului depozit Ba-
cău şi a subunităţilor sale; 

7. Descrierea planului de comercializare a materialelor reciclabile: 

a. Calitatea estimată a materialelor reciclabile, separate şi sortate; 
b. Opţiunea de vânzare a materialelor către comercianţi din România sau din altă ţară. 

Dacă materialele vor fi vândute în afara României, se vor indica ţările destinatare; 
c. Estimarea veniturilor obţinute în urma comercializării materialelor reciclabile. 

8. Descrierea planului de comercializare a compostului: 

a. Estimarea cantităţilor şi a calităţii produselor obţinute în urma procesului de com-
postare; 

b. Identificarea pieţelor de vânzare a compostului, inclusiv o estimare a cantităţilor 
vândute; 

c. Conceptul de marketing propus pentru comercializarea compostului (campanii pu-
blicitare, instruirea potenţialilor clienţi, ofete de elaborare a planurilor de fertilizare 
etc.); 

d. Estimarea veniturilor obţinute în urma comercializării compostului. 

9. Plan de conştientizare publică privind susţinerea programelor de colectare selectivă. 

10. Descrierea organizării resurselor umane şi materiale pentru derularea contractului: per-
sonal angajat, organigramă, relaţia cu partenerii în asociere şi subcontractanţii (dacă este 
cazul), localizarea birourilor operatorului (dacă acestea se află în incinta depozitului de 
deşeuri Bacău). 

F. Concedentul va furniza echipamentele prevăzute în Anexa A la condiţiile contractuale 
(Secţiunea 4 a documentaţiei de atribuire). Este posibil ca aceste echipamente să nu fie 
suficient pentru operarea tuturor instalaţiilor menţionate. Prin urmare, Concesionarului i 
se solicită să furnizeze echipament suplimentar (inclusiv vehicule, containere, etc.), con-
form necesităţilor, şi să îl includă în preţul ofertei. Ofertantul va prezenta o listă a acestor 
echipamente, vehicule etc., indicând tipul, utilizarea prevăzută, precum şi alte informaţii 
tehnice: 

 
a) Lista echipamentelor suplimentare, vehicule şi containere, alte echipamente, precum 

si vehiculele utilizate pentru exploatarea depozitului; 
b) Lista echipamentelor suplimentare, vehicule şi containere, alte echipamente, precum 

si vehiculele utilizate pentru transportul materialelor reciclabile de la staţia de sorta-
re către clienţi sau pentru transportul materialelor respinse de la staţia de sortare că-
tre depozit etc.; 
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c) Lista echipamentelor suplimentare, vehicule şi containere, alte echipamente, precum 
şi vehiculele utilizate pentru transportul compostului de la staţia de compostare către 
clienţi sau pentru transportul materialelor respinse de la staţia de compostare către 
depozit etc.; 

d) Lista echipamentelor suplimentare, vehicule şi containere, alte echipamente, precum 
şi vehiculele utilizate pentru transportul deşeurilor de construcţii şi demolări de la 
unitatea de concasare către clienţi sau pentru transportul materialelor respinse de la 
unitatea de concasare către depozit etc.; 

e) Lista echipamentelor suplimentare, vehicule şi containere, alte echipamente, precum 
şi vehiculele utilizate pentru transportul deşeurilor de la punctul verde (în special al 
deşeurilor periculoase) către alte instalaţii proprii sau alte unităţi de eliminare a de-
şeurilor; 

f) Lista echipamentelor suplimentare, vehicule şi containere, alte echipamente, precum 
şi vehiculele utilizate pentru exploatarea instalaţiei de osmoză inversă (apă tratată, 
concentrat; dacă este cazul). 

 
G. Metodele de control, monitorizare şi audit propuse de ofertant pentru supravegherea 

internă a activităţilor. 
 
 
 
 
Data: .....................         
 
 
 
Semnătură:  ................................................................................ 
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 
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Formularul 6.1.2 
VEHICULE, INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE 

 
Ofertantul va enumera vehiculele, instalaţiile şi echipamentele suplimentare propuse în sco-
pul prestării serviciilor de depozitare în incinta depozitului de deşeuri, inclusiv maşini de su-
praveghere şi asistenţă.  
 

 DESCRIERE 
(Tip/ Fabricaţie/ Mo-

del) 

Putere/ 
Capacitate 

Nr. de 
unităţi 

Vârsta 
(ani) 

În proprietate (P) 
sau închiriată (Î) 
de subcontractant 

(S)/ şi Cota de 
participaţie 

Ţara de 
origine 

Producător 

Depozitul de deşeuri, platforma cântar, staţia de carburanţi şi alte articole 
A) VEHICULE       

     /   
     /   

A) UTILAJE / INSTA-
LAŢII 

      

     /   
     /   

B) ECHIPAMENTE       
     /   
     /   

Staţia de sortare 
A) VEHICULE       

     /   
     /   

A) UTILAJE / INSTA-
LAŢII 

      

     /   
     /   

B) ECHIPAMENTE       
     /   
     /   

Staţia de compostare 
A) VEHICULE       

     /   
     /   

A) UTILAJE / INSTA-
LAŢII 

      

     /   
     /   

B) ECHIPAMENTE       
     /   
     /   

Notă: Ofertantul va adăuga rânduri după necesităţi.  
 
Data: ..................... 
 
Semnătura:  .................................................................................. 
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 
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Formularul 6.1.3 
SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU VEHICULE, INSTALAŢII ŞI ECHI-

PAMENTE 
 
Ofertantul va pregăti Fişe tehnice descriind în detaliu toate vehiculele, instalaţiile şi echipa-
mentele enumerate anterior în Formularul 4.1.2.  

Informaţiile sunt utilizate în procesul de evaluare. Fişele tehnice sunt parte integrantă a con-
tractului.  

Fişele tehnice vor include, printre altele, informaţii despre vehiculele, instalaţiile şi echipa-
mentele propuse (după caz): 

1. Producător/ furnizor; 

2. Tipul/ marca de fabricaţie; 

3. Model; 

4. Dimensiuni; 

5. Materiale; 

6. Capacitate/ randament/ eficienţă; 

7. Putere sau consum de combustibil; 

8. Caracteristici specifice relevante; 

9. Altele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: ..................... 
 
 
 
Semnătura:  .................................................................................. 
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 
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Formular 6.1.4 
OBIECTIVELE, NORMELE ŞI POLITICA DE MEDIU A OFERTANTU-

LUI 
 
Ofertantul (inclusiv fiecare partener, în cazul unei asocieri de operatori economici, precum şi 
subcontractanţii pentru mai mult de 10% din valoarea totală a contractului) va oferi detalii 
privind obiectivele, normele şi politicile generale de mediu pe care intenţionează să le aplice.  
 
În plus, Ofertantul va oferi detalii privind valabilitatea conform legii a obiectivelor şi politici-
lor de protecţia mediului pe durata proiectului, precum şi ce norme de mediu vor fi aplicate în 
scopul asigurării execuţiei contractului şi prestării serviciilor la nivel optim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: ..................... 
 
 
 
Semnătura:  .................................................................................. 
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 
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Formularul 6.1.5 
SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII 

 
Ofertantul (inclusiv fiecare partener, în cazul unei asocieri de operatori economici, precum şi 
subcontractanţii pentru mai mult de 10% din valoarea totală a contractului) va furniza detalii 
referitoare la Sistemul de asigurare a calităţii utilizat în scopul implementării şi prestării ser-
viciilor la nivel optim. 
 
Ca cerinţă minimă, Ofertantul va include în oferta sa Planurile iniţiale de control pentru Pe-
rioada de mobilizare, punând la dispoziţie o descriere pentru toate activităţile importante în 
scopul efectuării controalelor, inspecţiilor şi verificărilor în achiziţia şi preluarea facilităţilor 
şi echipamentelor pe care le va opera. După semnarea contractului şi în conformitate cu ter-
menii acestuia vor fi pregătite planuri suplimentare şi certificări, în măsura în care acestea 
sunt necesare.  
 
Ofertantul va prezenta detalii privind: 
 
1. sistemul de înregistrare şi documentare a serviciilor de tratare şi depozitare prestate  
2. sistemul de înregistrare şi documentare a serviciilor prestate la cerere 
3. sistemul de auto-monitorizare cu privire la calitatea serviciilor prestate 
4. sistemul de înregistrare a echipamentului disponibil, întreţinerii şi inspecţiilor regulate  
5. sistemul de înregistrare a reclamaţiilor şi sugestiilor din partea clienţilor 
6. sistemul de înregistrare şi monitorizare a mediului 
7. sistemul de înregistrare şi monitorizare a sănătăţii şi securităţii muncii pentru personalul 

implicat în exploatarea obiectivelor  
8. implementarea Sistemului de Management al Informaţiei  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 
 
 
 
Semnătura:  .................................................................................. 
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 



Municipiul Bacău (România) 
Documentaţia de atribuire pentru delegarea prin concesionare a gestiunii serviciilor de  
depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău  
Secţiunea 3 – Formulare pagina 48 din 61 

 

 

Formularul 6.1.6 
MĂSURI PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 

 
Ofertantul (inclusiv fiecare partener, în cazul unei asocieri, precum şi subcontractanţii pentru 
mai mult de 10% din valoarea totală a contractului) va oferi detalii privind modul în care in-
tenţionează să aplice prevederile legislaţiei în vigoare privind sănătatea şi securitatea muncii, 
pe durata execuţiei contractului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: ..................... 
 
 
 
Semnătura:  .................................................................................. 
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 
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Formularul 6.2.1 
PERSONAL ANGAJAT ÎN EXECUŢIA CONTRACTULUI 

 
Personalul propus pentru execuţia contractului: 
 

Nr. Unitate 
Numărul 

angajaţilor 
în luna 12 

Numărul 
angajaţilor 
în luna 36 

Numărul 
angajaţilor 
în luna 55 

1 Sediul operatorului în incinta 
Depozitului de deşeuri Bacău1 

   

 a - Management    

 b - Contabilitate şi administra-
ţie  

   

 c -  Reclamaţii    

 d -  Relaţii publice    

 e -  Altele (specificaţi)    

 - ….    

 Total    

 
 

Nr. Unitate 
Numărul 

angajaţilor 
în luna 12 

Numărul 
angajaţilor 
în luna 36 

Numărul 
angajaţilor 
în luna 55 

2 Depozit de deşeuri    

 a - Management    

 b - Personal administrativ    

 c -  Personal tehnic    

 - Supraveghetori    

 - Maiştri     

 - Mecanici şi tehnicieni    

 - Operatori utilaje    

 - Şoferi    

 - Personal calificat (altul)    

 - Personal necalificat    

 Total    

 
 

                                                
1 Personalul pentru transportul şi tratarea levigatului de la vechiul deposit ar trebui inclus aici 
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Nr. Unitate 
Numărul 

angajaţilor 
în luna 12 

Numărul 
angajaţilor 
în luna 36 

Numărul 
angajaţilor 
în luna 55 

3 Staţia de sortare    

 a - Management    

 b - Personal administrativ    

 c -  Personal tehnic    

 - Supraveghetori    

 - Maiştri     

 - Mecanici şi tehnicieni    

 - Operatori utilaje    

 - Şoferi    

 - Personal calificat (altul)    

 - Personal necalificat    

 Total    

 
 

Nr. Unitate 
Numărul 

angajaţilor 
în luna 12 

Numărul 
angajaţilor 
în luna 36 

Numărul 
angajaţilor 
în luna 55 

4 Staţia de compostare     

 a - Management    

 b - Personal administrativ    

 c -  Personal tehnic    

 - Supraveghetori    

 - Maiştri     

 - Mecanici şi tehnicieni    

 - Operatori utilaje    

 - Şoferi    

 - Personal calificat (altul)    

 - Personal necalificat    

 Total    
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Nr. Unitate 
Numărul 

angajaţilor 
în luna 12 

Numărul 
angajaţilor 
în luna 36 

Numărul 
angajaţilor 
în luna 55 

5 Instalaţia de concasare    

 a - Management    

 b - Personal administrativ    

 c -  Personal tehnic    

 - Supraveghetori    

 - Maiştri     

 - Mecanici şi tehnicieni    

 - Operatori utilaje    

 - Şoferi    

 - Personal calificat (altul)    

 - Personal necalificat    

 Total    

 
 

Nr. Unitate 
Numărul 

angajaţilor 
în luna 12 

Numărul 
angajaţilor 
în luna 36 

Numărul 
angajaţilor 
în luna 55 

6 Punct verde    

 a - Management    

 b - Personal administrativ    

 c -  Personal tehnic    

 - Supraveghetori    

 - Maiştri     

 - Mecanici şi tehnicieni    

 - Operatori utilaje    

 - Şoferi    

 - Personal calificat (altul)    

 - Personal necalificat    

 Total    

 
 
 
 
Data: ..................... 
 
 
 
Semnătura:  .................................................................................. 
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)  
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Formularul 6.2.2 
PERSONAL CHEIE 

 
 

Funcţie/Nume Naţionalitate Vârsta Studii Experienţa în 
ani* 

Contracte majore 
derulate anterior 

(Contract/Valoare)

Manager de con-
tract 
…………………... 

   /  

Manager unităţi de 
tratare şi eliminare 
a deşeurilor solide 
(staţie de sortare, 
staţie de composta-
re, depozit de deşe-
uri) 
………………….. 

   /  

* în servicii similare/în funcţii similare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: ..................... 
 
 
 
Semnătura:  .................................................................................. 
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)  
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Formularul 6.2.3 
CURRICULUM VITAE 

(MAXIM 3 PAGINI) 
 
 
 
Poziţia propusă a fi deţinută în contract: .......................................................................... 
 
1. Nume:  
2.  Prenume: 
3.  Data şi locul naşterii: 
4.  Naţionalitate: 
5.  Starea civilă: 
6.  Studii: 
 
Instituţii:  
Data: De la (luna/ anul)............ 
................ la (luna/anul) 

 

Diploma:  
 
7.  Limbi străine cunoscute (pe o scară de la 1 la 5, unde 1 este excelent şi 5 este nivel de bază): 

Limba Nivelul de cunoastere Citit Vorbit  Scris 
 Limba maternă     
     
     
     
 
8.  Asociaţii profesionale în care deţine calitatea de membru: 
9.  Alte abilităţi (de ex. operare calculator, etc.): 
10.  Funcţia deţinută în prezent: 
11.  Ani de experienţă profesională: 
12.  Calificări şi abilităţi esenţiale, relevante pentru contract: 
13.  Experienţa profesională: 
 
Data: de la (luna/ anul) la (luna/ anul)  
Locul  
Compania / Organizaţia  
Funcţia  
Descrierea activităţii desfăşurate  
 
14.  Altele (publicaţii, referinţe): 
 
 
 
 
 
Data: .................................................  Semnătura: .......................................... 
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Formularul  6.2.4 
DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 

 
 
Denumirea contractului:  Delegarea prin concesionare a gestiunii serviciilor de depo-

zitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepe-
riculoase în judeţul Bacău 

 
 
Subsemnatul ………………………. (numele şi prenumele), având contract de muncă pe pe-
rioadă determinată / nedeterminată / contract de prestări de servicii (se completează varianta 
aplicabilă) cu ………………….( denumirea / numele organizaţiei), declar că sunt de acord 
să particip in mod exclusiv la licitaţia organizată pentru atribuirea contractului de delegare 
prin concesionare a gestiunii „serviciilor de depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor 
municipale nepericuloase în judeţul Bacău” pentru compania........................ 
 
De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnată câştigătoare, declar că sunt 
capabil şi disponibil să particip la execuţia contractului “ Delegarea prin concesionare a 
gestiunii serviciilor de depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale neperi-
culoase în judeţul Bacău” pe poziţia pentru care CV-ul meu a fost inclus în ofertă. 
 
Confirm faptul că nu sunt angajat în alt contract pe o poziţie care să-mi solicite serviciile în 
perioada mai sus menţionată.  
 
Prin această declaraţie, înţeleg că mă oblig să nu mă prezint în calitate de candidat pentru altă 
companie care depune ofertă pentru atribuirea acestui contract. 
 
 

Nume  

Semnătura  
 

Data  
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Formularul 6.3 

ANGAJAMENTUL OFERTANTULUI PRIVIND RESURSELE UMANE 
 
 
Operator economic 
......................................................................................... 
 (denumirea/ numele) 
 
 

 
 

 
 
Subsemnatul ………………………. (numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al 
……………………….. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar 
pe propria răspundere, că, în cazul indisponibilităţii la execuţia contractului a unor persoane 
dintre cele nominalizate în Formularul nr. 6.2.2, acestea vor fi înlocuite numai cu persoane 
care îndeplinesc cerinţele de calificare minime solicitate pentru ocuparea poziţiei respective. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: ..................... 
 
 
 
Semnătura: .................................................................................. 
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 
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Formularul 6.4 
SĂNĂTATE ŞI PROTECŢIA MUNCII 

 
 
Operator economic 
............................................................................................................. 
 (denumirea/ numele) 
 
 
Subsemnatul …………………………………… (nume şi prenume), reprezentant autorizat al 
…..……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă an-
gajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile 
obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii care sunt în vigoare în 
România.  
 
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţii-
le referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru înde-
plinirea acestor obligaţii.  
 
 
 
 
 
 
Data: ..................... 
 
 
 
Semnătura: .................................................................................. 
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului) 
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Formularul #7: FORMULAR PENTRU OFERTA FINANCIARĂ 
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Ofertanţii vor prezenta următoarele informaţii: 

 

1. Tariful unitar pentru exploatarea depozitului şi a instalaţiilor conexe (depozitarea deşeu-
rilor în celula 1) conform descrierii din Secţiunea 2 (Caietul de sarcini) şi Secţiunea 1 
(Capitolul 7.1) (Tlf): ........................ lei/tonă. 

2. Tariful unitar pentru exploatarea staţiei de sortare conform descrierii din Secţiunea 2 
(Caietul de sarcini) şi Secţiunea 1 (Capitolul 7.1) (Tsort):...................... lei/tonă. 

La calculul tarifului unitar Tsort, ofertantul va avea în vedere veniturile ce pot fi generate 
de comercializarea materialelor reciclabile şi costurile generate de stocarea deşeurilor ca-
re rezultă ca urmare a operaţiunii de sortare. 

3. Tariful unitar pentru exploatarea staţiei de compostare conform descrierii din Secţiunea 
2 (Caietul de sarcini) şi Secţiunea 1 (Capitolul 7.1) (Tcomp): ......................... lei/tonă. 

La calculul tarifului unitar Tcomp, ofertantul va avea în vedere veniturile ce pot fi gene-
rate de comercializarea compostului şi costurile generate de stocarea deşeurilor care re-
zultă de la staţia de compost. 

4. Tariful unitar pentru exploatarea instalaţiei de concasare for construction and 
demolition waste: (Tcrush): ............................... lei/tonă. 

La calculul tarifului unitar Tcrush, ofertantul va avea în vedere veniturile ce pot fi gene-
rate de valorificarea materialelor rezultate de la sortarea prealabilă a deşeurilor. Sumele 
ce vor fi plătite de generatorii/ transportatorii acestui tip de deşeuri vor fi calculate pe ba-
za acestui tarif. 

5. Tariful unitar pentru exploatarea „punctului verde” conform descrierii din Secţiunea 2 
(Caietul de sarcini) şi Secţiunea 1 (Capitolul 7.1) (Tgp): ............................... lei/tonă. 

La calculul tarifului unitar Tgp, ofertantul va avea în vedere veniturile ce pot fi generate 
de comercializarea materialelor reciclabile şi costurile generate de stocarea deşeurilor. 

6. Tariful unitar pentru exploatarea “transportului şi tratării levigatului” generat de ve-
chiul depozit Bacău conform descrierii din Secţiunea 2 (Caietul de sarcini) şi Secţiunea 1 
(Capitolul 7.1) (Tgleach): ............................... lei/m³. 

Plătibil după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată (TVA) de ……. 
(procentaj) 
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Valoarea contractului în lei/12 luni: 
 

Cantitate Preţ unitar Sumă TVA Total Nr. Serviciu 
t/an lei/tonă lei/an lei/an lei/an 

1 Depozitare controlată 210.000     
2 Staţie de sortare 12.000     
3 Staţie de compostare 2.200     
4 Instalaţie de concasare 40.000     
5 Punct verde 500     
6 Tratare levigat 2.000     
Total     
 
Valoarea contractului în Euro/12 luni: 
 

Cantitate Preţ unitar Sumă TVA Total Nr. Serviciu 
t/an Euro/tonă Euro/an Euro/an Euro/an 

1 Depozitare controlată 210.000     
2 Staţie de sortare 12.000     
3 Staţie de compostare 2.200     
4 Instalaţie de concasare 40.000     
5 Punct verde 500     
6 Tratare levigat 2.000     
Total     
 
Valoarea totală a contractului în lei/55 luni: 
 

Cantitate Preţ unitar Sumă TVA Total Nr. Serviciu 
t/55 luni lei/tonă lei/55 luni lei/55 luni lei/55 luni 

1 Depozitare controlată 962.500     
2 Staţie de sortare 55.000     
3 Staţie de compostare 10.083     
4 Instalaţie de concasare 183.333     
5 Punct verde 2.292     
6 Tratare levigat 9.167     
Total     

 
Valoarea totală a contractului în Euro/55 luni: 
 

Cantitate Preţ unitar Sumă TVA Total Nr. Serviciu 
t/55 luni Euro/tonă Euro/55 luni Euro/55 luni Euro/55 luni 

1 Depozitare controlată 962.500     
2 Staţie de sortare 55.000     
3 Staţie de compostare 10.083     
4 Instalaţie de concasare 183.333     
5 Punct verde 2.292     
6 Tratare levigat 9.167     
Total     

 
Data: ....................... 
 
Semnătura:  .................................................................................. 
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)  
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Formularul #8: ALTE INFORMAŢII 
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ALTE INFORMAŢII 

 
Ofertanţii pot introduce orice informaţii pe care le consideră utile pentru evaluarea ofertei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: ..................... 
 
 
 
Semnătura:  .................................................................................. 
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)  
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Municipiul Bacău 
România 

 
 
 

Documentaţie de atribuire 
 
 

pentru 
 

delegarea prin concesionare a gestiunii  
serviciilor de depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor 

municipale nepericuloase în judeţul Bacău 
 
 
 
 

Secţiunea 4 
Condiţii contractuale 

 
 

 
Iunie 2011 

 
 
Elaborată de: ICP - REC - IGIP 
Copia ...... din...... 
Versiunea: 14.06.2011 
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PREAMBUL 

 
PREZENTUL CONTRACT DE DELEGARE PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII 
SERVICIILOR DE DEPOZITARE, TRATARE ŞI VALORIFICARE A DEŞEURILOR 
MUNICIPALE NEPERICULOASE ÎN JUDEŢUL BACĂU este întocmit şi încheiat la data 
[introduceţi data], (data semnării) între:  
 
Municipiul Bacău, în calitate de reprezentant al asocierii dintre următoarele unităţi 
administrativ-teritoriale: 
 
1. Municipiul Bacău 
2. Municipiul Moineşti 
3. Municipiul Oneşti 
4. Oraşul Buhuşi 
5. Oraşul Comăneşti 
6. Oraşul Dărmăneşti  
7. Oraşul Slănic Moldova 
8. Oraşul Târgu Ocna 
9. Comuna Agăş  
10. Comuna Ardeoani  
11. Comuna Asău  
12. Comuna Balcani  
13. Comuna Bârsăneşti  
14. Comuna Bereşti-Bistriţa  
15. Comuna Bereşti-Tazlău  
16. Comuna Berzunţi  
17. Comuna Blăgeşti  
18. Comuna Bogdăneşti  
19. Comuna Brusturoasa  
20. Comuna Buciumi  
21. Comuna Buhoci  
22. Comuna Caşin  
23. Comuna Căiuţi  
24. Comuna Cleja  
25. Comuna Coloneşti  
26. Comuna Corbasca  
27. Comuna Coţofăneşti  
28. Comuna Dămieneşti  
29. Comuna Dealu Morii  
30. Comuna Dofteana  
31. Comuna Faraoani  
32. Comuna Filipeni  
33. Comuna Filipeşti  
34. Comuna Gârleni  
35. Comuna Găiceana  
36. Comuna Ghimeş-Făget  

37. Comuna Gioseni  
38. Comuna Glăvăneşti  
39. Comuna Gura Văii  
40. Comuna Helegiu  
41. Comuna Hemeiuş  
42. Comuna Horgeşti  
43. Comuna Huruieşti  
44. Comuna Iteşti  
45. Comuna Izvoru Berheciului  
46. Comuna Letea Veche  
47. Comuna Lipova  
48. Comuna Livezi  
49. Comuna Luizi-Călugăra  
50. Comuna Măgireşti  
51. Comuna Măgura  
52. Comuna Mănăstirea Caşin  
53. Comuna Mărgineni  
54. Comuna Motoşeni  
55. Comuna Negri  
56. Comuna Nicolae Bălcescu  
57. Comuna Odobeşti  
58. Comuna Oituz  
59. Comuna Onceşti  
60. Comuna Orbeni  
61. Comuna Palanca  
62. Comuna Pâncesti  
63. Comuna Parava  
64. Comuna Pârgăreşti  
65. Comuna Parincea  
66. Comuna Pârjol  
67. Comuna Plopana  
68. Comuna Podu Turcului  
69. Comuna Poduri  
70. Comuna Prăjeşti  
71. Comuna Racova  
72. Comuna Răcăciuni  
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73. Comuna Răchitoasa  
74. Comuna Roşiori  
75. Comuna Sascut  
76. Comuna Sănduleni  
77. Comuna Sărata  
78. Comuna Săuceşti  
79. Comuna Scorţeni  
80. Comuna Secuieni  
81. Comuna Solonş  
82. Comuna Stănisesti  

83. Comuna Strugari  
84. Comuna Ştefan cel Mare  
85. Comuna Tamaşi  
86. Comuna Târgu Trotuş  
87. Comuna Tătărăşti  
88. Comuna Traian  
89. Comuna Ungureni  
90. Comuna Urecheşti  
91. Comuna Valea Seacă  
92. Comuna Vultureni 

93. Comuna Zemeş  
 

 
Şi 
 
[INTRODUCEŢI NUMELE DELEGATULUI] 
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1. PĂRŢILE 
 
Municipiul Bacău, în calitate de reprezentant al asocierii dintre unităţile administrativ-
teritoriale menţionate în PREAMBUL cu sediul în Bacău, str. Mărăşeşti nr. 6, judeţul Bacău, 
reprezentat prin dl. Romeo Stavarache, având funcţia de Primar, pe de o parte, unităţi 
administrativ-teritoriale care au calitatea de Delegatar,  
şi 
 
Operatorul………………., cu sediul în……………, înmatriculată la Registrul Comerţului cu 
nr…………, cod unic de înregistrare ………….., reprezentată prin dl./d-na ………………, 
având funcţia de Administrator, pe de altă parte, în calitate de Delegat 
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2. DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE 
 
În scopul executării Contractului, cuvintele, termenii şi frazele scrise cu majusculă vor avea 
semnificaţiile stabilite în această Clauză: 
 

„Abandonare de Deşeuri” reprezintă abandonarea deşeurilor solide în locuri neautorizate 
ori nepermise, altele decât amplasamentele destinate colectării deşeurilor.  
 
„Activele Serviciilor” reprezintă echipamente, instalaţii, vehicule, containere, pubele, 
maşini şi utilaje, precum şi orice alte mijloace fixe necesare executării Serviciilor. 
 
„Afiliat” înseamnă, prin referire la orice persoană, orice altă persoană care, în mod direct 
sau indirect, controlează, este controlată de aceasta sau se găseşte, împreună cu acea 
persoană, sub control comun; în scopul prezentului Contract, termenul de „control” aplicat 
oricărei persoane înseamnă deţinerea, în mod direct sau indirect, a oricăreia dintre 
următoarele: (i) cel puţin jumătate din capitalul social sau activele afacerii; sau (ii) dreptul 
de a exercita cel puţin jumătate din drepturile de vot; sau (iii) dreptul de a numi cel puţin 
jumătate din membrii consiliului de administraţie sau a oricăror altor organe statutare care 
reprezintă, în mod legal, o asemenea persoană.  
 
„Agent de Monitorizare şi Control” înseamnă reprezentantul Delegatarului numit 
conform Clauzei 7.1. şi nominalizat de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Salubrizare Bacău. 
 
„Amplasamente ale Concedentului” reprezintă toate terenurile, anexele, clădirile sau 
dependinţe ori părţi ale acestora concesionate în scopul prestării serviciilor, enumerate în 
Anexa B a Contractului. 
 
„Amplasamente ale Concesionarului” reprezintă toate terenurile, anexele, clădirile sau 
dependinţe ori părţi ale acestora aflate în proprietate sau folosinţă cu orice titlu legal în 
scopul implementării Serviciilor acestui contract. 
 
„An de lucru” reprezintă o perioadă continuă de trei sute şaizeci şi cinci (365) de zile, 
respectiv trei sute şaizeci şi şase (366) dacă ultima zi a anului de lucru este într-un an 
bisect, de la Data de Începere sau orice aniversare a Datei de Începere. 
 
„Aprobare fără obiecţii” reprezintă orice consimţământ scris şi prealabil al Delegatarului 
prin care acesta nu se opune unei cerinţe sau solicitări a Delegatului pe durata 
Contractului. Aprobarea fără obiecţii nu înseamnă că Delegatarul îşi asumă răspunderea 
pentru obligaţiile Delegatului ori îl eliberează pe acesta din urmă de răspunderile şi 
obligaţiile asumate prin Contract. 
 
„Aria deservită” este reprezentată de teritoriul unităţilor administrativ – teritoriale din 
cadrul judeţului Bacău specificate în Anexa A a Contractului. 
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 „Autoritate” înseamnă orice organism public internaţional, supranaţional, european, 
naţional, regional sau local, fie acesta guvernamental sau non-guvernamental, cvasi-
guvernamental, inter-guvernamental sau supra-guvernamental, legislativ, judiciar sau 
executiv, autonom sau nu, precum şi orice organ, departament, oficiu, birou, consiliu, 
divizie, direcţie, structură, subdiviziune sau agent al vreuneia din cele de mai sus. 
 
„Autorizaţii” reprezintă toate autorizaţiile, licenţele, permisele, certificările, acordurile de 
reglementare, decretele, aprobările, etc. emise de un organism ori autoritate relevantă în 
scopul prestării Serviciilor. 
 
„Aviz de Neîndeplinire” este avizul definit în Clauza 26.2.2. 
 
„Aviz de Neîndeplinire Majoră” este avizul definit în Clauza 26.2.2. 
 
„Aviz de Rectificare” este avizul definit în Clauza 26.2.1. 
 
„Aviz de Rectificare Majoră” este avizul definit în Clauza 26.2.1. 
 
 „Bune Practici Comerciale” reprezintă toate acţiunile, faptele, metodele şi practicile 
relevante aplicabile în general în industria internaţională a gestionării deşeurilor care, la un 
anumit moment dat, în termeni rezonabili şi în condiţiile legii, pot asigura rezultatul dorit 
prin implementarea Serviciilor. Pentru scopul Serviciilor descrise în Contract, bunele 
Practici Comerciale includ: 
 
a. disponibilitatea unor echipamente, utilaje, materiale şi resurse adecvate, inclusiv a 
utilităţilor necesare astfel încât aceste echipamente, utilaje, materiale şi resurse să 
funcţioneze atât la capacitate maximă în condiţii normale de operare, cât şi în condiţii 
anormale de operare ce pot fi prevăzute în limite rezonabile; 
 
b. Suficient personal de exploatare cu experienţă şi instruire adecvate în operarea corectă 
şi eficientă a echipamentelor, utilajelor, materialelor şi resurselor, ţinând cont de 
specificaţiile şi normele de fabricaţie; totodată, acest personal trebuie să fie capabil să 
lucreze şi în condiţii neobişnuite ce pot fi prevăzute în limite rezonabile; 
 
c. Operaţiunile de întreţinere şi reparaţii preventive ori de rutină şi nu numai sunt 
executate într-un mod care asigură exploatarea şi operarea în siguranţă şi pe termen lung 
ţinând cont de recomandările fabricantului; de asemenea, operaţiunile de întreţinere şi 
reparaţiile preventive ori de rutină vor fi executate de un personal instruit şi cu experienţă 
care are la dispoziţie know-how-ul, tehnica, uneltele şi echipamentele adecvate. 
 
d. Verificări şi controale inopinate şi adecvate pentru a asigura funcţionarea şi operarea 
echipamentelor şi utilajelor folosite în Servicii conform parametrilor optimi, atât în 
condiţii normale, cât şi în condiţii neobişnuite (ce pot fi prevăzute în limite rezonabile); şi 
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e. Echipamentele şi utilajele folosite în Servicii sunt operate în condiţii depline de 
siguranţă pentru personalul manevrant, alţi muncitori, populaţie, mediu, precum şi pentru 
instalaţiile şi echipamentele aferente. 
 
 „Bunuri proprii ale Concesionarului” reprezintă acele bunuri care la încetarea 
Contractului rămân în proprietatea Concesionarului. 
 
„Bunuri de retur”reprezintă bunurile din domeniul public al Municipiului Bacău, care are 
calitatea de Concesionar, transmise cu titlu gratuit în administrarea Concesionarului şi 
asupra cărora Concesionarul exercită dreptul de concesiune. 
 
„Cauze de neîndeplinire ale Concedentului” sunt cele definite în Clauza 29.5 
 
„Cauze de neîndeplinire ale Delegatului” sunt cele definite în Clauza 29.1.5. 
 
„Caz Fortuit” reprezintă un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de 
către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. 
 
„Cântar” reprezintă infrastructura utilizată pentru cântărirea vehiculelor de transport 
deşeuri şi înregistrarea computerizată a cantităţilor de deşeuri. 
 
„Compostare”reprezintă procesul biologic prin care este generat compostul din deşeurile 
biodegradabile. 
 
„Condiţii legale” ori “Lege” înseamnă orice norme de drept aplicabile în România 
incluzând, dar fără a se limita la, tratate, legi, ordonanţe, hotărâri, regulamente, coduri, 
norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept şi 
hotărâri judecătoreşti obligatorii erga omnes, precum şi reglementările obligatorii emise la 
nivelul Uniunii Europene, precum şi orice cerinţă sau recomandare a unei Autorităţi din 
România sau a Uniunii Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de 
mai sus de către o autoritate din România sau a Uniunii Europene.  
 
„Concedent” şi „Delegatar” desemnează Municipiul Bacău, în calitate de Concedent al 
bunurilor din domeniul public al Municipiului Bacău şi de Delegatar pentru activităţile 
care fac obiectul prezentului contract, precum şi celelalte unităţi administrativ-teritoriale, 
părţi ale prezentului contract, care au calitatea de Delegatar pentru activităţile care fac 
obiectul contractului. 
 
„Concesionar”sau „Delegat” reprezintă operatorul care prestează serviciile definite în 
clauza 6.1 din Contract. 
 
„Contract” sau „Documentele Contractului” reprezintă prezentul Contract, cu 
modificările aduse acestuia, în conformitate cu termenii şi condiţiile acestui contract, 
inclusiv Anexele şi Ataşamentele sale.  
 
„Data de Începere” sau „Data de Începere a Serviciilor” este definită în Clauza 4.2. 
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„Data de Începere Stabilită” reprezintă data de la care este estimată începerea serviciilor 
conform Anexei D la Contract.  
 
„Data de Încetare” înseamnă data la care Contractul îşi încetează efectele între Părţi. 
 
„Data Semnării” reprezintă data prezentului Contract, aşa cum este prevăzută în 
Preambul. 
 
„Data Transferului” ori „Data de predare” au înţelesul prevăzut în Clauza 27.4. 
 
„Daună” înseamnă orice pierdere, daună, obligaţie, cerere, pretenţie, executare silită, 
hotărâre judecătorească, amendă, penalitate, sarcină şi orice alte costuri şi cheltuieli de 
orice natură şi tip, incluzând, pentru evitarea oricăror dificultăţi de interpretare, taxele 
legale pentru despăgubirea totală, precum şi beneficiile nerealizate, daunele indirecte şi 
costurile angajate în vederea restabilirii situaţiei care ar fi trebuit să existe în lipsa 
respectivului prejudiciu. 
 
„Daune Indirecte” reprezintă ceea ce este definit în Clauza 24. 
 
„Depozit” reprezintă amplasamentul la nivelul solului pentru depozitarea finală a 
deşeurilor solide municipale, construit şi exploatat în conformitate cu prevederile 
directivei UE nr. 99/31/EC transpusă prin HG 349/ 2005 şi OM 757/ 2004, situat în 
localitatea Nicolae Bălcescu (Anexa A Plan A-1) .  
 
„Deşeuri de la Echipamente Electrice şi Electronice” sau “DEEE” reprezintă deşeurile 
de echipamente electrice şi electronice enumerate în Anexa 1A şi Anexa 1B ale Hotărârii 
de Guvern nr. 1037/2010.  
 
„Deşeuri din Instituţii Asimilabile celor Menajere” sau „DI” reprezintă deşeurile solide 
asimilabile deşeurilor menajere dar provenind de la instituţiile aparţinând administraţiei 
publice locale sau judeţene. 
 
„Deşeuri Menajere” sau „DM” reprezintă deşeurile solide provenite din gospodării. Pot 
include mici cantităţi de deşeuri din renovări. 
 
„Deşeuri Menajere Periculoase” reprezintă deşeurile periculoase provenite din 
gospodării individuale, instituţii, comerţ, conform HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii 
deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.  
 
„Deşeuri din Construcţii şi Demolări”reprezintă deşeurile rezultate din activităţi de 
construcţii, demolări şi renovări de case şi clădiri. 
 
„Deşeurile Reciclabile” reprezintă fracţiile de Deşeuri Municipale ce pot fi reciclate după 
sortare, precum ziare, cartoane, metale, conserve, sticle şi borcane, plastic, textile, care 
sunt colectate separat la sursă. 
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„Deşeuri Periculoase” sunt definite conform HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii 
deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase. 
 
„Deşeuri Biodegradabile din Grădini şi Parcuri” reprezintă deşeurile biodegradabile 
provenind de pe suprafeţe folosite la grădinărit, din curţi, parcuri publice şi spaţii verzi 
amplasate de-a lungul străzilor şi care includ frunze, iarbă, ramuri etc. 
 
„Deşeuri Verzi” reprezintă deşeurile organice şi biodegradabile generate de vegetaţia din 
parcurile şi grădinile publice şi furnizate de serviciile de specialitate ale municipiului 
Bacău. 
 
„Deşeuri Voluminoase” reprezintă deşeuri solide mari care, din cauza mărimii şi/ sau 
formei nu pot fi manevrate prin sistemul obişnuit de colectare a DM; includ deşeurile 
solide de dimensiune mare (care împiedică sau face dificilă manevrarea lor în procesul 
normal de colectare, tratare sau eliminare).  
 
„Echipamentele Concedentului” sau „Bunurile Concedentului” reprezintă activele din 
domeniul public al Municipiului Bacău concesionate Concesionarului în scopul 
îndeplinirii Serviciilor; acestea sunt enumerate în Anexa B la Contract. 
 
„Forţa Majoră” este definită în Clauza 30. 
 
„Garanţia de Bună Execuţie” reprezintă garanţia de bună execuţie constituită legal de 
Delegat. 
 
„Garanţia Reală” reprezintă orice ipotecă, privilegiu, gaj, sau drept de retenţie de orice 
fel.  
 
„Grup Asigurat” reprezintă Delegatarul precum şi toţi ofiţerii, directorii, agenţii, 
consilierii şi angajaţii acestora. 
 
„Indicatori de Performanţă”reprezintă parametrii serviciului de operare a depozitului şi 
celorlalte unităţi menţionate în Anexa A, realizaţi de Delegat, pentru care se stabilesc 
niveluri minime de calitate şi care sunt urmăriţi la nivelul operatorului titular al licenţei, în 
conformitate cu Regulamentul-cadru de salubrizare, prezentat în Secţiunea 5 a 
Documentaţiei de atribuire. 
 
„Instituţii Locale” reprezintă orice instituţie publică finanţată din bugetul public local, 
precum birouri ale autorităţilor şi administraţiilor publice, şcoli, biblioteci, spitale, 
grădiniţe, etc.  
 
„Lei româneşti” sau „RON” reprezintă moneda oficială a României. 
 
„Manager de Contract” înseamnă reprezentantul Delegatului, numit conform Clauzei 
8.1. 
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„Materiale Reciclabile” reprezintă fracţiile de DM ce pot fi reciclate, precum ambalaje 
din hârtie sau carton, doze şi conserve metalice, sticle şi borcane, pungi şi recipiente din 
plastic. 
 
„Noul Concesionar” reprezintă concesionarul care va prelua Serviciile după Data de 
Încetare sau reziliere a Contractului. 
„Notificare de Neîndeplinire” este definită în Clauza 26.2.2. 
 
„Notificare de Neîndeplinire Majoră” este definită în Clauza 26.2.2. 
 
„Notificare privind Serviciile” este notificarea definită în Clauza 13.  
 
„Părţi” reprezintă Delegatarul şi Delegatul împreună, iar „Parte” reprezintă oricare dintre 
aceştia. 
 
„Perioada de facturare” reprezintă: (i) perioada scursă de la Data de Începere până la 
ultima zi a lunii calendaristice în care se încadrează Data de Începere; (ii) fiecare perioadă 
consecutivă de câte o (1) lună calendaristică, în continuarea perioadei scurse anterior; şi 
(iii) perioada cuprinsă între prima zi a ultimei luni calendaristice a contractului şi ultima zi 
a duratei acestuia.  
 
„Punct Verde” reprezintă zona împrejmuită adiacentă depozitului de deşeuri în care 
utilizatorii serviciului de salubrizare şi instituţiile publice locale aduc în cursul 
programului de lucru tipurile de deşeuri menţionate în Caietul de sarcini. 
 
„Programul de Execuţie a Serviciilor” reprezintă graficul de timp prezentat în Anexa D 
la Contract. 
 
„Proces verbal de predare-primire” reprezintă actul juridic semnat de Părţi pentru 
predarea/preluarea echipamentelor, vehiculelor, utilajelor şi unităţilor, conform acestui 
Contract.  
 
„Reciclare” reprezintă separarea şi transformarea materialelor reciclabile şi fracţiilor de 
DM în produse noi sau substanţe chimice care pot fi vândute pe pieţele naţionale şi 
internaţionale. 
 
„Schimbare legislativă” reprezintă oricare din următoarele situaţii apărute după Data 
Semnării Contractului, ca urmare a oricărei acţiuni a unei Autorităţi ce nu poate fi 
prevăzută în termeni rezonabili la data semnării: (i) o modificare sau o abrogare a unei legi 
existente; (ii) apariţia oricărei reglementări noi; sau (iii) o schimbare cu putere de lege 
survenită în aplicarea sau interpretarea unui act legal; pentru a fi considerată Schimbare 
Legislativă, dacă aceasta este invocată de către Delegatar sau Delegat, aceasta trebuie să 
aibă ca urmare o modificare semnificativă a costurilor şi cheltuielilor de executare a 
Serviciilor; nu va fi considerată Schimbare Legislativă modificarea impozitului pe 
profitul/venitul persoanelor juridice sau fizice.  
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„Schimbări Ordonate de Delegatar” definite în Clauza 17.3.1. 
 
 „Servicii” reprezintă activităţile specificate în Caietul de Sarcini şi toate obligaţiile 
aferente sau auxiliare, specificate sau nu, dar solicitate în termeni rezonabili spre a fi 
îndeplinite de Delegat în scopul atingerii obiectivelor acestui Contract. 
 
„Servicii Neprogramate” reprezintă serviciile prestate în afara programului curent de 
lucru. 
 
„Sortare” reprezintă separarea DM (fracţia uscată) în fracţii de deşeuri diferite, fie 
manual, fie mecanic(de ex. cu ajutorul unui mecanism de separare, separator cu aer sau 
orice alte tehnici de separare). Scopul sortării este să se separe materialele reciclabile sau 
alte fracţii de deşeuri unele de altele în vederea reciclării. 
 
„Staţia de Compostare” reprezintă o unitate de producere a compostului. Sunt incluse 
toate amenajările construite, clădirile, lucrările de terasamente, echipamentul fix, 
platformele betonate, utilităţile, drumurile şi toate celelalte componente aflate sau asociate 
staţiei (marcată în Anexa A), inclusiv utilajele şi piesele de schimb necesare operării 
acesteia.  
 
„Staţia de Sortare”- reprezintă unitatea unde are loc sortarea fracţiei deşeurilor uscate în 
materiale reciclabile. Sunt incluse toate amenajările construite, clădirile, echipamentul fix, 
platformele betonate, utilităţile şi toate celelalte componente aflate în sau asociate staţiei 
(marcată în Anexa A).  
 
„Subcontract” reprezintă orice contract încheiat de Delegat cu un alt operator economic 
sau de un subcontractant cu un alt subcontractant (la orice nivel) privind îndeplinirea şi 
implementarea acestui Contract. 
 
„Subcontractant” reprezintă orice furnizor de bunuri ori servicii şi orice alţi 
subcontractanţi ai Delegatului (la orice nivel) implicaţi în îndeplinirea şi implementarea 
acestui Contract.  
 
„Suma de Plată Lunară” este definită în Anexa E la Contract. 
 
„Suma de Plată la Suspendarea în Caz de Forţă Majoră”- suma calculată conform 
Anexei E. 
 
„Taxe” reprezintă orice taxă, cost, tarif, plată, obligaţie, impunere, contribuţie financiară 
sau orice taxă percepută sau impusă direct şi indirect de către orice Autoritate, inclusiv 
taxa pe valoare adăugată (TVA), taxa de vânzare, taxa de timbru, taxa vamală, reţinerea la 
sursă (impozit pe venit, dividende, dobânzi, plăţi, garanţii la închirierea 
echipamentelor/utilajelor sau de altă natură), accize, impozite pe proprietate, dobânzi la 
împrumuturi sau tranzacţii indiferent de moneda implicată, taxa de înregistrare/ 
înmatriculare, taxa pe combustibil, energie sau mediu, inclusiv orice alte dobânzi, 
penalităţi sau majorări ale acestora. 
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„Transportatori Autorizaţi de Deşeuri sau Materiale” reprezintă operatorii serviciului 
de colectare şi transport al deşeurilor din judeţul Bacău, notificaţi în scris Delegatului de 
către Municipiul Bacău până la Data de Începere a Serviciilor. 
 
„Unităţi de Tratare şi Depozitare” reprezintă depozitul de deşeuri şi instalaţiile aferente, 
Staţia de Compostare, Unitatea de Concasare, Staţia de Sortare şi Punctul Verde  
specificate în Anexa A a Contractului. 
 
 „Vehiculele Autorizate pentru Transportul Deşeurilor” reprezintă vehiculele utilizate 
de către Transportatorii Autorizaţi de Deşeuri sau Materiale. 
 
 „TVA” reprezintă taxa pe valoare adăugată. 
 
„Zi Lucrătoare” reprezintă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă şi duminică; (ii) oricărei 
zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru 
tranzacţii, în conformitate cu legile în vigoare.  

 
* 

În cazul în care contextul acestui Contract permite, se va ţine cont de următoarele reguli de 
interpretare: 

 
2.1. Formele cuvintelor la singular subînţeleg formele de plural şi invers;  
 
2.2. Titlurile din Contract sunt introduse exclusiv pentru facilitarea consultării sale şi 

nu pot fi luate în considerare la interpretarea Contractului;  
 
2.3. Referirile la personalul de conducere şi angajaţi vor include şi referiri la toate 

persoanele angajate de Delegat în îndeplinirea Serviciilor, precum şi la personalul 
şi conducerea oricărui Subcontractant al Delegatului, (în funcţie de context); 

 
2.4. Referirile la clauze, anexe şi ataşamente vor fi considerate referiri la clauzele, 

anexele şi ataşamentele prezentului Contract, iar referirile la subclauze vor fi 
considerate ca referiri la subclauze ale clauzei la care s-a făcut trimitere; 

 
2.5. Referirile la „acest contract/prezentul Contract” vor fi interpretate ca referiri la 

acest document după cum este revizuit, modificat sau completat şi în vigoare la 
anumite intervale de timp şi va include referiri la orice document care îl 
revizuieşte, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ţinând 
cont de sau în conformitate cu prevederile acestuia;  

 
2.6. Acolo unde acest Contract face trimitere la termenul “zile”, acel termen va 

desemna zile calendaristice, cu excepţia cazului in care se refera la „zile 
lucrătoare”; 
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2.7. Perioadele de timp se bazează pe şi vor fi calculate în funcţie de calendarul 
gregorian; 

 
2.8. Toate cuvintele, termenii, frazele, abrevierile scrise cu iniţială majusculă şi 

utilizate în cadrul oricărei anexe sau ataşament al unei anexe şi care nu sunt 
definite altfel în Clauza 1 vor fi interpretate conform înţelesului precizat în acea 
anexă sau ataşament, după cum este cazul; 

 
2.9. În eventualitatea oricăror nepotriviri între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri 

scrise cu majusculă şi definite în cadrul unei anexe sau ataşament al unei anexe, 
înţelesul stabilit la Clauza 1 va prevala asupra înţelesului din anexă sau din 
ataşamentul la anexă, dacă contextul acestui Contract permite; 

 
2.10. Toată corespondenţa, documentaţia şi comunicările scrise privitoare la acest 

Contract vor fi în limba română; 
 
2.11. Toate amendamentele la acest Contract vor fi valabile şi vor fi considerate ca 

făcând parte din acesta numai dacă sunt formulate în scris şi poartă semnătura 
autorizată a Concedentului şi Delegatului. Acolo unde există neconcordanţe între 
instrucţiunile în formă scrisă şi cele verbale şi acest Contract, atunci 
amendamentele semnate legal vor prevala; 

 
2.12. Nicio revizuire, aprobare sau înştiinţare făcută de Concedent nu va exonera 

Delegatul de obligaţiile şi răspunderile asumate în baza acestui Contract; 
 
2.13. Doar dacă nu se specifică altfel în prezentul Contract, în cazul oricărui conflict 

sau neconcordanţă între textul principal al Contractului şi orice anexă sau 
ataşament, textul principal al Contractului va prevala; 

 
2.14. Toate garanţiile, declaraţiile, asigurările de asumare a obligaţiilor şi orice alte 

răspunderi asumate de Delegat în baza acestui Contract au efecte cumulative şi 
niciuna nu va fi interpretată separat. 

 

3. CONTRACTUL  
 

3.1. Acest Contract reprezintă întreaga înţelegere contractuală a Părţilor cu privire la 
obiectul şi Serviciile acestuia şi înlocuieşte toate înţelegerile, propunerile, 
negocierile, acordurile, angajamentele şi declaraţiile anterioare (verbale sau 
scrise). 

 
3.2. Se consideră că diferitele documente care alcătuiesc Contractul se explică 

reciproc şi se interpretează împreună; eventualele ambiguităţi sau divergenţe vor 
fi explicate sau completate de Agentul de Monitorizare şi Control, cu acordul 
prealabil al Delegatarului. 
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4. DURATA CONTRACTULUI ŞI DATA DE ÎNCEPERE 
 

4.1. Durata prezentului Contract va începe la Data Semnării şi va expira la împlinirea 
ultimei zile din ultima lună a termenului de 55 de  luni de la Data de Începere a 
Serviciilor, cu excepţia cazurilor în care intervine rezilierea sau prelungirea 
Contractului. 

 
4.2. Data de Începere a Serviciilor este data stabilită de comun acord între Delegatar şi 

Delegat ca fiind data la care Delegatul va începe prestarea Serviciilor prin 
primirea oficială a tipurilor de deşeuri a căror depozitare, tratare sau valorificare 
face obiectul contractului. De la această dată, Delegatul este în drept să încaseze 
plata Serviciilor de la Delegatar pentru prestarea Serviciilor. Data de Începere va 
fi ulterioară îndeplinirii de către Delegat a tuturor obligaţiilor contractuale 
asumate pentru perioada de mobilizare şi va fi comunicată în scris de Delegatar 
Delegatului.  

 
4.3. Părţile pot conveni asupra prelungirii acestui Contract în condiţiile precizate la 

art. 14 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor cu 
modificările ulterioare. Prelungirea va fi agreată prin act adiţional la Contract nu 
mai târziu de douăsprezece (12) luni înainte de Data de Încetare. 

 
 

5. INTRAREA ÎN VIGOARE ŞI OBLIGAŢII ÎN 
PERIOADA DE MOBILIZARE  

5.  

5.1. Intrarea în vigoare  
 Prezentul Contract intră în vigoare de la Data Semnării pentru toate unităţile 

administrative-teritoriale parte la Contract, cu excepţia unităţilor administrative-
teritoriale care au în derulare, cu respectarea legislaţiei în vigoare, contracte de 
delegare a gestiunii pentru activitatea de eliminare şi tratare a deşeurilor de tipul 
celor care fac obiectul prezentului contract. Pentru fiecare dintre aceste din urmă 
unităţi administrative-teritoriale intrarea în vigoare a prezentului Contract are loc 
la data încetării, din orice motiv, a contractului în derulare.  

 
5.2. Garanţia de bună execuţie  

 
5.2.1. Garanţia de bună execuţie va fi în cuantum de ............................ lei, 

reprezentând 10% din valoarea totală a contractului.  
 
5.2.2. Garanţia de Bună Execuţie este valabilă pe toată durata Contractului şi 

după aceasta, în conformitate cu prevederile stipulate în cazul acestor 
garanţii. 
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5.3. Alte obligaţii 
 

5.3.1. Cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la Data de 
Începere a Contractului (dacă nu există alte acorduri contrare ale 
Părţilor), Delegatul va prezenta dovada care confirmă încheierea tuturor 
poliţelor de asigurare solicitate în Clauza 21 a prezentului Contract. 

 
5.3.2. Înainte de Data de începere, Părţile: 
 

(A) îşi vor asuma toate obligaţiile necesare pentru ca prestarea 
Serviciilor să poată începe; şi 

(B) vor furniza una alteia toate informaţiile şi datele necesare ce le sunt 
solicitate prin prevederile acestui Contract, ale Caietului de Sarcini 
şi ale anexelor celor două documente menţionate. 

 

6. SERVICIILE  
 

6.1. Obiectul acestui Contract este prestarea Serviciilor de operare, management şi 
întreţinere a celulei 1 a depozitului de deşeuri şi a instalaţiilor aferente aşa cum 
sunt descrise în Caietul de Sarcini, a Staţiei de Sortare, a Staţiei de Compostare, a 
Unităţii de Concasare şi a Punctului Verde menţionate în Anexa A, precum şi 
transportul şi tratarea levigatului de la vechiul depozit de deşeuri Bacău, în 
beneficiul Delegatarului, în schimbul unui tarif, pe care Delegatarul îl plăteşte 
Delegatului, calculat conform mecanismului de calcul al sumei de plată a 
serviciilor prezentat în Anexa E la Contract.  

 
6.2. Ajustarea sau modificarea tarifului va fi realizată în conformitate cu legislaţia 

aplicabilă la momentul solicitării Delegatului.  
 
6.3. Obligaţii cu privire la Servicii 

 
6.3.1. Începând cu Data de Începere, Delegatul este răspunzător pentru 

prestarea Serviciilor potrivit termenilor şi condiţiilor din acest Contract, 
Caietului de Sarcini şi ale anexelor lor, într-o manieră eficientă şi 
eficace, în conformitate cu toate Condiţiile Legale şi cu Bunele Practici 
Comerciale, spre deplina satisfacţie a Delegatarului. Nu este permisă 
eliminarea prin depozitare a altor categorii de deşeuri decât cele 
menţionate în autorizaţia integrată de mediu.  

 
6.3.2. Delegatul va furniza utilaje şi echipamente suplimentare şi va efectua 

activităţile suplimentare necesare, ori de câte ori este necesar, pentru a 
depozita deşeurile livrate potrivit Contractului şi pentru a opera 
facilităţile descrise în Caietul de Sarcini, conform normelor în vigoare. 
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6.3.3. În furnizarea Serviciilor, Delegatul: 
 

(A) se va conforma tuturor normelor de bună practică şi standardelor 
de calitate specificate în Contract si Caietul de Sarcini sau care au 
legătură cu natura serviciilor prestate; 

(B) va presta Serviciile dând dovadă de aptitudinile, prevederea şi 
priceperea care se cer unui operator competent de astfel de 
Servicii; 

(C) va adopta şi utiliza procesul de control al calităţii astfel cum este 
detaliat în Contract; 

(D) îşi va asuma întreaga răspundere pentru îndeplinirea Serviciilor în 
condiţii adecvate şi în siguranţă. 

(E) se va asigura că toată infrastructura, instalaţiile, materialele, 
utilajele, echipamentele şi bunurile folosite în prestarea Serviciilor 
sunt conforme cu prevederile Contractului şi adecvate Serviciilor; 

 
6.4. Unităţile Deservite 
 Delegatul va presta Serviciile în unităţile deservite descrise în Anexa A.   

 
6.5. Sincope în prestarea Serviciilor 

 
6.5.1. În cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciile, 

total sau parţial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanţe 
ar putea împiedica în mod substanţial prestarea Serviciilor, atunci 
Delegatul va notifica imediat Delegatarul oferind în scris detalii 
cuprinzătoare asupra circumstanţelor, motivelor, duratei posibile a 
întreruperii şi acţiunilor avute în vedere pentru remedierea situaţiei, 
precum şi orice alte detalii pe care Delegatarul le solicită în mod 
rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod 
substanţial prestarea Serviciilor nu va atrage nicio modificare a vreunei 
clauze a acestui Contract şi nu va elibera sau exonera în niciun fel 
Delegatul de obligaţia de a presta Serviciile conform Contractului şi 
prevederilor legale în vigoare cu privire la suspendarea sau limitarea 
prestării Serviciilor în domeniul salubrizării localităţilor.  

 
6.5.2. În cazul în care Delegatul se află în situaţia de neîndeplinire a 

obligaţiilor contractuale, Agentul de Monitorizare şi Control poate 
acţiona în conformitate cu Clauza 26, la solicitarea prealabilă a 
Delegatarului. 

 
6.6. Cesiunea drepturilor şi obligaţiilor 

 
6.6.1. Delegatul nu va vinde, cesiona sau transfera în orice alt fel drepturile şi 

obligaţiile rezultând din acest Contract. Orice vânzare, cesionare sau 
transferare efectivă de către Delegat a drepturilor şi obligaţiilor 
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prevăzute în acest contract va fi nulă de drept şi nu va produce niciun 
efect. 

 
6.6.2. Delegatul nu va vinde, concesiona sau închiria niciun utilaj/echipament 

al Concedentului concesionat în scopul prestării Serviciilor. Delegatul nu 
va înlocui şi nu va dispune în niciun fel de aceste bunuri fără 
consimţământul prealabil, în scris, al Concedentului. 

 
6.6.3. Delegatul şi/sau Subcontractanţii nu vor invoca vreun drept de retenţie 

asupra unităţilor, utilajelor, vehiculelor şi echipamentelor folosite în 
prestarea Serviciilor. Delegatul va despăgubi şi va exonera de răspundere 
Grupul Asigurat împotriva tuturor Daunelor (cu excepţia daunei 
indirecte) ce ar putea rezulta din orice nerespectare a prezentei Clauze 
6.5. 

 
6.7. Substanţe periculoase 

 
6.7.1. Delegatul se va asigura că toate substanţele şi materialele periculoase 

folosite sau care urmează să fie folosite în prestarea Serviciilor sunt 
păstrate într-un mediu controlat şi în condiţii de siguranţă conform 
legislaţiei în domeniu şi Bunelor Practici Comerciale, precum şi că toate 
recipientele cu substanţe periculoase sunt etichetate corect şi clar. 
Delegatul va informa prompt Delegatarul de utilizarea şi depozitarea 
unor astfel de substanţe la amplasamentele acestuia şi se va conforma 
oricăror altor cerinţe exprimate în termeni rezonabili de Delegatar 
referitor la cele de mai sus. 

 
6.7.2. Orice deşeuri periculoase livrate accidental către Unităţile vor fi păstrate 

într-un mediu controlat, conform cerinţelor din Caietul de Sarcini.  
 
 

7. SUPRAVEGHEREA SERVICIILOR 
7.  

7.1. Agentul de Monitorizare şi Control 
 

7.1.1. Delegatarul va numi un Agent de Monitorizare şi Control care va 
exercita drepturile şi prerogativele Delegatarului în conformitate cu 
mandatul primit de la Delegatar, mandat care este notificat Delegatului 
înainte de Data de Începere a Serviciilor.   

 
7.1.2. Agentul de Monitorizare şi Control are autoritatea şi prerogativele de a 

opera orice modificări în prestarea Serviciilor dacă le consideră necesare 
în executarea adecvată a acestora conform Contractului, în baza 
mandatului special prealabil acordat de Delegatar. Delegatul va pune în 
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aplicare imediat orice astfel de modificări în prestare şi va acţiona 
conform instrucţiunilor primite şi sub nicio formă nu va fi exonerat de 
această obligaţie. 

 
7.1.3. Agentul de Monitorizare şi Control poate numi anumite persoane ca 

reprezentanţi ai săi pentru a-l asista în exercitarea atribuţiilor de la 
Clauza 7.1.2. Agentul de Monitorizare şi Control va trimite o notificare 
scrisă Delegatului cu numele şi funcţiile acestor reprezentanţi.  

 
7.1.4. Reprezentanţii Agentului de Monitorizare şi Control nu au dreptul de a 

exonera Delegatul de vreuna din îndatoririle şi obligaţiile prevăzute prin 
Contract sau, doar dacă nu este precizat altfel, să impună orice lucrare 
care implică o întârziere sau o plată suplimentară făcută de Delegatar sau 
să modifice în vreun fel aceste Servicii. Reprezentanţii Agentului de 
Monitorizare şi Control nu au dreptul de a emite ordine sau instrucţiuni 
aplicabile Delegatului, cu excepţia cazului în care aceste instrucţiuni îi 
autorizează să îşi exercite funcţiile şi să asigure executarea Serviciilor în 
conformitate cu prevederile Contractului şi a instrucţiunilor primite de la 
Agentul de Monitorizare şi Control. 

 
7.1.5. În cazul în care Delegatul va fi nemulţumit de orice instrucţiuni ale 

reprezentanţilor autorizaţi de Agentul de Monitorizare şi Control 
conform Clauzei 7.1.3., atunci acesta va fi îndreptăţit să se adreseze 
Agentului de Monitorizare şi Control, care va lua decizia finală şi 
definitivă, în baza acordului prealabil al Delegatarului. 

 

8. DELEGATUL  
 

8.1. Managerul de Contract 
 

8.1.1. Delegatul, cu aprobarea scrisă a Agentului de Monitorizare şi Control, va 
numi un Manager de Contract. Aprobarea poate fi retrasă în orice 
moment în mod justificat. 

 
8.1.2. Managerul de Contract va exercita asupra Delegatului atribuţiile, 

drepturile şi puterile conferite de prezentul Contract. Managerul de 
Contract va fi disponibil în mod constant şi îşi va aloca timpul 
gestionării şi supravegherii Serviciilor. Managerul de Contract va fi pe 
deplin răspunzător de îndeplinirea Serviciilor şi va primi în numele 
Delegatului instrucţiuni şi directive de la Agentul de Monitorizare şi 
Control. Totodată, Managerul de contract va fi răspunzător pentru 
prestarea în siguranţă a Serviciilor. 
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8.1.3. Managerul de Contract va acţiona conform prevederilor Contractului în 
orice moment, în persoană sau prin persoane desemnate de către 
Managerul de Contract ca şi reprezentanţi ai săi, pentru a-l înlocui sau 
asista în îndeplinirea obligaţiilor menţionate în clauza 8.1.2. Managerul 
de contract va transmite o notificare scrisă Delegatarului cu menţionarea 
numelor şi funcţiilor acestor reprezentanţi. Delegatarul nu va refuza 
aprobarea reprezentanţilor dacă aceştia îndeplinesc cerinţele de 
experienţă similară  

 
8.2. Registre, evidenţe contabile şi audit 

 
8.2.1. Delegatul va respecta standardele şi principiile contabile şi va menţine 

registrele şi înregistrările contabile necesare conform Legii. 
 
8.2.2. Delegatul va evidenţia în contabilitate în mod separat, clar şi distinct 

toate intrările şi ieşirile contabile în legătură cu acest Contract, în 
conformitate cu dispoziţiile legale. În măsura în care Delegatul nu va 
evidenţia aceste intrări şi ieşiri contabile în mod separat, atunci 
Delegatul va putea rezilia Contractul în condiţiile Clauzei 29 de mai jos. 

 
8.2.3. Delegatarul poate, suportând costurile şi cheltuielile, să efectueze un 

audit al evidenţelor şi registrelor contabile şi al altor documente 
relevante pentru Contract ţinute în condiţiile Clauzei 8.2.2. de mai sus, 
inclusiv asupra evidenţelor şi registrelor lucrărilor şi echipamentelor şi a 
oricăror informaţii, înregistrări şi documente contabile care pot fi 
solicitate de Delegatar pentru a stabili dacă plata datorată de Delegatar în 
schimbul prestării Serviciilor a fost calculată în conformitate cu 
prevederile Contractului. 

 
8.2.4. Toate registrele, evidenţele, înregistrările şi documentele contabile la 

care se face referire în prezenta Clauză 8.2. vor fi păstrate de Delegat pe 
o perioadă minimă de şaizeci (60) de luni de la conceperea lor, ori pe o 
perioadă mai lungă dacă acest lucru este solicitat de Autorităţi. La 
expirarea celor şaizeci (60) de luni, Delegatul nu va arunca sau distruge 
aceste registre, evidenţe, înregistrări şi documente contabile fără a cere 
aprobarea Delegatarului printr-o notificare scrisă trimisă cu treizeci (30) 
de zile înainte. În urma primirii notificării Delegatarul poate prelua pe 
cheltuială proprie registrele, evidenţele, înregistrările şi documente 
contabile printr-o notificare trimisă Delegatului cu cel puţin zece (10) 
zile înainte de expirarea perioadei de treizeci (30) de zile. 

 
8.3. Cooperarea cu Autorităţile 

 
8.3.1. Delegatul va coopera pe deplin cu toate Autorităţile în procesul de audit, 

monitorizare, verificare, înregistrare şi inspectare a executării Serviciilor 
şi a informaţiilor aflate în posesia Delegatului sau Subcontractanţilor. 
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8.3.2. Delegatul se va asigura că toate prevederile relevante ale prezentului 

Contract sunt incluse în orice Subcontract, oferind astfel Delegatarului şi 
Autorităţilor aceleaşi drepturi în cazul Subcontractanţilor ca şi în cazul 
Delegatului. 

 
 

9. MONITORIZAREA CONTRACTULUI  
 

9.1. Monitorizarea de către Delegat 
Delegatul va monitoriza şi furniza rapoarte referitoare la prestarea Serviciilor în 
conformitate cu prevederile contractuale şi ale Caietului de Sarcini. 

 
9.2. Monitorizarea de către Delegatar 

 
9.2.1. Delegatarul are dreptul să verifice şi să monitorizeze executarea 

Serviciilor. 
 
9.2.2. Delegatarul, prin intermediul Agentului său de Monitorizare şi Control şi 

pe propria cheltuială, va desfăşura propriile activităţi de monitorizare a 
Serviciilor în orice stadiu al Contractului, pentru a se asigura că 
Serviciile sunt prestate în conformitate cu prevederile prezentului 
Contract. Delegatul va depune toate eforturile pentru a asista Delegatarul 
în acest demers. Delegatarul va anunţa Delegatul de rezultatul 
monitorizării serviciilor iar Delegatul va ţine cont de observaţiile 
Delegatarului în legătură cu prestarea Serviciilor pe viitor. Monitorizarea 
de către Delegatar include, dar nu este limitată la, monitorizarea operării 
de către Delegat a cântarului. Delegatul are obligaţia de a asigura accesul 
deplin şi nerestricţionat al persoanelor mandatate de către Delegatar în 
acest sens la toate activele corporale sau necorporale legate de operarea 
cântarului.  

 
9.2.3. Delegatul va furniza, la solicitarea Agentului de Monitorizare şi Control, 

informaţii detaliate asupra derulării Serviciilor, atât în formă scrisă cât şi 
pe suport electronic, ori de câte ori Agentul de Monitorizare şi Control 
va solicita asemenea informaţii în scopul monitorizării şi supravegherii 
Serviciilor. Sfera de aplicare, conţinutul, formatul şi metoda de trimitere 
a acestor informaţii vor fi notificate în scris Delegatului şi vor fi 
compatibile cu sistemul informatic al Delegatarului. 

 
9.2.4. Delegatul va permite Agentului de Monitorizare şi Control sau 

reprezentantului său accesul la registrele Contractului, în funcţie de 
solicitarea Agentului de Monitorizare şi Control. 
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9.3. Reclamaţii 
 Delegatarul va implementa un sistem de monitorizare a Contractului, iar Agentul 

de Monitorizare şi Control sau reprezentantul său autorizat va primi şi va ţine 
cont de toate reclamaţiile, cererile şi observaţiile privind diferitele servicii 
prevăzute în Contract, sosite fie direct, fie prin intermediul Delegatarului. 
Delegatul va răspunde la toate reclamaţiile, cererile şi observaţiile într-o manieră 
politicoasă şi eficientă şi le va retrimite într-un timp cât mai scurt Agentului de 
Monitorizare şi Control sau reprezentantului său oficial. Toate aceste reclamaţii, 
cereri şi observaţii vor fi analizate de către Agentul de Monitorizare şi Control şi 
vor fi folosite în monitorizarea şi supravegherea execuţiei Serviciilor sau 
anumitor părţi ale acestora. Toate reclamaţiile primite direct vor fi trimise şi 
Delegatului.  

 
9.4. Şedinţe de Monitorizare a Performanţei 
 Agentul de Monitorizare şi Control şi Managerul de Contract vor participa la 

şedinţe de monitorizare a performanţei lunare în perioada de mobilizare şi în 
primele şase (6) luni de la Data de Începere, trimestriale după expirarea perioadei 
de şase (6) luni de la Data de Începere şi oricând la cererea Agentului de 
Monitorizare şi Control sau a Delegatarului, în scopul verificării executării 
Contractului de către Delegat. 

 

10. AMPLASAMENTE  
10.  

10.1. Concesionarul va întreţine amplasamentele şi clădirile necesare prestării 
Serviciilor în condiţii optime pe toată durata Contractului.  

 
10.2. Concedentul autorizează Concesionarul să-şi exercite dreptul de concesiune 

asupra spaţiilor şi clădirilor Delegatarului, după cum sunt acestea specificate în 
Anexa A, în scopul executării Serviciilor. Dreptul de concesiune se va stinge la 
încetarea sau rezilierea Contractului. 

 
10.3. La finalizarea Contractului, Concesionarul va preda spaţiile/clădirile folosite într-

o stare de utilizare nu mai puţin bună decât la primire la Data Începerii, conform 
caracteristicilor incluse în Procesul Verbal de Predare-primire încheiat în 
momentul punerii la dispoziţie a bunurilor, prevăzut la Anexa C din Contract, cu 
excepţia uzurii normale. 

 
10.4. Concesionarul nu va folosi nicio parte a spaţiilor de lucru pentru care a fost 

acordat dreptul de concesiune în alt scop decât prestarea Serviciilor, fără 
aprobarea scrisă şi prealabilă a Agentului de Monitorizare şi Control, dată în baza 
unei autorizări scrise a Concedentului. 

 
10.5. Concesionarul va suporta costurile în caz de reparaţii şi va menţine spaţiile 

ocupate în conformitate cu scopurile acestui Contract (fie că fac obiectul 
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concesiunii din partea Concedentului sau nu), precum şi în stare bună de 
exploatare în vederea îndeplinirii adecvate a obligaţiilor sale prevăzute de 
Contract. 

 
10.6. Concesionarul va permite accesul Concedentului şi al Agentului de Monitorizare 

şi Control în spaţiile/clădirile utilizate în cadrul Serviciilor pentru a-şi putea 
exercita drepturile de monitorizare sau supraveghere în conformitate cu 
prevederile Contractului. 

 
 

11. ACTIVELE SERVICIILOR  
 

11.1. Concesionarul, în cazul în care este posibil şi doar dacă în cadrul documentelor 
contractului nu este altfel convenit sau precizat în mod expres, va furniza, înlocui, 
repara şi întreţine în stare bună de funcţionare toate bunurile/mijloacele fixe ale 
Serviciilor pentru a putea fi folosite în scopul pentru care au fost proiectate pentru 
prestarea Serviciilor.  

 
11.2. Concesionarul se va asigura că toate bunurile folosite în prestarea Serviciilor sunt 

întreţinute, depozitate şi asigurate în conformitate cu instrucţiunile de fabricaţie şi 
că sunt folosite conform normelor de siguranţă. 

 
11.3. Predarea-primirea bunurilor Concedentului va fi consemnată într-un Proces-

verbal de Predare-primire a Bunurilor Concesionate, Anexa C la prezentul 
Contract. Concesionarul va face toate investigaţiile necesare pentru descoperirea 
eventualelor stricăciuni, defecte sau uzură neobişnuită a Bunurilor Concedentului. 
Astfel de constatări vor fi menţionate în Procesul-verbal de Predare-primire. 
Concedentul va acoperi orice cheltuieli legate de propriile investigaţii realizate 
înainte de predare-primire şi legate de remedierea eventualelor defecte.  

 
11.4. Concesionarul este de acord să exploateze şi să întreţină bunurile listate în Anexa 

B (Bunurile Concedentului) la preţul pieţei. Concesionarul şi personalul acestuia 
va primi instrucţiuni şi va fi instruit cu privire la Bunurile Concedentului cât mai 
devreme posibil după data semnării.  

 
11.5. Concedentul nu îşi asumă nicio răspundere şi nu oferă nicio garanţie privitor la 

calitatea, starea, condiţia de funcţionare şi nu furnizează nici o descriere a 
bunurilor puse la dispoziţia Concesionarului conform acestei clauze, altele decât 
garanţiile producătorilor/antreprenorilor sau ale reprezentanţilor acestora. 

 
11.6. În cazul oricărei remedieri de defecte datorate culpei producătorului solicitate de 

către Concesionar, Concedentul va depune toate eforturile pentru remedierea 
defectului.  
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11.7. La încetarea Contractului, prin expirarea duratei sau prin reziliere sau denunţare 
unilaterală, toate bunurile de retur proprietatea Municipiului Bacău vor fi 
returnate de către Concesionar Municipiului Bacău în starea iniţială, într-o stare 
tehnică şi de funcţionare similară celei de la predarea-primirea de la începutul 
contractului, cu excepţia uzurii normale în cazul unei folosinţe obişnuite şi în 
conformitate cu scopul acestora, în mod gratuit şi libere de orice sarcini sau 
obligaţii. Bunurile Concedentului sunt supuse prevederilor legale contabile, 
fiscale şi de regim juridic.  

 
11.8. Bunurile care trebuie achiziţionate din fonduri proprii de către Concesionar 

pentru îndeplinirea Serviciilor în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini 
şi Anexei A la Contract sunt şi rămân în proprietatea Concesionarului la încetarea 
din orice motiv a Contractului.  

 
11.9. Concesionarul, la subcontractarea Serviciilor sau a unei părţi a acestora, va 

include prevederile prezentei clauze privind bunurile Serviciilor folosite sau care 
urmează a fi folosite de Subcontractant în prestarea Serviciilor sau a unei părţi a 
acestora. 

 
 

12. AUTORIZATII  
 

12.1. Delegatul şi Subcontractanţii săi se vor conforma Legii. 
 
12.2. Delegatul, pe cheltuială proprie, va obţine şi menţine valabile toate Autorizaţiile 

necesare pentru prestarea Serviciilor în conformitate cu prezentul Contract. 
 
12.3. Toate lucrările necesare pentru prestarea Serviciilor vor fi derulate astfel încât să 

nu obstrucţioneze accesul populaţiei la/dinspre proprietăţile publice sau utilizarea 
adecvată a străzilor şi spaţiilor publice. Delegatul despăgubeşte şi exonerează de 
răspundere Grupul Asigurat (cu excepţia daunelor indirecte) de orice Daună a 
Delegatului sau Subcontractanţilor rezultată în urma nerespectării prezentei 
Clauze 12. 

 
12.4. Retragerea sau încetarea valabilităţii licenţei emise de autoritatea de reglementare 

va atrage rezilierea contractului şi revocarea hotărârilor autorităţilor deliberative 
ale unităţilor administrative-teritoriale parte la Contract privind atribuirea 
Contractului. 
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13. PERSONAL  
13.  

13.1. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciilor a unui număr 
suficient de persoane cu abilităţile, îndemânările, cunoştinţele, instruirea, 
calificările şi experienţa necesare şi adecvate unei bune desfăşurări a Serviciilor şi 
se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiţii 
a Serviciilor, pe toată durata Contractului. Dacă Delegatarul consideră că 
numărul, experienţa sau competenţele angajaţilor Delegatului sunt inadecvate 
prestării Serviciilor, Delegatul, la solicitarea Delegatarului şi fără costuri sau 
cheltuieli suplimentare pentru acesta din urmă, va furniza de îndată un număr 
suplimentar de angajaţi sau personal competent. 

 
13.2. Delegatul se va asigura că toţi angajaţii săi implicaţi în prestarea Serviciilor vor fi 

instruiţi corespunzător cu: 
 

13.2.1. sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa; 
 
13.2.2. toate prevederile importante ale Contractului; 
 
13.2.3. toate procedurile şi standardele convenite între Părţi la anumite interval 

de timp; 
 
13.2.4. toate procedurile, regulile, regulamentele şi Legile relevante pentru 

prestarea Serviciilor, inclusiv regulile de protecţia muncii; 
 
13.2.5. riscul de incendiu şi prevederile în caz de incendiu; 
 
13.2.6. necesitatea menţinerii celor mai înalte standarde de igienă, politeţe şi 

consideraţie faţă de populaţie, pentru a promova imaginea şi reputaţia 
Delegatarului. 

 
13.3. Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat în condiţiile 

aprobate de Agentul de Monitorizare şi Control, în conformitate cu Condiţiile de 
Contract şi Caietul de Sarcini şi va solicita personalului să poarte şi să aibă la 
vedere însemnele de identificare pe toată durata prestării serviciilor. 

 
13.4. Delegatul va folosi un număr suficient de inspectori pentru a se asigura ca 

personalul propriu şi al Subcontractanţilor este permanent supravegheat şi îşi 
îndeplineşte îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract. Tot personalul de 
supraveghere al Delegatului şi al Subcontractanţilor trebuie să poată comunica 
fluent în limba angajaţilor pe care îi supraveghează. 

 
13.5. Codul de conduită al personalului 
 Pe perioada prestării Serviciilor, Delegatul se va conforma politicilor referitoare 

la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranţă) 
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existente în regulamentul de ordine interioară/codul de conduită pe care Delegatul 
îl va prezenta spre aprobare Delegatarului. Delegatarul va avea dreptul să solicite 
Delegatului modificarea acestui regulament de ordine interioară/cod de conduită 
în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă şi în conformitate cu 
dispoziţiile legale aplicabile. După aprobarea regulamentului de ordine 
interioară/codului de conduită, Delegatul îl va aduce la cunoştinţă tuturor 
angajaţilor şi va face dovada acestei formalităţi către Delegatar prin prezentarea 
semnăturilor de luare la cunoştinţă. Aceste documente, aşa cum au fost 
implementate de Delegat, pot fi actualizate la solicitarea Delegatarului la anumite 
intervale de timp. Delegatul va acţiona în mod rezonabil şi se va asigura că şi 
Subcontractanţii săi procedează la fel. Delegatul va lua măsuri disciplinare 
corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajate de acesta şi/sau 
Subcontractanţilor săi care nu respectă cerinţele, regulile şi regulamentele privind 
cele de mai sus. La solicitarea justificată a Delegatarului, Delegatul va dispune 
eliberarea din funcţie a oricărei persoane care nu respectă prevederile 
susmenţionate. 

 
13.6. Angajaţii Delegatului 

 
13.6.1. Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea şi de condiţiile de 

lucru ale angajaţilor săi şi se va asigura că toţi Subcontractanţii săi sunt 
în acelaşi fel răspunzători de proprii angajaţi. 

 
13.6.2. Delegatul este răspunzător şi va suporta toate costurile şi cheltuielile 

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

 
13.6.3. Delegatul va furniza Delegatarului, dacă i se solicită, dovezile 

satisfăcătoare care arată că personalul aflat în serviciul Delegatului sau 
subcontractanţilor acestuia primeşte salariile la timp, în întregime şi în 
condiţii legale, iar plăţile către bugetele de stat, fondurile de pensii, şi 
casele de sănătate sunt achitate la zi. 

 
13.7. Angajaţii Delegatarului 

Delegatarul va fi răspunzător în întregime de angajarea şi de condiţiile de lucru 
ale propriilor angajaţi. 

 
13.8. Înlocuirea angajaţilor 
 Delegatul, suportând costurile şi cheltuielile aferente, va înlocui orice angajat sau 

orice Subcontractant al său sau se va asigura de înlocuirea oricărei persoane 
angajată de Subcontractanţi dacă Delegatarul consideră că acestea s-au dovedit 
incompetente, au acţionat într-o manieră care a adus prejudicii Delegatarului, nu 
s-au conformat normelor de siguranţă sau altor reguli şi regulamente, au prestat 
munci sub standardele solicitate sau a oricărei persoane a către înlocuire este 
solicitată de către Delegatar din orice alte motive întemeiate. Persoanele de mai 
sus nu vor fi implicate din nou în prestarea Serviciilor decât cu aprobarea scrisă şi 
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prealabilă a Delegatarului. În cazul în care Delegatul contestă o astfel de 
notificare, persoana respectivă nu va lua parte la prestarea Serviciilor, aşteptând 
soluţionarea disputei. Delegatarul nu îşi va exercita acest drept fără să aibă 
motive întemeiate. 

 
13.9. Registre de evidenţa personalului 
 Sub rezerva restricţiilor impuse de Lege, Delegatul se va asigura că Agentul de 

Monitorizare şi Control are acces la toate detaliile materiale privind angajaţii 
Delegatului şi ai Subcontractanţilor acestuia, inclusiv numărul angajaţilor, 
categoria de muncă, detalii referitoare la calificări şi instruire pentru fiecare în 
parte. 

 
 

14. PROTECŢIA MUNCII  
 

14.1. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activităţile prestate în 
cadrul Contractului sau orice alte activităţi care au legătură cu acesta, pentru a 
asigura securitatea şi sănătatea propriilor angajaţi, precum şi a angajaţilor 
Delegatarului şi orice alte persoane inclusiv din rândurile populaţiei. Principiile şi 
metodele de siguranţă în muncă aplicate de Delegat vor fi nu mai puţin eficiente 
şi cuprinzătoare ca cele stabilite de legislaţia română în vigoare în domeniu.  

 
14.2. Înainte de Data de începere, Delegatul va trimite Agentului de Monitorizare şi 

Control o copie a normelor de protecţia muncii şi a procedurilor de siguranţă în 
muncă privind toate activităţile desfăşurate în sensul prezentului contract. 
Delegatul va revizui normele de protecţia muncii şi procedurile de siguranţă la 
locul de muncă ori de câte ori va fi necesar şi ori de câte ori se vor face schimbări 
ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje şi echipamente noi, etc. şi va 
prezenta Agentului de Monitorizare şi Control toate modificările survenite. 

 
14.3. Delegatul va avea în vedere siguranţa în muncă pentru toate persoanele implicate 

în prestarea serviciilor şi va menţine toate amplasamentele, depozitele, 
instalaţiile, vehiculele şi utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul 
său) într-o stare de funcţionare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va 
întreţine şi, dacă este cazul va procura, pe cheltuială proprie, instalaţia de 
iluminare, elementele de protecţie, gardurile, semnele de avertizare şi va urmări 
amplasarea şi instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar sau la solicitarea 
Agentului de Monitorizare şi Control sau a oricărei instituţii competente sau 
autorităţi pentru protecţia, siguranţa şi sănătatea populaţiei. 

 
14.4. Agentul de Monitorizare şi Control îşi rezervă dreptul de a întrerupe prestarea 

serviciilor sau a unei părţi a lor, în condiţiile legii şi cu aprobarea prealabilă a 
Delegatarului, în cazul în care Delegatul nu respectă prevederile prezentei Clauze 
sau prevederile legale de protecţia muncii. În cazul unei întreruperi, Delegatul nu 
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va relua prestarea Serviciilor până când Agentul de Monitorizare şi Control nu va 
considera problemele rezolvate şi va notifica în scris Delegatul să procedeze la 
reluarea serviciilor întrerupte. 

 
 

15. MĂSURI DE SIGURANŢĂ  
15.  

15.1. Delegatul va fi răspunzător pentru siguranţa amplasamentelor şi locaţiilor, 
depozitelor, atelierelor şi a parcajului pentru vehicule si utilaje care va fi încuiat 
în afara orelor de program. Totodată se va asigura că sistemele de alarmă şi 
aparatura de monitorizare, acolo unde sunt instalate, funcţionează şi că toate 
celelalte sisteme de securitate sunt activate zilnic înainte de părăsirea 
amplasamentului, după terminarea programului de lucru. 

 
15.2. Delegatul va împrejmui amplasamentele şi nu va permite accesul publicului, 

decât cu acordul Agentului de Monitorizare şi Control. Delegatul va lua măsurile 
necesare pentru a împiedica accesul populaţiei la deşeuri. Angajaţii Delegatului 
vor purta ecusoane, vizitatorii altor organizaţii vor primi permise de intrare, iar 
detaliile vizitei vor fi trecute într-un registru.  

 
15.3. La intrarea în oricare dintre facilităţile administrate de Delegat va fi amplasat un 

panou cu denumirea unităţii, orele de funcţionare, orarul de lucru cu publicul 
acolo unde este cazul, denumirea şi adresa Delegatului şi modalitatea de contact 
în caz de urgenţă. 

 
15.4. Delegatul va lua toate măsurile de afişare a instrucţiunilor sau va utiliza alte 

mijloace adecvate pentru a se asigura că toţi angajaţii au luat notă de normele de 
siguranţă impuse de Delegatar.  

 
15.5. Delegatul va coopera cu Delegatarul în orice investigaţie justificată în mod 

rezonabil a acestuia privind respectarea normelor de siguranţă: 
 

15.5.1. va depune toate diligenţele pentru ca orice angajat (inclusiv angajaţii 
Subcontractanţilor) să poată fi intervievaţi de către Delegatar sau orice 
Autoritate în drept la solicitarea acestora în vederea desfăşurării 
investigaţiei; şi 

 
15.5.2. sub rezerva restricţiilor impuse de Lege, va furniza copii ale 

documentelor, registrelor şi orice alte materiale la solicitarea întemeiată 
a Delegatarului sau a oricărei alte Autorităţi în drept. Acestea au dreptul 
de a reţine copiile documentelor pentru a le folosi în investigaţie. 
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15.6. Delegatarul va informa Delegatul, în măsura în care este posibil, de toate 
informaţiile particulare sau generale ce ar putea să afecteze siguranţa Delegatului, 
a Subcontractanţilor sau a proprietăţii. 

 
15.7. Delegatul se va conforma cerinţelor Delegatarului privind notificările referitoare 

la posibile boli infecţioase ce trebuie anunţate. 
 
 

16. ASIGURAREA CALITĂŢII  
 

16.1. Delegatul va presta Serviciile în conformitate cu sistemul de management al 
calităţii. În vederea asigurării calităţii serviciilor, Delegatul va alcătui un plan de 
supraveghere a asigurării calităţii, ce va fi completat şi trimis Agentului de 
Monitorizare şi Control pentru aprobare, înainte de Data de Începere. Delegatul 
va revizui şi actualiza planul de calitate aprobat, la anumite intervale de timp. 

 
16.2. Delegatul va prezenta certificările de calitate aplicabile Serviciilor în totalitatea 

lor şi le va menţine pe toată durata Serviciilor. Delegatul va asigura conformitatea 
cu planul de asigurare a calităţii prin organizarea de audituri interne ale calităţii şi 
prin verificarea periodică a sistemului de management al calităţii. 

 
 

17. NOTIFICĂRI PRIVIND SERVICIILE  
 

17.1. Orice schimbare a scopului Serviciilor, a prevederilor privind remunerarea 
datorată Delegatului, a obligaţiilor Delegatului sau Delegatarului stabilite prin 
Contract sau referitoare la orice termeni şi condiţii ale Contractului, va fi 
autorizată numai pe baza unei „Notificări privind Serviciile”. Notificarea 
privind Serviciile se va reflecta într-un act adiţional la Contract semnat de 
Delegatar şi de Delegat. Nicio Notificare privind Serviciile nu va duce la 
nerespectarea prevederilor legale sau a Bunelor Practici Comerciale. 

 
17.2. Delegatarul are împuternicirea de a emite o Notificare privind Serviciile în scris 

pentru a ordona orice schimbare a Serviciilor justificată în mod rezonabil. Aceste 
schimbări pot include completări, înlocuiri, schimbări în calitate, cantitate, formă, 
caracter, tip, poziţionare, dimensiune, şi schimbări în succesiunea specificată, 
metoda sau planificarea în timp a prestării Serviciilor. 

 
17.3. Delegatul nu are dreptul să iniţieze vreo Notificare privind Serviciile, în afara 

cazului în care acesta este rezultatul unei schimbări ordonate de Delegatar, o 
întârziere/neîndeplinire provocată de Delegatar, o propunere a Delegatului pentru 
îmbunătăţirea Serviciilor sau o situaţie incontrolabilă care are un impact material 
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şi substanţial asupra capacităţii Delegatului de a-şi îndeplini obligaţiile. În sensul 
prezentului Contract: 

 
17.3.1. o „Schimbare Ordonată de Delegatar” reprezintă orice ordin, indicaţie 

sau instrucţiune a Agentului de Monitorizare şi Control în conformitate 
cu Clauza 17.1 prin care se solicită Delegatului să presteze o muncă sau 
să furnizeze servicii care nu sunt în mod expres incluse sau care nu pot fi 
considerate ca făcând parte din Serviciile descrise în Caietul de Sarcini; 

 
17.3.2. o „întârziere/neîndeplinire provocată de Delegatar” reprezintă orice 

întârziere sau neîndeplinire a Delegatarului în a-şi respecta obligaţiile 
contractuale, cu condiţia ca această întârziere sau neîndeplinire să nu fie 
din vina Delegatului (i) în îndeplinirea obligaţiilor contractuale, (ii) sau 
dintr-o acţiune intenţionată a acestuia, (iii) sau din neglijenţa 
Delegatului, Subcontractanţilor sau angajaţilor, reprezentanţilor, 
agenţilor sau directorilor acestora, şi cu condiţia ca 
întârzierea/neîndeplinirea provocată de Delegatar să nu includă plăţi 
întârziate, existenţa unor dispute în curs de soluţionare sau în cazul în 
care Părţile nu convin asupra condiţiilor aplicabile unei Notificări 
privind Serviciile sau a Notificării privind Serviciile în sine; 

 
17.3.3. o „propunere a Delegatului pentru îmbunătăţirea Serviciilor” 

reprezintă o propunere a Delegatului de a modifica Serviciile în vederea 
îmbunătăţirii eficienţei şi/sau calităţii acestora; 

 
17.3.4. o „situaţie incontrolabilă” este: 
 

(A) modificare a Legii; sau 
(B) suspendarea, încetarea, întreruperea, neîndeplinirea sau refuzul de 

a reînnoi sau emite o Autorizaţie privind executarea Serviciilor, cu 
condiţia ca niciuna din situaţiile de mai sus să nu se datoreze 
neglijenţei Delegatului de a solicita sau de a obţine Autorizaţia în 
timp util. 

 
17.4. În cazul în care Delegatul solicită o Notificare privind Serviciile, acesta va adresa 

Delegatarului o cerere de Notificare privind Serviciile în decurs de zece (10) zile 
lucrătoare de la întârzierea/neîndeplinirea provocată de Delegatar sau de la 
situaţia incontrolabilă sau de la primirea Notificării privind Serviciile de la 
Delegatar (oricare din acestea), în care va specifica următoarele: 

 
17.4.1. paşii pe care i-a urmat Delegatul sau pe care intenţionează să-i urmeze 

pentru a atenua efectele celor de mai sus; şi  
 
17.4.2. data, situaţia şi sursa pe care se bazează Delegatul privind situaţia în 

discuţie; 
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17.4.3. să indice, în special, dacă propune o modificare a Sumei de Plată Lunară 
şi, dacă da, să ofere o analiză detaliată în care să se justifice costul 
estimat al schimbării propuse; 

 
17.5. Pentru a solicita o Notificare privind Serviciile în cazul unei 

întârzieri/neîndepliniri sau al unei situaţii incontrolabile, Delegatul trebuie să fi 
făcut întâi tot posibilul să reducă la minimum şi să încerce să atenueze cât mai 
mult efectul cauzat de întârzierea/neîndeplinirea provocată de Delegatar sau 
situaţia incontrolabilă, oricare din ele. 

 
17.6. În cazul unei propuneri a Delegatului pentru îmbunătăţirea Serviciilor, respectiva 

propunere: 
 

17.6.1. va prezenta îmbunătăţirea respectivă în detaliu; 
 
17.6.2. va indica, în special, dacă propune o modificare Sumei de Plată Lunară 

şi, dacă da, să ofere o analiză detaliată în care să se justifice costul 
estimat al schimbării propuse; 

 
17.6.3. va indica până la ce dată doreşte să primească decizia Delegatarului, 

după caz). 
 

17.7. În cazul unei situaţii incontrolabile, dacă Delegatarul solicită o Notificare privind 
Serviciile, acesta va trimite respectiva cerere de Notificare privind Serviciile 
Delegatului în decurs de zece (10) zile lucrătoare de la situaţia în cauză, 
specificând data, situaţia şi sursa/cauza situaţiei. 

 
17.8. În decurs de cincisprezece (15) zile lucrătoare de la primirea cererii de Notificare 

privind Serviciile, Partea care a emis cererea, prin notificarea celeilalte Părţi, va 
trimite propunerea de modificare contractuală, în conformitate cu Clauza 17.9. În 
momentul primirii cererii de Notificare privind Serviciile, Partea în cauză va 
acţiona şi va lua în considerare cererea în timp util, conform Clauzei 17.9. 

 
17.9. În decurs de douăzeci (20) de zile lucrătoare de la primirea propunerii privind 

cererea de Notificare privind Serviciile, Delegatarul şi Delegatul se vor întruni în 
şedinţă şi vor discuta chestiunea/chestiunile la care face referire cererea de 
Notificare privind Serviciile, încercând să convină asupra unei rezolvări conform 
condiţiilor Contractului. În cazul în care Părţile convin asupra oricărei modificări 
a acestui Contract în decurs de zece (10) zile lucrătoare de la începerea 
discuţiilor, modificarea în cauză va fi implementată printr-o Notificare privind 
Serviciile de îndată ce va fi posibil şi va fi reflectată într-un act adiţional la 
Contract. Dacă îmbunătăţirea Serviciilor propusă de Delegat cauzează sau va 
cauza o diminuare a costurilor Delegatului sau a Subcontractanţilor, atunci va 
scădea şi preţul Contractului. 
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17.10. În cazul în care nu se ajunge la niciun acord privind o modificare echitabilă a 
Contractului, partea interesată se va adresa instanţei competente.  

 
17.11. Prezenta Clauză 17.9 nu se aplică unei cereri a Delegatarului pentru o Notificare 

privind Serviciile (Clauza 17.2) sau unei propuneri a Delegatului pentru 
îmbunătăţirea Serviciilor (Clauza 17.3.3) în cazul în care decizia de implementare 
sau nu a schimbărilor aparţine exclusiv Delegatarului. 

 
17.12. Fiecare Parte este răspunzătoare de costurile proprii determinate de procedura de 

modificare a Contractului. 
 
 

18. LEGEA APLICABILĂ ŞI SOLUŢIONAREA 
DISPUTELOR  

 

18.1. Legea aplicabilă 
 Părţile convin că acest Contract va fi interpretat şi executat conform legilor din 

România şi se supune competenţei exclusive a instanţelor din România. 
 
18.2. Negocieri 

 
18.2.1. În cazul unei dispute sau neînţelegeri privind interpretarea sau 

executarea Contractului, Părţile vor face toate eforturile necesare pentru 
a soluţiona pe cale amiabilă orice dispută în termen de treizeci (30) de 
zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părţile convin astfel) din momentul 
în care una dintre Părţi a comunicat celeilalte Părţii în scris existenţa 
unei dispute. În continuare Părţile se vor întâlni, vor discuta şi vor 
încerca să soluţioneze disputa pentru a ajunge la o soluţie pe cale 
amiabilă. 

 
18.2.2. Dacă disputa nu este soluţionată conform Clauzei 18.2.1, atunci, de la 

data la care una dintre Părţi a primit comunicarea scrisă a celeilalte Părţi 
referitor la nesoluţionarea disputei contractuale, oricare dintre Părţi este 
liberă să solicite soluţionarea disputei prin instanţele judecătoreşti 
competente. 

 
 

19. DESPĂGUBIREA DELEGATULUI  
19.  

19.1. Delegatul se obligă să despăgubească şi să exonereze de răspundere Grupul 
Asigurat împotriva oricăror Daune cauzate de: 
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19.1.1. deces, boală şi vătămare corporală; 
 
19.1.2. pagubă, pierderea utilizării, daună materială (inclusiv bunurile materiale 

aparţinând Delegatarului); 
 
19.1.3. încălcarea atribuţiilor statutare; 
 
19.1.4. toate acţiunile, revendicările, cererile, costurile, taxele, daunele sau 

cheltuielile (inclusiv cheltuieli legale de despăgubire). 
 

19.2. Pentru angajarea răspunderii Delegatului potrivit Clauzei 19.1., evenimentele 
enumerate la Clauzele 19.1.1 - 19.1.4 de mai sus trebuie să fi fost cauzate de 
sau ca urmare a executării sau neexecutării de către Delegat a obligaţiilor 
contractuale sau ca urmare a utilizării bunurilor Serviciilor de către Delegat, 
Subcontractanţi sau angajaţii şi/sau reprezentanţii acestora. 

 
19.3. Fiecare Parte va comunica în scris celeilalte Părţi orice situaţie care poate 

necesita despăgubirea, de îndată ce Partea respectivă are cunoştinţă o astfel de 
situaţie. 

 
19.4. Răspunderea Delegatului de a despăgubi Grupul Asigurat va fi redusă direct 

proporţional cu măsura în care o acţiune sau neglijenţă a Grupului Asigurat, 
funcţionarii sau reprezentanţii săi au contribuit la producerea prejudiciului sau 
pagubei. 

 
19.5. Delegatul va achita Delegatarului toate costurile şi cheltuielile suportate de 

Delegatar pentru punerea în aplicare a prezentei Clauze 19. 
 
 

20. RĂSPUNDEREA DELEGATARULUI  
 

20.1. Delegatarul declară că înainte de atribuirea Serviciilor a depus toate eforturile 
pentru a se asigura că informaţiile furnizate conţin toate datele cunoscute 
Delegatarului şi pe care le consideră relevante sau importante în prestarea 
Serviciilor, iar Delegatul a luat act şi a confirmat că a analizat şi verificat toate 
informaţiile furnizate şi condiţiile privind prestarea adecvată a Serviciilor. 

 
20.2. În niciun caz Delegatarul nu va fi răspunzător faţă de Delegat de vreo Daună 

directă ori indirectă sau pierdere de orice natură pe care Delegatul le-ar putea 
suporta sau înregistra datorită: (i) producerii unui Caz Fortuit; (ii) stării 
amplasamentelor Delegatarului şi a Unităţilor de Tratare şi Depozitare; (iii) 
acurateţei şi completitudinii oricăror informaţii furnizate sau puse la dispoziţia 
Delegatului de către Delegatar sau de o terţă parte privind obligaţiile contractuale 



Municipiul Bacău (România) 
Documentaţia de atribuire pentru delegarea prin concesionare a gestiunii serviciilor de  
depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău 
Secţiunea 4 – Condiţii contractuale pagina 36 din 82 
 

asumate de Delegat; sau (iv) oricărei nereuşite a Delegatului de a realiza 
veniturile prevăzute în acest Contract. 

 
 

21. ASIGURĂRI  
 

21.1. Cerinţe minime de asigurare 
 

21.1.1. Fără a aduce atingere altor sarcini, obligaţii şi/sau răspunderi ale 
Delegatului asumate în baza acestui Contract, Delegatul, pe proprie 
răspundere şi cheltuială, va obţine şi menţine pe durata Contractului 
poliţele de asigurare cu acoperirea prevăzută de lege şi Bunele Practici 
comerciale, şi în special asigurările specificate în Anexa G. 

 
21.1.2. Nimic si nimeni în acest Contract nu va exonera Delegatul de obligaţia 

de a furniza, pe propria răspundere şi cheltuială, o asigurare suplimentară 
faţă de asigurările solicitate în baza Contractului, în măsura în care 
acesta este solicitată de Delegatar ori impusă de Lege. 

 
21.2. Poliţele de asigurare 

 
21.2.1. Delegatul, la cererea Agentului de Monitorizare şi Control, va furniza 

copii ale poliţelor de asigurări şi chitanţelor de plată ale primelor de 
asigurare. 

 
21.2.2. Delegatul se va asigura că fiecare poliţă de asigurare cerută prin prezenta 

Clauză 21: 
(A) prevede că orice acţiune de revendicare a Delegatarului împotriva 

Asigurătorului va fi acceptată de Asigurător ca îndeplinind 
criteriile de revendicare, şi 

(B) conţine prevederile prin care se solicită Asigurătorului ca în termen 
de treizeci (30) de zile să adreseze o notificare Delegatarului 
înainte de orice anulare sau modificare materială a poliţei în cauză. 
Primirea de către Delegatar a acestor notificări nu va exonera 
Delegatul de nicio obligaţie, responsabilitate sau răspundere 
contractuală sau cerută de prevederilor legale. 

 
21.3. Coasigurare 
 Delegatarul, cu excepţia asigurării colective de accidente şi boli profesionale a 

angajaţilor, va fi co-asigurat în poliţele de asigurare de la Clauza 21.1 inclusiv în 
cazul asigurările Subcontractanţilor. Delegatul va obţine, atât pentru el cât şi în 
numele Subcontractanţilor, o renunţare la dreptul de subrogare al Asiguratorilor 
împotriva Grupului Asigurat. 
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21.4. Asigurări ale Subcontractanţilor 
 Delegatul va cere Subcontractanţilor să încheie şi să menţină în vigoare poliţele 

de asigurare adecvate pentru angajaţii, vehiculele şi munca prestată în baza 
Contractului, cu excepţia şi până la limita la care Subcontractanţii sunt acoperiţi 
de asigurările Delegatului, cu condiţia ca orice nereguli ale acestor asigurări, 
sume sau limite prevăzute, să cadă în responsabilitatea şi răspunderea ulterioară a 
Delegatului. 

 
21.5. Asigurarea de răspundere civilă generală 
 Asigurarea de răspundere civilă va include o prevedere în caz de încălcare a 

garanţiei/clauzei speciale şi o clauză prin care asiguratorul acceptă că termenii 
asigurării se aplică Delegatarului, Delegatului şi Subcontractanţilor, angajaţilor, 
agenţilor, funcţionarilor acestora ca în cazul în care o asigurare separată ar fi fost 
încheiată pentru fiecare dintre ei. 

 
21.6. Neîncheierea şi neprelungirea asigurărilor 

 
21.6.1. În cazul în care Delegatul nu încheie oricare din asigurările prevăzute la 

Clauza 21.1 sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă, 
Delegatarul are dreptul să dea un preaviz de maximum cincisprezece 
(15) zile Delegatului, pentru a-şi îndeplini această obligaţie, înainte de a 
rezilia Contractul conform Clauzei 29.1.5(J). 

 
21.6.2. Dacă această situaţie provine din neefectuarea plăţii primei de asigurare 

sau din neprelungirea unei asigurări existente, atunci Delegatarul va da 
Delegatului un preaviz de cel mult cinci (5) zile. 

 
21.6.3. Toate costurile şi cheltuielile suportate de Delegatar în exercitarea 

drepturilor rezultate din aplicarea prezentei Clauze 21.6, plus o sumă 
egală cu 10% din costul asigurării ca aport la costurile administrative şi 
cheltuielile indirecte ale Delegatarului, vor deveni de îndată sume 
datorate şi plătibile de către Delegat. Acestea pot fi recuperate de 
Delegatar prin Garanţia de Bună Execuţie sau pot fi deduse din plata 
Serviciilor sau prin orice alte mijloace stabilite de Delegatar. 

 
21.7. Notificarea cererilor de despăgubire 
 Delegatul va anunţa Delegatarul de orice situaţie ce ar putea provoca o 

revendicare a oricărei poliţe de asigurare de îndată ce este posibil şi în termen de 
zece (10) zile de la producerea situaţiei. În continuare, Delegatul va soluţiona 
cererea direct cu asiguratorii respectivi, va acţiona în interesul ambelor Părţi şi va 
informa Delegatarul de toate procedurile de revendicare. 

 
21.8. Utilizarea beneficiilor din asigurare 
 Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau 

pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile 
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respective în scopul prestării fără întrerupere a Serviciilor conform prevederilor 
Contractului. 

 
21.9. Despăgubirea în caz de neîncheiere a asigurărilor 
 Delegatul despăgubeşte şi exonerează de răspundere Grupul Asigurat de şi 

împotriva oricărei Daune (cu excepţia daunei indirecte) survenite din vina 
Delegatului cu privire la încheierea sau menţinerea asigurărilor de la Clauza 21.1 
sau din vina Subcontractanţilor cu privire la încheierea sau menţinerea 
asigurărilor de la Clauza 21.4, conform termenilor şi condiţiilor prezentului 
Contract. 

 
21.10. Franciză  
 În cazul unei cereri de despăgubire a oricărei poliţe de asigurare încheiată de 

Delegat sau Subcontractanţi, Delegatul va fi unic răspunzător pentru achitarea 
francizei fără a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări 
în baza Contractului. 

 
 

22. SUME DE PLATĂ ŞI PLĂŢI  
 

22.1. Plata Serviciilor 
 Delegatarul va plăti Delegatului pentru prestarea Serviciilor, Suma de Plată 

Lunară conform prevederilor Anexei E. Plata Serviciilor se va efectua o dată pe 
lună de la Data de Începere. 

 
22.2. Stabilirea Sumei de Plată Lunară 

 
22.2.1. Valoarea Sumei de Plată Lunară se calculează conform prevederilor 

Anexei E. 
 
22.2.2. Ajustarea sau modificarea tarifelor menţionate în Anexa E va fi aprobată 

de către Delegatar potrivit prevederilor legale.  
 
22.2.3. Soluţionarea oricăror dispute legate de tarife şi/sau Suma de Plată 

Lunară se face în conformitate cu prevederile Contractului. Până la 
soluţionare Delegatarul utilizează tarifele aprobate şi Suma de Plată 
Lunară acceptată şi comunicată Delegatului. 

 
22.2.4. În urma soluţionării disputei, valoarea Sumei de Plată Lunară astfel 

rezultată se aplică din luna imediat următoare celei în care a survenit 
soluţionarea disputei.  

 
22.3. Modalitatea de plată 
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22.3.1. În termen de cinci (5) zile lucrătoare de la sfârşitul fiecărei luni, 
Delegatul va prezenta Delegatarului un Raport tehnico-financiar asupra 
modului de îndeplinire a Indicatorilor de Performanţă, evidenţa Avizelor 
de Rectificare Majoră, a Avizelor de Neîndeplinire şi a Avizelor de 
Neîndeplinire Majoră în ultima lună calendaristică şi situaţia serviciilor 
speciale şi valoarea lor. 

 
22.3.2. În termen de cinci (5) zile de la primirea Raportului, Delegatarul va 

aviza sau respinge motivat, în scris, Raportul. În prima situaţie Delegatul 
va înainta în termen de cinci (5) zile factura de plată cu TVA inclus în 
lei.  

 
22.3.3. În cazul respingerii Raportului, Delegatul trebuie să înainteze un alt 

Raport. După două respingeri, Delegatarul îl poate informa pe Delegat 
cu privire la valoarea Sumei de Plată Lunară care o acceptă, trimiţându-i 
contra-raportul sau/şi o Notificare pe baza căreia Delegatul trebuie să 
întocmească factura pe valoarea stabilită de Delegatar. 

 
22.3.4. Ca urmare a primirii facturii, Delegatarul va plăti Delegatului, în termen 

de treizeci (30) de zile lucrătoare sumele facturate, cu excepţia oricărei 
sume aflate în dispută. 

 
22.3.5. În cazul în care nu este de acord să emită factura cu suma pentru care a 

primit instrucţiuni din partea Delegatarului, Delegatul poate Notifica la 
rândul său dezacordul cu privire la Suma de Plată Lunară. Disputa 
urmează a se rezolva în conformitate cu prevederile Contractului. 

 
22.3.6. În cazul în care Delegatul refuză să emită factura pentru suma pentru 

care a primit instrucţiuni din partea Delegatarului, acesta din urmă îl va 
Notifica asupra obligaţiei de a menţine continuitatea şi nivelul 
serviciului. 

 
22.3.7. În cazul în care dreptul Delegatului la o anumită sumă este disputat, 

Delegatarul, în decurs de paisprezece (14) zile de la primirea facturii, va 
comunica în scris Delegatului factura în cauză şi motivele pentru care 
suma se află în dispută. Delegatarul va reţine suma de plată în dispută 
până la soluţionarea disputei. 

 
22.3.8. În cazul în care Delegatul nu este de acord sau dacă nu comunică 

răspunsul în limita de timp prevăzută, Delegatarul va avea dreptul: 
(A) să oprească permanent plata oricăror sume reţinute conform 

Clauzei 22.3.3.; şi 
(B) să revendice de la Delegat orice plată suplimentară ce a fost deja 

efectuată. 
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22.3.9. Fără a prejudicia înţelesul Clauzei 22.3.6, în cazul în care Delegatul, 
conform Clauzei 22.3.5, nu este de acord cu cele prevăzute de Delegatar 
în notificarea transmisă conform Clauzei 22.3.3, situaţia/situaţiile în 
cauză va/vor fi decise conform Clauzei 18 (Legea aplicabilă şi 
soluţionarea disputelor). 

 
22.3.10. Suma de Plată Lunară va fi achitată Delegatului în lei în conformitate cu 

termenii şi condiţiile prezentului Contract prin transfer bancar. 
 
22.3.11. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale Contractului, Delegatul nu 

va fi îndreptăţit la nicio plată de la Delegatar în baza acestui Contract 
dacă se va afla în situaţia de neîndeplinire a prevederilor Clauzei 5.2., şi 
Clauzei 5.3., sau Clauzei 21. 

 
22.4. Drept de compensare 

 
22.4.1. Fără a prejudicia prevederile prezentului Contract, Delegatarul va avea 

dreptul la suspendări, deduceri sau compensaţii din sumele de plată 
datorate Delegatului (inclusiv orice sume reţinute) în conformitate cu 
prezentul Contract sau orice altă înţelegere contractuală între Delegat şi 
Delegatar, în măsura în care sunt întrunite Condiţiile Legale pentru 
aceste deduceri ori compensări. 

 
22.4.2. Delegatarul va transmite Delegatului o notificare privind orice 

suspendare, deducere sau compensaţie în care va specifica: 
(A) suma propusă spre a fi reţinută şi motivul reţinerii acesteia; sau 
(B) motivele şi sumele respective pentru fiecare deducere/compensare. 

 
22.5. Plata TVA 
 În plus faţă de sumele datorate Delegatului pentru prestarea Serviciilor, 

Delegatarul va plăti taxa pe valoare adăugată (dacă este cazul) aşa cum este taxată 
de Delegat, cu condiţia ca Delegatarul să fi primit o factură corespunzătoare cu 
TVA-ul inclus şi conform Legii. 

 
22.6. Plăţi întârziate 
 Fără a prejudicia drepturile Delegatarului conform Clauzei 22.3.3. de mai sus, în 

cazul în care Delegatarul nu efectuează plata sumelor facturate conform Clauzei 
22.2. sau a unei sume stabilite în conformitate cu Clauza 18 şi datorată 
Delegatului, Delegatarul va plăti penalităţi de întârziere în cuantum de 0,15% din 
suma datorată pentru fiecare zi în care factura sau suma respectivă este 
neachitată. 
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22.7. Redevenţa 
 

22.7.1. Redevenţa va fi plătită de către Concesionar în contul notificat de către 
Municipiul Bacău.  

 
22.7.2. Valoarea redevenţei datorate de către Concesionar către Municipiul 

Bacău va fi după cum urmează: 
(A) Echivalentul în lei a sumei de 840.000 euro la cursul Băncii 

Naţionale a României din ziua plăţii pentru primele 12 luni după 
Data de Începere; 

(B) Echivalentul în lei a sumei de 430.000 euro la cursul Băncii 
Naţionale a României pentru restul de 43 de luni de Contract.  

 
22.7.3. Redevenţa va fi plătită după cum urmează: 

(A) Echivalentul în lei a sumei de 200.000 euro la cursul Băncii 
Naţionale a României din ziua plăţii, în termen de 5 zile de la Data 
de Începere; 

(B) Echivalentul în lei a sumei de 200.000 euro la cursul Băncii 
Naţionale a României din ziua plăţii, în termen de 5 zile de la 
finalul celei de a patra luni după Data de Începere; 

(C) Echivalentul în lei a sumei de 200.000 euro la cursul Băncii 
Naţionale a României din ziua plăţii, în termen de 5 zile de la 
finalul celei de a şasea luni după Data de Începere; 

(D) Echivalentul în lei a sumei de 40.000 euro la cursul Băncii 
Naţionale a României din ziua plăţii, lunar, pentru lunile 7 – 12 
după Data de Începere, în termen de 15 zile de la finalul lunii; 

(E) Echivalentul în lei a sumei de 60.000 euro la cursul Băncii 
Naţionale a României din ziua plăţii, semestrial, pentru lunile 13 – 
48 după Data de Începere, în termen de 15 zile de la finalul 
semestrului; 

(F) Echivalentul în lei a sumei de 70.000 euro la cursul Băncii 
Naţionale a României din ziua plăţii până la finalul lunii 55 după 
Data de Începere. 

 
22.7.4. În cazul în care Concesionarul nu efectuează plata redevenţei datorate 

Municipiului Bacău în termenul prevăzut, Concesionarul va plăti 
penalităţi de întârziere în cuantum de 0,15% din suma datorată pentru 
fiecare zi în care suma respectivă este neachitată. 
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23. GRATUITĂŢI 
Delegatul precum şi Subcontractanţii sau persoanele angajate în prestarea Serviciilor 
nu vor solicita nicio gratuitate sau orice alt formă de recompensă bănească pentru 
serviciile îndeplinite, altele decât tarifele aprobate de Delegatar în conformitate cu 
prevederile Contractului. Orice încălcare a acestei condiţii va fi luată în considerare cu 
maximă seriozitate de către Delegatar. 
 
 

24. DAUNE INDIRECTE  
 

Nici una din Părţi nu este răspunzătoare faţă de cealaltă pentru vreo Daună indirectă, 
cauzată de încălcarea unei clauze a prezentului Contract, de producerea unui prejudiciu 
(inclusiv din neglijenţă) sau din orice alte cauze, cu excepţia cazurilor de fraudă, fals în 
declaraţii, corupţie, neglijenţă gravă sau comportament abuziv, în măsura în care 
Daunele sunt recuperate în alt mod. Aceasta clauză nu se va interpreta contrar clauzelor 
din acest Contract care prevăd în mod expres o altă modalitate de despăgubire. 

 
 

25. CAZ FORTUIT  
 

25.1. Producere 
 Dacă şi în măsura în care un Caz Fortuit afectează negativ şi substanţial abilitatea 

Delegatului de a-şi îndeplini oricare din obligaţiile prevăzute de acest Contract, 
Delegatul va avea dreptul de a fi exonerat de obligaţiile contractuale astfel 
afectate. 

 
25.2. Exonerare 
 Pentru a fi exonerat, Delegatul va trebui să respecte următoarele: 

 
25.2.1. de îndată ce este posibil şi în termen de paisprezece (14) zile de la 

aducerea la cunoştinţă a faptului că un Caz Fortuit a cauzat sau poate 
cauza întârziere şi/sau să afecteze negativ şi substanţial abilitatea 
Delegatului de a-şi îndeplini obligaţiile, Delegatul va transmite 
Delegatarului o notificare privind exonerarea de răspundere incluzând 
detaliile complete ale situaţiei de exonerare, data producerii şi durata 
posibilă; 

 
25.2.2. în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la transmiterea către Delegatar a 

notificării de la Clauza 25.2.1, va furniza detalii complete privind cazul 
de exonerare respectiv şi va demonstra spre deplina satisfacţie a 
Delegatarului următoarele: 
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(A) Delegatul şi Subcontractanţii acestuia nu au putut evita producerea 
sau consecinţele situaţiei prin mijloace rezonabile; 

(B) situaţia de exonerare a cauzat în mod direct întârzierea Datei de 
Începere a Serviciilor sau necesitatea exonerării de la îndeplinirea 
obligaţiilor acestui Contract; 

(C) timpul pierdut şi/sau exonerarea de răspundere contractual 
solicitată nu se poate soluţiona sau recupera în mod rezonabil de 
către Delegat sau Subcontractanţii acestuia acţionând în 
conformitate cu Bunele Practici Comerciale; şi 

(D) Delegatul a depus toate eforturile pentru îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale. 

 
25.3. Consecinţe 
 În cazul în care Delegatul s-a conformat cerinţelor Clauzei 25.2, atunci: 

 
25.3.1. Serviciile vor fi suspendate total sau parţial pe durata sau până la limita 

necesară cazului de exonerare, luând în calcul posibilele efecte sau 
întârzieri; şi/sau 

 
25.3.2. Delegatarul nu va avea dreptul de a-şi exercita drepturile de reziliere 

conform Clauzei 29 şi conform clauzelor relevante va acorda orice altă 
exonerare solicitată de Delegat. 

 
25.4. Informaţii 
 În cazul în care informaţiile cerute la Clauza 25.2. sunt furnizate după expirarea 

termenului prevăzut, Delegatul nu va avea dreptul la nicio exonerare pentru 
perioada în care informaţiile sunt trimise cu întârziere. 

 
25.5. Comunicare 
 Delegatul va comunica Delegatarului dacă în orice moment primeşte sau are 

cunoştinţă de orice informaţii privind cazul fortuit, dând detalii în măsura în care 
informaţiile sunt noi sau informaţiile anterioare sunt neadecvate sau greşite. 

 
25.6. Dispute 
 Dacă Părţile nu convin asupra limitei de exonerare sau Delegatarul nu consideră 

că există motive de exonerare, situaţia va fi soluţionată conform Clauzei 18. 
 

26. CAZURI DE NEÎNDEPLINIRE  
 

26.1. La Data de Începere şi în orice moment după, Agentul de Monitorizare şi Control 
poate investiga fiecare reclamaţie privind prestarea Serviciilor de către Delegat în 
conformitate cu prevederile contractuale. Dacă Agentul de Monitorizare şi 
Control stabileşte că într-un anumit caz Delegatul nu a îndeplinit prevederile 
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prezentului Contract, va avea dreptul să ia măsurile necesare potrivit 
Contractului, dar fără a se limita la următoarele: 

 
26.1.1. dreptul de a solicita Delegatului să presteze de îndată Serviciile 

neîndeplinite conform Contractului şi fără nicio cheltuială pentru 
Delegatar într-o anumită perioadă de timp, prin emiterea de avize de 
rectificare şi avize de neîndeplinire; 

 
26.1.2. să reţină plata datorată pentru servicii neefectuate conform Contractului 

până la efectuarea acestora.  
 

26.2. Avize de rectificare şi avize de neîndeplinire 
 

26.2.1. Dacă Agentul de Monitorizare şi Control stabileşte în orice moment că, 
în indiferent ce situaţie, Delegatul nu a reuşit să presteze Serviciile în 
conformitate cu prevederile Contractului, va avea dreptul să transmită 
Delegatului o notificare de rectificare a neîndeplinirii. În termen de 12 
ore de la luarea la cunoştinţă a situaţiei, un „Aviz de rectificare” va fi 
emis pentru o situaţie de neîndeplinire menţionată în clauza 27.1 din 
Caietul de Sarcini. În termen de 8 ore de la luarea la cunoştinţă a 
situaţiei, un „Aviz de Rectificare Majoră” va fi emis pentru o situaţie de 
neîndeplinire menţionată în clauza 27.3 din Caietul de Sarcini, în 
conformitate cu clauza 26.2.4. Delegatul va rectifica imediat, pe 
răspunderea şi cheltuiala sa, astfel încât Serviciile să fie în conformitate 
cu prevederile contractuale, sau va trimite Agentului de Monitorizare şi 
Control un plan de rectificare incluzând un orar şi o prezentare a 
motivelor care au dus la necesitatea unei perioade pentru execuţia 
rectificărilor, spre aprobarea Agentului de Monitorizare şi Control. 
Motivele pentru solicitarea unei perioade pentru rectificare mai mari de 
24 de ore, pot fi:  
(A) împrejurări atenuante considerate de Delegat ca depăşind controlul 

pe care îl poate exercita, precum urgenţe civile, dispute sau greve 
în organizaţii altele decât ale Delegatului; 

(B) modificări în funcţionarea serviciilor făcute în acord cu Agentul de 
Monitorizare şi Control în scopul unei eficienţe sporite sau a 
aplicării unor indicatori de performanţă mai buni pentru Servicii; 

(C) condiţii meteo nefavorabile; 
(D) Forţă Majoră; 
(E) orice alte situaţii considerate concludente de către Agentul de 

Monitorizare şi Control. 
 

26.2.2. În cazul în care Delegatul nu rezolvă rectificarea care face obiectul 
Avizului de Rectificare în conformitate cu Clauza 26.2.4, Delegatul se 
va afla în situaţia de nerespectare a obligaţiilor contractuale, iar 
Delegatarul va avea dreptul să emită un Aviz de Neîndeplinire. Dacă 
Delegatul nu rectifică o situaţie care face obiectul unui Aviz de 
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Rectificare Majoră în conformitate cu clauza 26.2.4, Delegatul se va afla 
în situaţia de nerespectare a obligaţiilor contractuale şi Delegatarul va 
avea dreptul să emită un „Aviz de Neîndeplinire Majoră”. 

 
26.2.3. Nerespectarea ulterioară de către Delegat, în conformitate cu Clauza 

26.2.4, a obligaţiei de a rectifica deficienţa, va da Delegatarului dreptul 
de a rezilia Contractul în conformitate cu Clauza 29.1. 

 
26.2.4. Delegatul va rectifica orice situaţii care fac obiectul unui Aviz de 

Rectificare, sau Aviz de Rectificare Majoră în termen de douăzeci şi 
patru (24) de ore de la primirea avizului (sau de la primirea acestuia 
conform prevederilor Clauzei 39) sau într-o perioadă de timp stabilită de 
Agentul de Monitorizare şi Control printr-o comunicare scrisă. 

 
26.2.5. Fiecare aviz prevăzut la Clauzele 26.2.1. sau 26.2.2. se poate referi la 

una sau mai multe situaţii de neîndeplinire, fiecare dintre acestea va fi 
rectificată de Delegat şi, la solicitarea Delegatarului, Delegatului i se 
poate cere să furnizeze detalii referitoare la modalitatea sau mijloacele 
de rectificare a acesteia. 

 
26.2.6. Toate avizele de la Clauzele 26.2.1. sau 26.2.2. vor fi înregistrate şi 

folosite de Agentul de Monitorizare şi Control pentru a stabili 
performanţa totală a Delegatului în prestarea Serviciilor. 

 
26.3. Deducere în caz de neîndeplinire 

 
26.3.1. Delegatarul va avea dreptul să aplice o Deducere Financiară de 

penalizare la fiecare Aviz Major de Rectificare, Aviz de Neîndeplinire şi 
Aviz Major de Neîndeplinire conform Anexei E. 

 
26.3.2. Deducerile financiare la prestare nu vor fi aplicate în timpul primelor 

patru (4) luni de la Data de Începere. 
 
26.3.3. Indiferent de aceste deduceri, Delegatul va avea obligaţia de a încheia 

prestarea serviciilor prevăzute în Contract, inclusiv remedierea tuturor 
omisiunilor sau nerespectărilor comunicate, înainte de a i se achita orice 
plată. 

 
26.4. Despăgubiri 
 

26.4.1. Pentru neîndeplinirea Serviciilor pe perioade mai lungi decât cele 
considerate rezonabile conform Contractului şi până la expirarea 
perioadei după care Delegatarul poate rezilia Contractul, Delegatul va 
plăti Delegatarului suma de 1,10% din valoarea garanţiei de bună 
execuţie pe zi de întârziere. Suma reprezintă estimarea Daunelor care ar 
putea fi suferite de Delegatar în cazul în care Serviciile, în totalitatea lor, 
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nu sunt executate. Delegatul admite că Delegatarul va suferi Daune 
efective dacă, din motive datorate Delegatului sau Subcontractanţilor, 
Delegatul nu a prestat Serviciile în totalitatea acestora conform 
Contractului. Pentru fiecare situaţie de neîndeplinire ce are loc după 
Data de Începere Stabilită, Delegatul va plăti Delegatarului pentru 
aceasta neîndeplinire, suma stipulată mai sus, pe fiecare zi de 
neîndeplinire. 

 
26.4.2. Despăgubirile vor fi achitate de Delegat Delegatarului lunar, în maxim 3 

tranşe. Dacă Delegatul nu achită aceste daune, Delegatarul va avea 
dreptul la deducerea acestora din Garanţia de Bună Execuţie plus 
majorările la întârziere, de la data scadentă până la data plăţii.  

 
26.4.3. În cazul în care Delegatul nu respectă Data de Începere în termen de 

nouăzeci (90) de zile de la Data de Începere Stabilită, Delegatarul va 
avea dreptul să rezilieze Contractul imediat fără a da Delegatului dreptul 
la despăgubire. În această situaţie Delegatarul va avea dreptul să emită 
pretenţii asupra întregii valori a garanţiei de bună-execuţie.  

 
26.5. Pentru a nu exista niciun dubiu, drepturile de despăgubire şi celelalte drepturi 

prevăzute în Clauza 26 nu vor aduce atingere celorlalte drepturi de despăgubire 
ale Delegatarului în conformitate cu Contractul şi Legea şi nici nu exonerează 
Delegatul de obligaţiile asumate în baza prezentului Contract privind Serviciile 
prestate. 

 
 

27. TRANSFERUL SERVICIILOR ŞI DREPTURILOR LA 
ÎNCETAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI  

 

27.1. În termen de maxim douăsprezece (12) luni înainte de Data de Încetare (în 
situaţia în care nu se impune prelungirea Contractului) sau în timpul preavizului 
oricărui aviz de reziliere a Contractului, Delegatarul va comunica în scris 
Delegatului opţiunea sa de organizare a unei noi proceduri de atribuire a 
Contractului de delegare a gestiunii Serviciilor.  

 
27.2. Privitor la noua procedură de atribuire a contractului: 

 
27.2.1. Aceasta va fi derulată pe considerentul că, Delegatarul doreşte să 

atribuie contractul unui alt Delegat („Noul Delegat”) în scopul prestării 
Serviciilor de la data încetării sau data rezilierii; şi 

 
27.2.2. Delegatarul va suporta toate costurile legate de procedura de atribuire a 

contractului la încetare sau reziliere. 
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27.3. Pe perioada ultimelor douăsprezece (12) luni ale Contractului sau în preavizul 

oricărui aviz de reziliere a Contractului şi pe o perioadă ulterioară de şase (6) 
luni, Delegatul va coopera pe deplin la transmiterea răspunderii Serviciilor 
Noului Delegat, iar în sensul prezentei Clauze 27, termenul „a coopera” nu 
include îndatorirea sau obligaţia de a dezvălui informaţii restricţionate în baza 
Contractului, dar include următoarele: 

 
27.3.1. menţinerea contactului cu Delegatarul şi Noul Delegat şi furnizarea de 

asistenţă şi sprijin privind Serviciile şi transferul lor către Noul Delegat; 
 
27.3.2. să permită accesul Noului Delegat (la ore rezonabile şi ca urmare a unei 

comunicări în termeni rezonabili) la Activele Serviciilor, în măsura în 
care acesta nu împiedică sau interferează cu prestarea Serviciilor; 

 
27.3.3. să furnizeze Delegatarului şi Noului Delegat toate informaţiile privind 

amplasamentele şi serviciile necesare funcţionării şi prestării acestora; 
 
27.3.4. Delegatul va derula toate acţiunile necesare pentru a se asigura că Noul 

Delegat va intra în posesia drepturilor, titlurilor de proprietate şi 
intereselor proprii în şi pentru mijloacele fixe, şi că acestea îşi vor 
produce efectele de la data de încheiere sau de la data rezilierii. 

 
27.3.5. în timpul Contractului sau la terminarea acestuia, Delegatul nu va 

acţiona în niciun fel voit sau intenţionat, direct sau indirect, care să 
prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul. 

 
27.4. Predarea Activelor Serviciilor 
 În ultima zi a Contractului sau, dacă prezentul Contract este reziliat mai devreme 

conform Clauzei 29, la data convenită pentru predare („Data de Predare”), 
Concesionarul va transfera, fără niciun drept de retenţie, fără costuri şi cheltuieli 
pentru Delegatar (cu excepţia rezilierii conform Clauzei 29), toate drepturile, 
titlurile de proprietate şi interesele în Activele Serviciilor, incluzând, cu condiţia 
să facă parte sau să fie utilizate în prestarea Serviciilor, toate drepturile, titlurile şi 
interesele Concesionarului privind: (i) materii prime, consumabile şi materiale de 
rezervă, (ii) toate clădirile şi instalaţiile, (iii) informaţii, fişiere, date, rapoarte, 
registre computerizate sau nu, (iv) toate proiectele, rezultatele testelor şi 
documentele, (v) toate garanţiile utilajelor, echipamentelor şi de muncă, (vi) toate 
drepturile contractuale şi poliţele de asigurare, (vii) toate activităţile aflate în 
derulare prin contracte cu vânzătorii, furnizorii, contractanţii şi subcontractanţii şi 
(viii) toate drepturile privind beneficiile din asigurări plătibile Concesionarului, 
dar rămase neachitate la data de încheiere a Contractului. 

 
27.5. Planul de transfer 
 Cu maxim şase (6) luni înainte de Data de Predare sau în cazul rezilierii la o dată 

convenită de comun acord, Concesionarul va pregăti şi livra Delegatarului spre 
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aprobare planul de transfer, inclusiv manualele de instruire pentru personalul 
desemnat de Delegatar, efectuând instruirea formală şi la locul de muncă, inclusiv 
participarea activă în Servicii şi în funcţionarea şi întreţinerea Activelor 
Serviciilor, pentru un număr adecvat de angajaţi ai Delegatarului (sau personalul 
desemnat de acesta). 

 
27.6. Starea activelor şi garanţii 
 La data predării, Activele Serviciilor vor fi reparate, curăţate, funcţionale şi într-o 

stare bună de întreţinere conform instrucţiunilor de utilizare. Concesionarul va 
furniza Delegatarului la Data de Predare un scurt rezumat cu starea activelor, 
inclusiv o listă completă a tuturor defecţiunilor ce afectează sau ar putea afecta 
funcţionarea în condiţii de siguranţă a acestora. Concesionarul va emite şi 
transmite Delegatarului un certificat considerat satisfăcător în formă şi fond de 
Concedent, garantând că nu există alte condiţii cunoscute Concesionarului, în 
urma verificărilor amănunţite, ce ar putea pune în pericol funcţionarea şi operarea 
Activelor Serviciilor. 

 
 

28. DECLARAŢII ŞI GARANŢII ALE DELEGATULUI  
 

Delegatul, prin prezenta, declară şi garantează Delegatarului de la Data Semnării: 
 

28.1. Puterea de reprezentare şi validitatea înregistrării 
 

28.1.1. Delegatul este o persoană juridică stabilită şi înregistrată conform Legii. 
Delegatul îşi poate exercita pe deplin puterea, autoritatea şi dreptul legal 
de a semna, emite şi presta obligaţiile asumate prin prezentul Contract. 

 
28.1.2. Prezentul Contract a fost autorizat conform legii de organul decizional 

relevant al Delegatului şi a fost semnat şi însuşit legal de reprezentanţii 
acestuia, în considerarea caracterului obligatoriu al acestuia între Părţi. 

 
28.1.3. Au fost obţinute toate Autorizaţiile solicitate de Delegat cu privire la 

semnarea şi întocmirea Contractului şi respectarea obligaţiilor 
contractuale, cu excepţia acelora care nu au fost solicitate la momentul 
prezentei declaraţii. 

 
28.2. Litigii 

 
28.2.1. Nu există arbitraje, investigaţii, procese, acţiuni în curs de soluţionare 

sau sentinţe defavorabile şi nici alte proceduri care ar dăuna capacităţii 
sau abilităţii Delegatului de a respecta prevederile prezentului Contract. 
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28.2.2. Nu există hotărâri judecătoreşti, ordonanţe, decrete, ordine emise de un 
guvern sau de o agenţie guvernamentală cu competenţă internaţională 
împotriva Delegatului, care ar putea afecta negativ capacitatea sau 
abilitatea Delegatului de a respecta prevederile prezentului Contract. 

 
28.3. Lipsa conflictelor, abaterilor sau încălcărilor contractuale 
 Semnarea Contractului, precum şi respectarea obligaţiilor contractuale prevăzute 

de acesta nu constituie abateri de la şi nu se află în conflict cu prevederile 
documentelor de autorizare şi organizare ale Delegatului şi nu constituie situaţii 
de neîndeplinire conform contractelor, acordurilor sau altor acte cu caracter 
juridic pe care Delegatul le-a încheiat şi prin care este obligat legal, precum nu 
constituie abateri şi nu se află în conflict cu prevederile legale sau cu legea 
aplicabilă contractului (inclusiv orice modificare, amendament sau schimbare a 
acestora în vigoare), unde abaterea, neîndeplinirea sau conflictul ar afecta negativ 
capacitatea sau abilitatea Delegatul de a respecta prevederile Contractului. 

 
28.4. Experienţă şi expertiză 
 Delegatul are o experienţă vastă, beneficiază de toate Autorizaţiile şi dotările şi 

este din toate punctele de vedere calificat şi competent pentru prestarea 
Serviciilor conform prevederilor prezentului Contract. 

 
28.5. Servicii 
 Prestarea Serviciilor de către Delegat este şi va rămâne în conformitate cu 

prevederile legale iar bunurile de retur, la terminarea Contractului, vor respecta, 
vor funcţiona şi vor fi operaţionale conform prevederilor legale. 

 
28.6. Garanţii permanente 
 Garanţiile prevăzute de Clauzele 28.1 la 28.6 vor fi reînnoite de Delegat la data 

de 31 decembrie a fiecărui an pe durata Contractului, conform datelor şi 
situaţiilor la data respectivă. Delegatul va comunica în scris Delegatarului de 
îndată ce oricare din garanţiile cuprinse în Clauzele 28.1 la 28.6 încetează să fie 
aplicabile cu privire la orice aspect relevant. 

 
 

29. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  
 

29.1. Rezilierea ca urmare a neîndeplinirii prevederilor contractuale de către Delegat 
 

29.1.1. În caz de neîndeplinire a obligaţiilor de către Delegat, Delegatarul, fără 
să aducă atingere drepturilor la despăgubire ce i se cuvin în baza 
prezentului Contract şi fără să aducă atingere oricăror drepturi de acţiune 
care se acumulează sau s-au acumulat in favoarea sa, poate: 

 
(A) să înceteze efectuarea plăţilor către Delegat; 
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(B) Delegatarul poate, la dorinţa sa, rezilia prezentul Contract prin 
notificare scrisă. 

 
29.1.2. Agentul de Monitorizare şi Control, de îndată ce va fi posibil după 

reziliere, va calcula (dacă este cazul) ce sumă a fost câştigată sau 
acumulată de Delegat în scopurile Serviciilor, precum şi valoarea tuturor 
bunurilor şi materialelor nefolosite sau folosite parţial şi mijloacele fixe 
ale serviciilor considerate în proprietatea Delegatarului, în conformitate 
cu Clauza 11.5. 

 
29.1.3. În cazul rezilierii prezentului Contract conform Clauzei 29.1.1. (B), 

Delegatul va fi îndreptăţit să i se achite plata la rezilierea din motive de 
neîndeplinire a obligaţiilor de către Delegat, calculată conform Anexei F. 

 
29.1.4. Dacă Delegatarul îşi exercită dreptul de a rezilia prezentul Contract 

conform Clauzei 29.1.1 (B), Delegatul va fi răspunzător de despăgubirea 
şi achitarea către Delegatar a plăţii pentru orice Daună suferită de acesta 
ca urmare a rezilierii pentru daune în caz de neîndeplinire, inclusiv dar 
fără a se limita la costurile pentru prestarea Serviciilor pe durata rămasă, 
de către persoanele pe care Delegatarul, la dorinţa sa, le consideră 
potrivite până la limita la care aceste costuri depăşesc sumele datorate de 
drept Delegatului pentru prestarea Serviciilor. 

 
29.1.5. Fiecare din următoarele situaţii este considerată cauză de reziliere: 
 

(A) o încălcare a obligaţiilor materiale prevăzute în acest Contract 
inclusiv neangajarea în prestarea Serviciilor a unui personal 
calificat şi/sau lipsa unor echipamente sau utilaje suficiente pentru 
a asigura o prestare adecvată a Serviciilor, încălcare ce nu este 
remediată în termen de zece (10) zile de la primirea notificării 
scrise a Delegatarului privind apariţia unei astfel de încălcări şi 
identificarea detaliilor acesteia, precum şi solicitarea remedierii; 

(B) Delegatul încetează sau nu reuşeşte să finalizeze Serviciile legate 
de operarea depozitului pentru o perioadă mai mare de 48 de ore, 
fără aprobarea scrisă a Delegatarului; 

(C) o deducere anuală din sumele de plată lunare mai mare de 15% din 
totalul anual al sumelor de plată lunare; 

(D) Delegatul refuză sau nu reuşeşte să presteze Serviciile parţial sau 
total cu priceperea care ar fi asigurat executarea lor în conformitate 
cu Bunele Practici Comerciale; 

(E) Delegatul nu reuşeşte, în mod repetat, să achite la timp salariile 
angajaţilor săi sau plăţile datorate Subcontractanţilor; 

(F) încetarea plăţii creditelor acordate Delegatului; 
(G) Delegatul refuză sau nu reuşeşte să trimită Delegatarului rapoartele 

şi informaţiile prevăzute în prezentul Contract; 
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(H) punerea sub sechestru a utilajelor, bunurilor sau activelor fixe de 
către Autorităţi sau transferarea/gajarea acestora în beneficiul 
creditorilor; 

(I) Autorizaţiile necesare pentru începerea şi/sau derularea Serviciilor 
au fost anulate sau nu au fost reînnoite; 

(J) Delegatul nu a obţinut sau nu a menţinut în vigoare asigurările 
prevăzute în acest Contract; 

(K) Rămânerea definitivă şi irevocabilă a unei hotărâri judecătoreşti 
privind falimentul, insolvenţa, dizolvarea sau lichidarea sau orice 
alte proceduri de această natură privind Delegatul; 

(L) numirea unui administrator judiciar, lichidator sau orice persoană 
cu atribuţii similare la care face referire Clauza 29.1.5. (L) care nu 
a fost suspendata/anulata în termen de şaizeci (60) de zile de la 
numire; 

(M) emiterea de către un tribunal cu competenţă jurisdicţională a unui 
ordin de dizolvare sau confirmare a falimentului sau insolvabilităţii 
Delegatului şi neanularea sau suspendarea acestuia în termen de 
şaizeci (60) de zile; 

(N) intrarea în lichidare voluntară sau de altă natură (cu excepţia 
lichidării voluntare prin preluarea de către o societate solvabilă în 
scopul fuzionării sau reorganizării); 

(O) practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Clauza 29.2.. 
 

29.2. Reziliere ca urmare a practicilor corupte 
 Delegatarul poate rezilia imediat prezentul Contract în cazul în care Delegatul sau 

un Subcontract sau orice persoană angajată de oricare dintre aceştia sau acţionând 
în numele lor (cu sau fără ştirea lor): 

 
(A) a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau 

comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat 
sau realizează ori s-a abţinut sau se abţine de la vreo faptă legată de prezentul 
Contract ori de orice altă relaţie contractuală cu Delegatarul; 

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

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

(D) a oferit orice onorariu sau recompensă unui salariat al Delegatarului, la care 
acesta, în virtutea funcţiei sau poziţiei ocupate, nu avea dreptul. 

 
Procedura de reziliere va fi în conformitate cu Clauza 29.1. 

 
29.3. Denunţarea unilaterală din partea Delegatarului 

 
29.3.1. Delegatarul poate denunţa unilateral Contractul în cazul în care interesul 

naţional sau local o impune. 
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29.3.2. În cazul denunţării prezentului Contract conform Clauzei 29.3.1., 

Delegatul va avea dreptul de a-i fi achitată plata pentru denunţare 
unilaterală, calculată conform Anexei F. 

 
29.4. Neîndeplinirea de către Delegatar 
 Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către Delegatar reprezintă:  

 
29.4.1. neachitarea de către Delegatar a sumelor de plată nedisputate din plata 

Serviciilor în termen de patruzeci şi cinci (45) de zile de la data 
înregistrării facturilor scadente şi plătibile; 

 
29.4.2. nepredarea conform Contractului a mijloacelor fixe enumerate în Anexa 

B, esenţiale pentru prestarea Serviciilor sau lipsa unei compensaţii 
corespunzătoare. 

 
În aceste situaţii, Delegatul va avea dreptul de a-i fi achitată plata la rezilierea din motive 
de neîndeplinire ale Delegatarului, calculată conform Anexei F. 

 
29.5. Estimare 
 Părţile convin că suma de plată de care este răspunzător Delegatarul în 

următoarele cazuri este: 
 

29.5.1. Plata la rezilierea din motive de neîndeplinire de către Delegat este o 
estimare corectă a Daunei suferite de Delegat în eventualitatea 
producerii unui caz de neîndeplinire datorat Delegatului şi a rezilierii de 
către Delegatar cu respectarea prevederilor Clauzei 29.1.3; 

 
29.5.2. Plata la rezilierea din motive de neîndeplinire de către Delegatar este o 

estimare corectă a pagubei suferite de Delegat în eventualitatea 
producerii unui caz de neîndeplinire datorat Delegatarului şi a rezilierii 
de către Delegat cu respectarea prevederilor Clauzei 29.5; 

 
29.5.3. Plata la rezilierea unilaterală de către Delegatar este o estimare corectă a 

pagubei suferite de Delegat în eventualitatea rezilierii conform Clauzei 
29.3.1; şi 

 
29.5.4. Delegatul nu va avea dreptul la nicio altă compensare sau remunerare de 

orice natură privind rezilierea cu excepţia prevederilor prezentei Clauze 
29.6. 
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30. FORŢA MAJORĂ  
 

30.1. În sensul contractului, termenul „Forţă Majoră” reprezintă orice situaţie sau 
orice fenomen natural care se află în afara puterii de control a Părţii care o invocă, 
care se produce după Data de Semnare şi care nu poate fi prevăzut(ă) (sau 
efectele acestora) sau surmontat(ă) prin exercitarea tuturor demersurilor sau 
acţionând conform Bunelor Practici Comerciale, inclusiv, conform prevederilor 
Clauzei 30.3.2., următoarele: 

 
30.1.1. greve (cu excepţia grevelor angajaţilor Delegatului sau 

Subcontractanţilor), sabotaj, închideri, blocade sau alte perturbări 
industriale; 

 
30.1.2. acte ale unor inamici publici sau străini, războaie, ostilităţi, operaţiuni de 

război (declarate sau nedeclarate), invazii, războaie civile, acte de 
terorism; 

 
30.1.3. rebeliuni, revoluţii, insurecţii, revolte, lovituri de stat civile sau militare, 

conspiraţii, conflicte civile; 
 
30.1.4. confiscări, naţionalizări, mobilizări, rechiziţionări sau înrolări armate de 

către şi prin ordin al unei Autorităţi, inclusiv sancţiuni, embargo sau alte 
restricţii la exportul bunurilor, serviciilor sau tehnologiei; 

 
30.1.5. inundaţii, furtuni, fulgere, cutremure, alunecări de teren, erupţii 

vulcanice, incendii, explozii, unde de presiune sau alte dezastre naturale; 
 
30.1.6. epidemii. 
 
Forţa Majoră nu va include:  
 
30.1.7. probleme financiare ale Părţilor; 
 
30.1.8. livrarea cu întârziere a materialelor sau echipamentelor sau executarea 

întârziată de către Subcontractanţi, doar dacă aceste întârzieri nu sunt 
cauzate de Forţa Majoră; 

 
30.1.9. condiţii meteorologice posibile în condiţiile climatice din zona 

geografică a Unităţilor Deservite; 
 
30.1.10. diminuarea forţei de muncă sau a materialelor, doar dacă diminuarea nu 

e cauzată de o situaţie de Forţă Majoră; 
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30.1.11. prestarea Serviciilor de către subcontractanţi sau orice altă întârziere, 
neîndeplinire sau problemă (financiară sau de altă natură) datorată unui 
Subcontractant, cu condiţia ca întârzierea, neîndeplinirea sau problema 
să nu fie cauzate de, sau să constituie situaţii de Forţă Majoră; 

 
30.1.12. orice situaţie în care nu a fost obţinută sau menţinută sau s-a întârziat 

obţinerea sau menţinerea unei Autorizaţii; 
 
30.1.13. orice nereuşită sau întârziere a aducerii forţei de muncă străine în 

România ca urmare a întârzierilor datorate formalităţilor de imigraţie, 
contribuţii/ sau alte probleme de imigraţie; sau 

 
30.1.14. orice altă problemă sau situaţie pentru care Delegatul îşi asumă toate 

riscurile şi/sau răspunderea conform prezentului Contract. 
 

30.2. În cazul disputelor legate de producerea sau nu a unei situaţii de Forţă Majoră, 
Partea care invocă Forţa Majoră va avea obligaţia de a dovedi producerea Forţei 
Majore. 

 
30.3. Comunicarea Forţei Majore 

 
30.3.1. Partea care este împiedicată, obstrucţionată sau întârziată din şi în 

asumarea obligaţiilor conform prezentului Contract de o situaţie de Forţă 
Majoră, va comunica în scris celeilalte Părţi, oferind detalii privind 
natura şi circumstanţele respective, de îndată ce este posibil, dar nu mai 
târziu de trei (3) zile lucrătoare de la data la care s-a produs situaţia de 
Forţă Majoră. Partea care a emis comunicarea nu se consideră că şi-a 
încălcat obligaţiile contractuale pe durata Forţei Majore dacă 
îndeplinirea obligaţiilor este împiedicată, obstrucţionată sau întârziată de 
un eveniment de Forţă Majoră. Partea respectivă va transmite o 
notificare scrisă celeilalte Părţi la încetarea evenimentului de Forţă 
Majoră de îndată ce este posibil, dar nu mai târziu de trei (3) zile 
lucrătoare de la încetarea Forţei Majore. 

 
30.3.2. Nici una dintre Părţi nu este răspunzătoare pentru întârzierile provocate 

de un eveniment de Forţă Majoră dacă a comunicat în scris începerea, 
circumstanţele şi încetarea evenimentului de Forţă Majoră, conform 
Clauzei 30.3.1. 

 
30.4. Prevederi de Forţă Majoră 

 
30.4.1. Partea care este împiedicată, obstrucţionată sau întârziată din şi în 

asumarea obligaţiilor conform prezentului Contract de o situaţie de Forţă 
Majoră va depune toate eforturile pentru a diminua efectele acesteia 
asupra îndeplinirii obligaţiilor contractuale şi pentru a-şi îndeplini 
obligaţiile contractuale neafectate de Forţa Majoră. 
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30.4.2. În legătură cu obligaţiile contractuale afectate, Delegatul va notifica 

Agentul de Monitorizare şi Control cu privire la măsurile pe care 
urmează să le întreprindă, inclusiv toate mijloacele alternative rezonabile 
pentru a-şi îndeplini obligaţiile în cazul în care evenimentul de Forţă 
Majoră nu îl împiedică să facă acest lucru. Delegatul nu va utiliza 
mijloacele alternative menţionate dacă Agentul de Monitorizare şi 
Control nu dispune astfel. În cazul în care Delegatul suportă costuri 
suplimentare pentru a se conforma cu instrucţiunile date de Agentul de 
Monitorizare şi Control, suma acestor costuri va fi calculată de Agentul 
de Monitorizare şi Control şi adăugată la preţul Contractului. 

 
30.4.3. Orice nerespectare a obligaţiilor contractuale conform prevederilor 

prezentului Contract provocată de producerea unui eveniment de Forţă 
Majoră: 

 
(A) nu va constitui o neîndeplinire prin încălcarea unei prevederi a 

Contractului, şi nici 
(B) nu va da naştere unei cereri de despăgubire în cazul Daunelor, 

costurilor suplimentare sau cheltuielilor provocate prin cele de mai 
sus. 

 
30.4.4. Dacă Serviciile vor suferi Daune ca urmare a Forţei majore, Delegatul îşi 

rezervă dreptul de a primi sumele de plată pentru Serviciile efectuate, 
fără a ţine cont de Daunele survenite. 

 
30.4.5. Referitor la Serviciile pe care Delegatul nu le poate presta din cauza 

Forţei Majore şi care nu sunt acoperite de asigurare şi ca urmare a 
respectării obligaţiilor conform prezentei Clauze 30, Delegatului i se va 
achita Suma de Plată pentru Suspendare în caz de Forţă Majoră. 
Delegatul va furniza Delegatarului documentele probatoare pe care 
Delegatarul le poate solicita conform oricărei revendicări a Delegatului 
în baza prezentei Clauze. 

 
30.5. Rezilierea ca urmare a Forţei Majore 

 
30.5.1. Dacă s-au produs circumstanţe de Forţă Majoră care continuă pe o 

perioadă de o sută optzeci (180) de zile, oricare dintre Părţi va avea 
dreptul de a transmite celeilalte un preaviz de treizeci (30) de zile pentru 
rezilierea Contractului. Dacă la expirarea preavizului de treizeci (30) de 
zile situaţia de forţă majoră nu s-a încheiat, Contractul va fi reziliat. La 
reziliere fiecare Parte va fi exonerată de orice obligaţii ulterioare sau 
răspunderi faţă de cealaltă Parte conform Contractului, dar rezilierea nu 
va aduce atingere revendicărilor Părţilor privind orice încălcări 
anterioare ale obligaţiilor contractuale. 
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30.5.2. În cazul în care Contractul este reziliat conform Clauzei 30.5.1., 
Delegatului i se va achita contravaloarea Serviciilor prestate. 

 
30.5.3. În cazul producerii circumstanţelor de Forţă Majoră şi ca urmare a 

acestora, conform Legii, suma de plată scadentă a Delegatarului faţă de 
Delegat va fi aceeaşi cu cea prevăzută la Clauza 30.4.2, dacă rezilierea 
Contractului s-a produs conform Clauzei 30.5. 

 
 

31. SISTEMUL INFORMATIC  
 

31.1. Delegatul va utiliza un sistem informatic în execuţia Serviciilor. Pe cheltuială 
proprie şi spre deplina mulţumire a Delegatarului, Delegatul: 

 
31.1.1. se va asigura că sistemul este corespunzător pentru executarea 

Serviciilor; 
 
31.1.2. se va asigura că sistemul este compatibil cu şi este capabil să comunice 

cu sistemul informatic al Delegatarului; 
 
31.1.3. se va asigura că acele copii de siguranţă ale datelor în format electronic 

destinate sistemului informatic al Delegatarului sunt: 
 

(A) actualizate la sfârşitul fiecărei zi lucrătoare, pentru ziua respectivă; 
şi 

(B) stocate în siguranţă în afara locaţiei în posesia Delegatului sau în 
controlul acestuia. 

 
31.1.4. se va asigura că pe toată durata Contractului sunt puse la punct sisteme 

de recuperare a informaţiei în caz de cădere parţială sau totală a 
sistemului informatic al Delegatului, iar aceste sisteme permit 
Delegatului să-şi îndeplinească fără întrerupere obligaţiile asumate prin 
Contract. 

 
31.2. Delegatarul, fără a-şi asuma costurile, va furniza Delegatului, într-o formă 

computerizată adecvată, datele şi informaţiile pe care le deţine sau care sunt în 
controlul acestuia şi pe care Delegatul le-ar putea solicita în scopul prestării 
Serviciilor. 

 
31.3. Delegatul se va asigura că: 

 
31.3.1. datele vor rămâne în proprietatea Delegatarului; 
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31.3.2. componentele hardware şi software vor fi operate conform procedurilor 
convenite; 

 
31.3.3. Delegatul va respecta dispoziţiile Legale; 
 
31.3.4. în eventualitatea coruperii datelor, Delegatul este răspunzător pentru 

recuperarea datelor şi va despăgubi Delegatarul în privinţa oricăror 
costuri suplimentare survenite în caz de corupere a fişierelor; 

 
31.3.5. datele vor fi stocate cu exactitate şi aprobate de Agentul de Monitorizare 

şi Control; 
 
31.3.6. datele vor fi puse la dispoziţia Agentului de Monitorizare şi Control la 

intervale regulate de timp sau ori de cate ori Agentul de Monitorizare şi 
Control solicită pentru a se asigura că datele sunt exacte şi actualizate; şi 

 
31.3.7. datele şi sistemul vor fi puse la dispoziţia Delegatarului pentru audit 

intern sau extern, la intervale regulate de timp sau pe loc, iar toate 
recomandările de audit vor fi implementate cu acordul Agentului de 
Monitorizare şi Control. 

 
31.4. Delegatul nu va face nicio schimbare importantă sau actualizare a sistemelor 

computerizate utilizate fără aprobarea scrisă a Delegatarului. 
 
31.5. Protecţia datelor 

 
31.5.1. Delegatul convine şi confirmă că toate datele obţinute şi utilizate în 

scopurile Serviciilor: 
 

(A) sunt proprietatea Delegatarului; 
(B) la încetarea sau rezilierea Contractului vor fi transferate 

Delegatarului şi nu vor fi copiate sau reţinute de Delegat decât 
conform Legii sau în termenii Contractului; 

(C) vor fi păstrate în condiţii de siguranţă şi vor fi considerate 
confidenţiale; 

(D) vor fi păstrate şi colaţionate de Delegat numai în scopurile prestării 
Serviciilor conform contractului şi nu în alte scopuri. 

 
31.5.2. Delegatul va implementa şi întreţine măsurile tehnice şi organizaţionale 

adecvate pentru a preveni distrugerea, dauna, pierderea sau modificarea 
datelor sau procesarea neautorizată şi ilegală a acestora. 

 
31.5.3. Delegatul se va asigura că orice contract încheiat cu Subcontractanţii va 

conţine prevederile prezentei Clauze 31.5. 
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31.5.4. În cazul oricărei distrugeri, daune sau pierderi, modificări a datelor fără 
acordul Delegatarului, cu condiţia să nu fie rezultatul neglijenţei sau 
neîndeplinirii obligaţiilor contractuale ale Delegatarului, Delegatul, pe 
cheltuială proprie, va recupera datele respective. 

 
 

32. CONFIDENŢIALITATE  
 

32.1. Fiecare Parte, precum şi toţi acţionarii şi persoanele afiliate acestora vor păstra şi 
va depune toate eforturile pentru a se asigura că toate documentele şi informaţiile 
privitoare la cealaltă Parte sau la oricare din persoanele afiliate sau consilierii, 
consultanţii, contractanţii, agenţii celeilalte Părţi vor fi păstrate în condiţii de 
strict confidenţialitate, cu excepţia situaţiilor în care dezvăluirea oricăror 
informaţii este solicitată: 

 
32.1.1. ca urmare a unor procese juridice sau administrative sau în alte condiţii 

legale; 
 
32.1.2. ca urmare a regulamentelor bursei de valori; sau 
 
32.1.3. printr-o acţiune sau procedură a oricăreia dintre Părţi în exercitarea 

drepturilor sau despăgubirilor la care are dreptul; 
 
32.1.4. ca urmare a cererilor oficiale ale oricăror Autorităţi. 

 
32.2. Fără a aduce atingere celor de mai sus, prezenta Clauză 32 nu se aplică acelor 

documente şi informaţii care au fost/sunt: 
 

32.2.1. cunoscute anterior de către Partea care primeşte documentele sau 
informaţiile; 

 
32.2.2. au devenit publice ori parte din domeniu public (fie înaintea sau după 

furnizarea documentelor sau informaţiilor) din alte motive decât din vina 
Părţii; 

 
32.2.3. au ajuns în posesia unei Părţi din alte surse şi dacă Partea care le-a primit 

nu a fost înştiinţată că sursa era obligată faţă de cealaltă Parte să păstreze 
documentele şi informaţiile confidenţiale. 

 
32.3. Obligaţiile prevăzute în prezenta Clauză 32 îşi vor păstra valabilitatea la încetarea 

sau rezilierea Contractului şi în continuare pe o durată nedeterminată de timp. 
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32.4. Delegatul nu va folosi prezentul Contract sau orice informaţii emise sau furnizate 
de Delegatar sau în numele acestuia altfel decât în scopurile Contractului, fără 
acordul scris al Delegatarului. 

 
32.5. La sau înainte de încetarea Contractului (indiferent din ce cauze), Delegatul se va 

asigura că toate documentele sau datele computerizate pe care le are în grijă, 
custodie sau control, care conţin informaţii referitoare la angajaţi sau vizitatori, 
inclusiv orice documente aflate în grija, custodia sau controlul unui 
Subcontractant, vor fi predate Delegatarului. 

 
 

33. RELAŢII PUBLICE ŞI PUBLICITATE  
 

33.1. Delegatul, angajaţii sau agenţii săi, precum şi Subcontractanţii săi nu vor face 
declaraţii privitoare la Contract în presă, televiziune, radio sau alte mijloace 
media, fără acordul scris al Delegatarului. 

 
33.2. Delegatul va comunica cu reprezentanţi ai presei, televiziunii, radioului sau alte 

mijloace media privind detaliile specifice ale contractului, numai în urma unei 
solicitări prealabile în scris adresată Delegatarului. 

 
33.3. Delegatul, în urma solicitării prealabile în scris a Delegatarului, va furniza 

acestuia informaţiile necesare comunicării cu reprezentanţii presei, televiziunii, 
radioului sau altor mijloace media privind orice detalii ale Contractului. 

 
33.4. Delegatul nu va acorda permisiunea de a fotografia sau filma mijloacele fixe 

folosite în baza contractului fără aprobarea prealabilă a Delegatarului. 
 
33.5. Delegatul va adopta politicile Delegatarului în relaţia cu presa şi media. 

 
 

34. PUBLICITATE 
 

34.1. Nu sunt permise reclame de nici un fel pe terenurile, proprietatea, utilajele, 
materialele sau consumabilele aflate în servicii, fără aprobarea scrisă prealabilă a 
Agentului de Monitorizare şi Control, care nu va fi reţinută nejustificat. Orice 
reclamă amplasată pe proprietatea Delegatarului, cu aprobarea de mai sus, va fi 
înlăturată imediat la încetarea Contractului. 

 
34.2. La solicitarea Delegatarului, Delegatul va amplasa, pe toate clădirile, utilajele, 

materialele sau consumabilele utilizate în execuţia Serviciilor, reclame, panouri, 
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însemne, în funcţie de notificările scrise ale Delegatarului. Dacă acesta solicită o 
schimbare după Data de Începere a Serviciilor, Delegatarul poate achita 
Delegatului costurile suplimentare implicate. 

 
 

35. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI DREPTURI DE 
AUTOR  

 

35.1. Sub rezerva Clauzei 35.2., drepturile de proprietate intelectuală asupra 
Contractului şi asupra tuturor documentelor, înregistrărilor, datelor sau oricăror 
alte informaţii generate de Delegat ca parte a Serviciilor, aparţin exclusiv 
Delegatarului, iar Delegatul nu va furniza sau distribui unor terţi copii ale 
Contractului, înregistrărilor, datelor sau ale altor informaţii fără acordul scris şi 
prealabil al Agentului de Monitorizare şi Control, acord asupra căruia Agentul de 
Monitorizare şi Control îşi rezervă dreptul de a-l reţine. 

 
35.2. Delegatul va avea dreptul de a-şi face copii ale acestui Contract, dacă aceste copii 

sunt necesare pentru prestarea Serviciilor. 
 
35.3. Delegatul nu va folosi, fabrica, furniza sau livra niciun proces, articol, etc., 

privitor la prestarea Serviciilor. Utilizarea, fabricarea, furnizarea sau livrarea 
acestora sunt considerate încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală. 

 
35.4. Fiecare dintre şi toate drepturile de proprietate intelectuală asupra acestui 

Contract sau rezultate din prestarea serviciilor de către Delegat aparţin 
Delegatarului, iar Delegatul consimte că va întocmi/îndeplini toate contractele, 
documentele şi actele cerute pentru a aplica drepturile intelectuale de proprietate 
ale/în folosul Delegatarului. 

 
 

36. SUBCONTRACTARE  
 

36.1. Delegatul nu va ceda parţial sau total Contractul în favoarea unei alte persoane 
fizice sau juridice. 

 
36.2. Delegatul poate subcontracta executarea parţială a contractului numai cu 

aprobarea prealabilă scrisă a Delegatarului, aprobare care nu va fi refuzată în mod 
nejustificat. Aprobarea (dacă este acordată) nu îl exonerează pe Delegat de nici 
una dintre răspunderile şi obligaţiile prevăzute de Contract. Delegatul poartă 
răspunderea pentru toate actele, încălcările şi neglijenţele Subcontractanţilor săi şi 
ale agenţilor, funcţionarilor sau angajaţilor acestora în toate privinţele, ca şi când 
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ar fi propriile acte, încălcări sau neglijenţe sau proprii agenţi, funcţionari sau 
angajaţi. Delegatarul poate solicita Subcontractantului, ca o condiţie a acordării 
consimţământului, o garanţie directă sau o declaraţie de asumare a obligaţiilor şi 
de conformitate cu Contractul în toate aspectele sale. Delegatul va încheia 
contractele de subcontractare cu subcontractanţii care nu au fost nominalizaţi în 
oferta sa cu respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice.  

 
36.3. Delegatul se va asigura că toate drepturile Delegatarului în baza acestui Contract 

sunt prevăzute efectiv în orice Subcontract. 
 
36.4. Niciun Subcontract nu poate obliga sau avea ca scop crearea de obligaţii 

Delegatarului. La solicitarea Delegatarului, fiecare Subcontract va prevedea, 
rezilierea imediată a Subcontractului fără nicio despăgubire în eventualitatea 
rezilierii Contractului sau a încetării de drept a prestării Serviciilor de Delegat (şi 
beneficiul garanţiilor prevăzute prin aceasta). Subcontractantul este responsabil 
numai faţă de Delegat, în lipsa sau până la încheierea unui contract de cesiune. 

 
36.5. Delegatul va furniza Delegatarului, la cerere, dovezile satisfăcătoare care arată că 

Subcontractanţii primesc la timp şi în întregime remuneraţiile pentru munca sau 
serviciile prestate sau bunurile furnizate în vederea prestării Serviciilor. 

 
36.6. Delegatarul îşi rezervă dreptul de a impune ce condiţii consideră potrivite pentru 

acordarea oricărei aprobări privind prezenta Clauză 36. Condiţiile pot include 
achitarea unor costuri legale şi administrative. 

 
 

37. TAXE 
 

37.1. Delegatul îşi va asuma răspunderea deplină şi exclusivă pentru plata tuturor 
taxelor, de orice natură ar fi acestea, care îi sunt impuse la intervale regulate 
Delegatului şi oricărui Subcontractant şi pentru toate tarifele de aceeaşi natură cu 
taxele impuse de orice instituţie financiară care îşi exercită autoritatea asupra 
Delegatului sau oricărui Subcontractant. 

 
37.2. Delegatul va comunica şi va plăti toate taxele direct instituţiilor adecvate şi va 

respecta prevederile legale şi se va asigura că şi Subcontractanţii săi vor proceda 
de aceeaşi manieră. 

 
37.3. Delegatul despăgubeşte şi exonerează de răspundere Grupul Asigurat de şi 

împotriva oricărei Daune (cu excepţia daunei indirecte) provenită din orice 
evaluare sau impunere privitoare la taxe sau tarife de aceeaşi natură cu taxele de 
care Delegatul este răspunzător conform prezentei Clauze 37. 
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38. EGALITATEA DE ŞANSE  
 

38.1. Delegatul respectă Legile în vigoare şi nu va discrimina în sensul şi sfera de 
aplicare a legislaţiei privind egalitatea de şanse. 

 
38.2. Delegatul se va conforma cerinţelor Delegatarului de a promova egalitatea de 

şanse în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie. 
 
38.3. Delegatul va monitoriza gradul de reprezentare printre salariaţii Delegatului 

angajaţi în prestarea Serviciilor a persoanelor aparţinând diferitelor categorii 
defavorizate pe piaţa muncii. 

 
38.4. Acolo unde, în cadrul unei munci specifice prestate de angajaţii săi, Delegatul 

observă, că grupul de angajaţi include membri ai unor categorii defavorizate pe 
piaţa muncii slab reprezentate în totalul angajaţilor sau în cadrul populaţiei de 
unde personalul este recrutat în mod obişnuit, va întreprinde următoarele acţiuni 
adecvate sau practice: 

 
38.4.1. amplasarea şi utilizarea de anunţuri şi reclame pentru locuri de muncă 

pentru a ajunge la membrii categoriilor defavorizate pe piaţa muncii şi 
pentru a-i încuraja să aplice; 

 
38.4.2. va apela la agenţii de recrutare şi birouri de plasare a forţei de muncă în 

zonele în care membrii acestor categorii defavorizate locuiesc şi 
muncesc; 

 
38.4.3. va utiliza planuri de recrutare şi instruire pentru absolvenţii de şcoli şi/ 

sau şomeri din categoriile defavorizate pe piaţa muncii. 
 

 

39. COMUNICĂRI  
 

39.1. Toate instrucţiunile, aplicaţiile şi avizele întocmite sau transmise în cadrul acestui 
Contract vor fi în scris şi trimise recomandat la sediul oficial al Părţii sau la 
ultima adresă cunoscută a sediului principal de activitate şi va fi considerată ca 
transmisă la două zile de la data poştei, în caz contrar nu va fi valabilă. De 
asemenea, transmiterea prin fax (cu confirmare de primire) se va face la numărul 
oficial înregistrat al Părţii sau la un alt număr de fax acceptat prin notificare de 
cealaltă Parte. Plicul sau faxul vor fi marcate în atenţia Agentului de Monitorizare 
şi Control sau a Managerului de Contract. Orice altă notificare sau comunicare 
trimisă prin fax va fi considerată ca primită de cealaltă Parte în următoarea zi 
după ziua în care a fost trimisă. 
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39.2. Fiecare Parte îşi poate modifica la anumite intervale de timp adresa, numărul de 

fax sau alte informaţii. În scopul comunicării, Partea respectivă va notifica 
cealaltă Parte cu privire la schimbarea intervenită. 

 

 

40. RENUNŢARE  
 

40.1. Neîndeplinirea, întârzierea sau refuzul oricăreia dintre Părţi de a respecta cu 
stricteţe orice prevedere a prezentului Contract sau neîndeplinirea, întârzierea sau 
refuzul oricăreia dintre Părţi de a-şi exercita parţial sau total orice drept, autoritate 
sau remediere nu va constitui o renunţare a acestora şi nu va afecta valabilitatea 
contractului total sau parţial sau dreptul oricărei Părţi de a pune în aplicare 
prevederile Contractului, decât în cazul în care renunţarea a fost comunicată în 
scris. 

 
40.2. Faptul că o parte renunţă la invocarea încălcării unei clauze contractuale nu 

înseamnă că renunţă la invocarea încălcărilor ulterioare ale aceleiaşi sau ale 
oricărei alte clauze. 

 
40.3. Faptul că o parte renunţă la invocarea neîndeplinirii unei obligaţii contractuale nu 

înseamnă că renunţă la invocarea neexecutărilor ulterioare. 
 
40.4. Nici o renunţare nu va intra în vigoare dacă nu este specificată în mod expres ca 

fiind renunţare şi comunicată în scris celeilalte Părţi. 
 
40.5. Nicio renunţare a oricărei Părţi la orice termen sau condiţie a prezentului 

Contract, în unul sau mai multe cazuri, nu va fi considerată sau interpretată ca 
renunţare ulterioară la aceiaşi sau alţi termeni sau condiţii ai Contractului. 

 

 

41. CLAUZA SPECIALĂ  
 

Dacă una sau mai multe prevederi ale prezentului Contract sunt în orice măsură anulate 
sau nu pot fi executate ca urmare a prevederilor Legii, celelalte prevederi ale acestui 
Contract nu vor fi afectate şi vor rămâne în continuare valide şi aplicabile în cea mai 
largă măsură permisă de Lege. Prevederea anulată va fi considerată ca fiind înlocuită de 
prevederea validă legal care este cea mai apropiată de sensul prevederii anulate. 

 



Municipiul Bacău (România) 
Documentaţia de atribuire pentru delegarea prin concesionare a gestiunii serviciilor de  
depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău 
Secţiunea 4 – Condiţii contractuale pagina 64 din 82 
 

42. ANULAREA PREVEDERILOR  
 

Anularea sau inaplicabilitatea oricăror prevederi ale prezentului Contract vor fi stabilite 
în conformitate cu Clauza 18. Prin prezenta Părţile convin să depună toate eforturile 
pentru a negocia o modificare echitabilă a prevederilor acestui Contract 
invalidate/anulate sau inaplicabile în vederea aplicării acestui Contract, iar validitatea sau 
aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta. 

 
 

43. DREPTURILE TERŢILOR  
 

Nicio terţă parte care nu este Parte a acestui Contract nu va avea dreptul să pună în 
aplicare vreuna din obligaţiile, drepturile sau prevederile prezentului Contract, dacă nu 
este stipulat în mod expres. 

 
 

44. VALABILITATE  
 

Prin prezenta Părţile convin ca la încetarea sau rezilierea Contractului, Clauzele 6.5, 
12.3, 18, 19, 21, 22.4, 24, 32, 33, 37 şi 44 vor rămâne în vigoare şi îşi vor produce 
efectele şi vor fi aplicabile de către Delegatar. Pentru a evita orice dubii, drepturile 
Delegatarului în cazul acestei condiţii sunt suplimentare oricăror alte drepturi sau 
despăgubiri pe care Delegatarul le poate avea ca urmare a Garanţiei de Bună Execuţie. 

 
 

45. LIMBA /LANGUAGE  
 

45.1. Limba contractului este limba română. 
 
45.2. Toata corespondenţa dintre Părţi va fi în limba română şi tot personalul de 

management de contract al Delegatului, precum şi personalul de management de 
contract al Subcontractanţilor va cunoaşte limba română.  

 
45.3. Delegatul va menţine şi va solicita şi subcontractanţilor să menţină toate 

înregistrările Serviciilor în limba română. 
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46. DREPTURI DE DESPĂGUBIRE CUMULATIVE  
 

Toate despăgubirile, fie conform acestui contract, fie conform prevederilor legale, vor fi 
cumulative şi nu alternative. 

 
 

47. CHELTUIELI  
 

Doar dacă nu este altfel stipulat în mod expres în acest contract, fiecare Parte îşi va plăti 
propriile costuri şi cheltuieli (inclusiv onorariile şi cheltuielile agenţilor săi, 
reprezentanţilor, consilierilor şi contabililor) necesare pentru negocierea, pregătirea, 
executarea, livrarea, îndeplinirea şi respectarea termenilor acestui Contract. 

 
 

48. RELAŢII ÎNTRE PĂRŢI  
 

48.1. Nicio prevedere a acestui Contract nu constituie şi nu trebuie să fie interpretată ca 
parteneriat între Părţi, nici nu va constitui şi nu va fi considerată orice Parte 
agentul celeilalte Părţi în niciun scop. 

 
48.2. Delegatul nu va avea niciun drept sau autoritate şi nici nu va acţiona, intra în 

contact, reprezenta, garanta, suporta nici o răspundere şi nu-şi va asuma alte 
obligaţii, manifeste sau implicite, de niciun fel în numele Delegatarului sau care 
să oblige Delegatarul. 

 
 

49. SUFICIENŢA OFERTEI  
 

49.1. Delegatarul nu va garanta în niciun fel adevărul sau acurateţea nici unor detalii 
sau informaţii care ar fi putut să-i parvină Delegatului anterior încheierii 
Contractului, iar Delegatul declară neechivoc că nu s-a bazat pe detalii sau 
informaţii parvenite prin sau în numele Delegatarului în pregătirea ofertei sale şi 
ulterior în încheierea Contractului. 

 
49.2. Delegatul se consideră că a făcut toate inspecţiile, cercetările, măsurătorile şi 

investigaţiile necesare anterior transmiterii ofertei privitor la corectitudinea şi 
suficienţa tarifelor şi preţurilor care vor acoperi toate obligaţiile asumate în acest 
Contract, cu excepţia acelor prevederi contrare stipulate în mod expres. Nicio 
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revendicare a Delegatului privind plăţi suplimentare nu vor fi permise din motive 
legate de neînţelegere sau fals în declaraţii ca urmare a neînţelegerii privind 
natura şi amploarea Serviciilor sau condiţiilor, regulamentelor şi cerinţelor 
acestora. 

 
49.3. Delegatul se consideră că şi-a pregătit oferta în aşa fel încât aceasta să reprezinte 

o evaluare corectă şi rezonabilă a costului prestării Serviciilor. 
 
 

50. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI  
 

50.1. Prezentul contract este încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
50.2. Contractul va avea caracter obligatoriu pentru Delegatar şi succesorii săi, precum 

şi pentru Delegat şi succesorii săi. 
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 ANEXA A - UNITĂŢI DE TRATARE ŞI DEPOZITARE 
ŞI ARIA DESERVITĂ 

 

(a se vedea documentul ataşat separat – ANEXA A – UNITĂŢI DE TRATARE ŞI 
DEPOZITARE ŞI ARIA DESERVITĂ) 
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ANEXA B - LISTA BUNURILOR CONCESIONATE 
DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACĂU  

 

Delegatul primeşte dreptul de concesiune asupra următoarelor bunuri, ale căror specificaţii 
sunt detaliate în anexa A: 

1. Zona de intrare; 
2. Poarta depozitului; 
3. Sistemul de drumuri din cadrul depozitului; 
4. Clădirea administrativă a depozitului, incluzând laboratorul şi echipamentele aferente; 
5. Recepţia depozitului; 
6. Platforma cântar; 
7. Locaţia de spălare a vehiculelor; 
8. Rezervorul pentru stocarea apei; 
9. Racordul electric; 
10. Zona de parcare; 
11. Încărcător frontal; 
12. Buldozer; 
13. Computer; 
14. Două container în atelier/magazie; 
15. Zona de depozitare controlată - celula 1; 
16. Compactor depozit; 
17. Unitate osmoză inversă; 
18. Instalaţie recuperativă de ardere cu flacără a gazului; 
19. Clădirea staţiei de compostare; 
20. Tocător; 
21. Încărcător rotativ; 
22. Clădirea staţiei de sortare; 
23. Instalaţia de sortare; 
24. Două prese de balotat; 
25. 60 de containere de plastic; 
26. Clădirea punctului verde; 
27. Zona de concasare; 
28. Instalaţie mo-bilă concasare beton; 
29. Separator cu magnet; 
30. Ciur. 
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ANEXA C – PROCES VERBAL DE PREDARE – 
PRIMIRE A BUNURILOR CONCESIONATE 

 

(se va completa la predarea-primire bunurilor concesionate) 
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ANEXA D - PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE 
 

[se va completa în conformitate cu programul propus de Delegat] 
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 ANEXA E - CALCULAREA PLĂŢILOR 
 

1. Calculul sumelor de plată de către Delegat  
 

Valoarea sumei lunare de plată datorată de către Delegat se calculează conform următoarei 
formule: 

MPA = Sdep + Ssort + Scomp + Scrush+SGreenP+Sleach+SSpecS – Sp [lei] 

Unde: 

a) MPA reprezintă suma lunară de plată; 
b) Sdep reprezintă suma de plată pentru exploatarea depozitului de deşeuri Bacău 

(depozitarea controlată a deşeurilor în celula 1 şi serviciile conexe), calculată pe baza 
următoarei formule: 

 

Sdep = Tdep x Qdep [lei] 

Unde: 

 Tdep reprezintă tariful unitar în lei pe tonă pentru depozitarea deşeurilor menajere, 
voluminoase, din pieţe, din măturatul stradal şi a nămolului de epurare.  

 Tdep nu trebuie să includă şi costul eliminării cantităţilor de deşeuri periculoase livrate 
accidental şi identificate în timpul funcţionării depozitului (gestiunea deşeurilor 
periculoase implică stocarea lor temporară în perimetrul depozitului şi transportul la şi 
eliminarea în centre adecvate de tratare a deşeurilor periculoase). Acest cost va fi 
alocat SspecS (a se vedea punctul h).  

 Tdep nu trebuie să includă costurile depozitării reziduurilor provenite de la staţia de 
compost, staţia de sortare, instalaţia de concasare şi de la punctul verde. De asemenea, 
costul transportului şi tratării levigatului provenit de la vechiul depozit de deşeuri din 
Bacău nu trebuie inclus în Tdep. 
Tdep trebuie să includă toate serviciile de depozitare a tipurilor de deşeuri menţionate 
mai sus în celula 1 a depozitului de deşeuri din Bacau, precum şi serviciile aferente, 
aşa cum sunt ele menţionate în caietul de sarcini (secţiunea 2 a documentaţiei de 
licitaţie) şi în anexa A a condiţiilor contractuale (secţiunea 4 a documentaţiei de 
licitaţie), precum exploatarea şi întreţinere platformei cântar, a sistemului de tratare a 
levigatului inclusiv eliminarea concentratului, exploatarea şi întreţinerea sistemului de 
colectare şi tratare a gazelor de depozit, întreţinerea căilor de acces, a clădirilor din 
depozit, a gardurilor etc. 
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 Qdep reprezintă cantitatea (în tone, înregistrată la cântar) de deşeuri menajere, 
instituţionale şi comerciale, voluminoase, din pieţe, din măturatul stradal şi de nămol 
de epurare.  
Qdep nu include cantităţi de deşeuri industriale nepericuloase, deşeuri din construcţii şi 
demolări şi de reziduuri de la concasarea deşeurilor din construcţii şi demolări dacă 
acestea sunt audse la depozitul de deşeuri din Bacău de către firme private. Toate 
cantităţile de deşeuri din secotrul privat vor fi taxate pe baza unor contracte 
individuale (a se vedea procedurile de plată din caietul de sarcini, sectiunea 2 a 
documentatiei de licitatie). 

c) Ssort reprezintă suma de plată pentru tratarea deşeurilor colectate selectiv în staţia de 
sortare, calculată pe baza formulei: 

 
Ssort = Tsort x Qsort [lei] 

Unde: 

 Tsort reprezintă tariful unitar în lei pe tonă pentru recepţia deşeurilor colectate selectiv, 
livrate de operatorii de colectare şi transport; 

 Qsort reprezintă cantitatea recepţionată (în tone, înregistrată la cântar) de deşeuri 
colectate selectiv pentru procesarea ulterioară în staţia de sortare. 

 

Costurile depozitării reziduurilor de la sortare trebuie incluse în Ssort. Eliminarea 
deşeurilor periculoase apărute accidental trebuie alocată SspecS (a se vedea punctul h).  

d) Scomp reprezintă suma de plată în lei pe tonă pentru exploatarea staţiei de compostare,  
calculată pe baza formulei: 

 
Scomp = Tcomp x Qcomp [lei] 

Unde: 

 Tcomp reprezintă tariful unitar în lei pe tonă pentru recepţia deşeurilor verzi (în tone, 
înregistrate la cântar) în vederea compostării; 

 Qcomp reprezintă cantitatea recepţionată (în tone, înregistrată la cântar) de deşeuri 
verzi în vederea procesării la staţia de compostare. 

 

Costurile depozitării reziduurilor de la compostare trebuie incluse în Scomp. Eliminarea 
deşeurilor periculoase apărute accidental trebuie alocată SspecS (a se vedea punctul h). 
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e) Scrush reprezintă suma de plată în lei pe tonă pentru exploatarea instalaţiei de concasare,  
calculată pe baza formulei: 

 
Scrush = Tcrush x Qcrush [lei] 

 Tcrush reprezintă tariful unitar pentru recepţia deşeurilor din construcţii şi demolări; 
 Qcrush reprezintă cantitatea de deşeuri din construcţii şi demolări (în tone, înregistrată 

la cântar) în vederea procesării în instalaţia de concasare. 
 
Scrush va fi relevant doar pentru deşeurile din construcţii şi demolări relevant livrate în 
cadrul serviciilor publice de colectare şi transport. Costurile depozitării reziduurilor de la 
concasare trabuie incluse în Scrush. Eliminarea deşeurilor periculoase apărute accidental 
trebuie alocată SspecS (a se vedea punctul h). 

Deşeurile din construcţii şi demolări aduse la depozitul ecologic Bacău în cadrul contractelor 
individuale de depozitare a deşeurilor nu vor fi taxate utilizând formula menţionată la punctul  
e, ci reglementările contractelor individuale de eliminare a deşeurilor. Aceste contracte vor 
conţine de asemenea şi costurile depozitării reziduurilor de la concasare şi ale gestiunii 
deşeurilor periculoase apărute accidental în cadrul activităţii de concasare. 

f) SGreenP reprezintă suma de plată în lei pe tonă pentru exploatarea punctului verde, 
calculată pe baza formulei următoare: 

 

SGreenP = TGreenP x QGreenP [lei] 

 TGreenP reprezintă tariful unitar pentru recepţia tipurilor de deşeuri aduse de către 
populaţie la punctul verde (inclusiv deşeuri electronice; a se vedea caietul de sarcini, 
secţiunea 2 a documentaţiei de licitaţie); 

 QGreenP reprezintă cantitatea totală a tuturor tipurilor de deşeuri (în tone, înregistrată la 
cântar) colectate separat în cadrul punctului verde (tipurile de deşeuri sunt definite în 
caietul de sarcini, secţiunea 2 a documentaţiei de licitaţie). 

 
Eliminarea deşeurilor periculoase apărute, precum şi a altor tipuri de deşeuri care implică 
modalităţi speciale de eliminare trebuie alocată SspecS (a se vedea punctul h). Costurile de 
depozitare a reziduurilor de la punctul verde trebuie incluse în SGreenP. Ele nu vor fi 
evidenţiate în cadrul Sdep. 

g) Sleach reprezintă suma de plată în lei pe tonă pentru transportul şi tratarea levigatului (la 
instalaţia de osmoză inversă din noul depozit de deşeuri de la Bacău) provenit de la 
vechiul depozit de deşeuri Bacău, calculată pe baza formulei următoare: 

 
Sleach = Tleach x Qleach [lei] 
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 Tleach reprezintă tariful unitar pentru transportul şi tratarea levigatului provenit de la 
vechiul depozit de deşeuri; 

 Qleach reprezintă cantitatea de levigat (în tone, înregistrată la cântar). 
 

Costurile de eliminare a concentratului trebuie incluse în Sleach. Ele nu vor fi evidenţiate 
în cadrul Sdep. 

h) SspecS este definită în capitolul 2. 
 
i) Sp reprezintă suma penalităţilor aferente lunii respective (a se vedea capitolul 3). 
Calculul contravalorii serviciilor speciale (SspecS) 

Serviciile speciale sunt:  

 Servicii de tratare şi/sau de eliminare a deşeurilor care nu fac parte din domeniul 
general al serviciilor şi plăţilor menţionat în capitolul 1, cum ar fi depozitarea 
temporară, tratarea sau depozitarea controlată a echipamentelor electrice şi 
electronice, a deşeurilor municipale periculoase sau a deşeurilor voluminoase aruncate 
ilegal. 

 Serviciile de eliminare furnizate de subcontractori cum ar fi cele de transport şi 
eliminare a deşeurilor electronice sau periculoase. 

 

Când foloseşte subcontractori, Delegatul are obligaţia de a contracta prestatori de servicii 
autorizaţi, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice. 

În orice caz, înainte de contractarea unor servicii de tratare şi/ sau eliminare a deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice, a deşeurilor municipale periculoase sau a deşeurilor 
voluminoase,  Delegatul trebuie să obţină aprobarea Delegatarului cu privire la principalele 
prevederi sin contract şi din caietul de sarcini. 

Periodic, Delegatul efectuează plăţi în cadrul contractelor de servicii de tratare şi/ sau 
eliminare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a deşeurilor municipale 
periculoase sau a deşeurilor voluminoase. Delegatul poate de asemenea să includă în 
solicitările lunare de plată şi sumele plătite de el în cadrul acestor contracte de servicii, 
ataşând copii după documentele de plată. 

 

2. Penalizări 
 

Delegatul va datora Delegatarului penalizări pentru orice neregulă semnalizată prin fircare 
aviz de rectificare majoră (ARM), fiecare aviz de neîndeplinire (AN) şi fiecare aviz de 
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neîndeplinire majoră (ANM) emise în luna pentru care se solicită achitarea sumei de plată 
lunare. Penalizările vor fi calculate pe baza următorului tabel:  

Nr. Neîndeplinire 
Penalizare aviz 
de rectificare 

majoră 

Penalizare aviz 
de neîndeplinire 

Penalizare aviz de 
neîndeplinire majoră 

1.  Nepăstrarea curăţeniei 
instalaţiilor 

- 200 lei pentru 
fiecare 1000 m2 (în 
exterior) sau 200 
RON pentru 
fiecare constatare 
în interior 

- 

2.  Muncitorii nu poartă uniforme 
sau echipamente de protecţie 

- 100 lei pentru 
fiecare caz 

- 

3.  Practici de muncă periculoase - 400 lei pentru 
fiecare constatare 

- 

4.  Neîndeplinirea cerinţelor 
referitoare la zgomot 

- 400 lei pentru 
fiecare caz şi zi 

- 

5.  Eşecul limitării mirosurilor 
neplăcute 

- 400 lei pentru 
fiecare eveniment 

- 

6.  Deversarea levigatului, a apelor 
netratate sau a apelor insuficient 
tratate 

- 1.000 lei pentru 
fiecare constatare 

- 

7.  Scurgeri de levigat sau apă 
contaminată pe amplasament 

- 1.000 lei pentru 
fiecare eveniment 

- 

8.  Eşec de a separa deşeurile 
periculoase uşor de identificat   
de alte deşeuri 

- 200 lei pentru 
fiecare constatare 

- 

9.  Eşecul înregistrării datelor 
corecte ale tuturor vehiculelor 
de transport deşeuri  

- 100 lei pentru 
fiecare caz 

- 

10.  Comportament inadecvat al 
personalului Delegatului 

- 100 lei pentru 
fiecare caz 

- 

11.  Comportament ilegal al 
personalului Delegatului 

- 400 lei pentru 
fiecare caz 

- 

12.  Orice al caz de nerespectare a 
acestui Contract, cu privire la 
exploatarea depozitului, a staţiei 
de sortare, a staţiei de 
compostare, a punctului verde 
sau a instalaţiei de concasare 

- 100 lei pentru 
fiecare caz 

- 

13.  Defectarea instalaţiilor şi a 2.000 lei pentru - 8.000 lei pentru fiecare 
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Nr. Neîndeplinire 
Penalizare aviz 
de rectificare 

majoră 

Penalizare aviz 
de neîndeplinire 

Penalizare aviz de 
neîndeplinire majoră 

echipamentelor din cauza 
nerespectării cerinţelor de 
întreţinere conforme cu 
documentaţiile producătorilor  
furnizate de Delegatar înainte 
de predare 

fiecare caz ANM emis 

14.  Nefuncţionarea instalaţiilor şi a 
echipamentelor pentru mai mult 
de o perioadă rezonabilă de 
timp necesară (conform celor 
menţionate în caietul de 
sarcini), din vina Delegatului, 
cum ar fi lipsa de personal, 
management defectuos al 
pieselor de schimb  

2.000 lei pentru 
fiecare caz 

- 8.000 lei pentru fiecare 
ANM emis 

15.  Întreruperea utilităţilor, precum 
furnizarea apei sau a 
electricităţii, dar fără a se limita 
la acestea, pentru o perioadă 
care împiedică furnizarea 
normală a serviciilor,  din vina 
Delegatului, cum ar fi lipsa de 
personal, management 
defectuos al instalaţiilor şi 
reţelelor, lipsa de piese de 
schimb 

2.000 lei pentru 
fiecare zi 
lucrătoare  

- 8.000 lei pentru fiecare 
ANM emis 

16.  Compostare insuficientă, 
ineficientă sau incompletă a 
deşeurilor verzi, care conduce la 
imposibilitatea comercializării 
compostului din cauza calităţii 
necorespunzătoare standardelor 
şi apoi la depozitarea controlată 
a acestuia 

2.000 lei pentru 
fiecare 50 de tone 
de compost 
depozitat 

- 8.000 lei pentru fiecare 
ANM emis 

17.  Depozitarea controlată a 
deşeurilor care nu îndeplinesc 
criteriile de acceptare la 
depozitare  

1.100 lei pentru 
fiecare caz 

- 2.000 lei pentru fiecare 
ANM emis 

18.  Arderea deşeurilor din cadrul 
depozitului ecologic 

1.100 lei pentru 
fiecare caz 

- 2.000 lei pentru fiecare 
ANM emis 

19.  Neparticiparea la şedinţele de 
management al serviciului fără 
motiv întemeiat 

1.100 lei pentru 
fiecare caz 

- 2.000 lei pentru fiecare 
ANM emis 

20.  Neprezentarea rapoartelor 
specificate în caietul de sarcini 

1.100 lei pentru - 2.000 lei pentru fiecare 
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Nr. Neîndeplinire 
Penalizare aviz 
de rectificare 

majoră 

Penalizare aviz 
de neîndeplinire 

Penalizare aviz de 
neîndeplinire majoră 

la termenele limită stabilite  fiecare caz ANM emis 

21.  Întreruperi ale activităţii la 
instalaţii din cauza numărului 
insuficient de vehicule şi 
echipamente  

1.500 lei pentru 
fiecare 
echipament şi 
vehicul lipsă 

- 4.000 lei pentru fiecare 
ANM emis 

22.  Utilizarea necorespunzătoare a 
vehiculelor şi a aechipamentelor 
conform Contractului 

1.500 lei pentru 
fiecare caz 

- 4.000 lei pentru fiecare 
ANM emis 

23.  Condiţii de lucru care nu 
prezintă siguranţă pentru 
personalul de la staţia de 
compost, inclusiv condiţii 
insalubre, condiţii sau 
temperaturi care afectează 
respiraţia, lipsa echipamentului 
de protecţie 

1.500 lei pentru 
fiecare caz şi zi 

- 4.000 lei pentru fiecare 
ANM emis 

24.  Întreţinerea echipamentelor şi a 
activelor Delegatarului nu a fost 
efectuată în conformitate cu 
cerinţele producătorilor 

1.500 lei pentru 
fiecare constatare 

- 4.000 lei pentru fiecare 
ANM emis 

25.  Neîndepliniri repetate ale 
serviciilor care au fost deja 
corectate după un aviz de 
neîndeplinire majoră 

3.000 lei pentru 
fiecare eveniment 

- 12.000 lei pentru 
fiecare ANM emis 

 

Imposibilitatea de a atinge valorile ţintă stabilite prin clauzele 5.2.2 şi 5.2.3 din caietul de 
sarcini este considerat caz de nerespectare şi în aceste condiţii penalităţile anuale aplicate vor 
fi următoarele: 

Nr. Neîndeplinire a serviciului Penalizare anuală 

1.  Necomercializarea ratei ţintă de materiale 
valorificabile din staţia de sortare  

10.000 lei pentru fiecare 100 de tone 
necomercializate 

2.  Necomercializarea volumului ţintă de compost 2.000 lei pentru fiecare 50 de tone 
necomercializate 

 

Penalizarea anuală va fi scăzută din suma de plată corespunzătoare lunilor 12, 24, 36, 48 şi 55 
din contract (în ultima perioadă de contract care nu acoperă un an întreg, penalizarea trebuie 
calculată pentru o perioadă de 7 luni). 
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3. Ajustarea şi modificarea tarifelor 
 

Ajustarea sau modificarea tarifelor trebuie efectuată conform normelor legale aplicabile 
(Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare 
sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor). 
 

4. Plăţi în cazurile de suspendare din cauze de forţă majoră  
 

În situaţiile în care execuţia activităţilor este suspendată din cauza manifestării unor condiţii 
de forţă majoră, Delegatul este îndreptăţit la plata contravalorii serviciilor prestate, dar nu 
mai puţin decât costurile necesare asigurării continuităţii unor activităţi precum, dar fără a fi 
limitate la: exploatarea şi întreţinerea staţiei de epurare ape uzate, supravegherea taluzelor 
celulelor pentru depozitarea deşeurilor, paza instalaţiilor etc. 
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 ANEXA F - CONSECINŢE LA REZILIERE 
 
Diferitele sume de plată la rezilierea contractului, în conformitate cu 29.1.3., 29.3.2., 29.5 sunt 
calculate după cum urmează: 
 

1. Preţul de bază la reziliere (PBR) 
 
 
Preţul de bază la reziliere (în lei) va fi calculat după cum urmează: 
 
PBR = CC – A 
 
Unde: 
 
PBR = Preţul de Bază la Reziliere (în lei) 
 
CC = Costurile de Capital (în lei) directe şi verificabile, suportate de Delegat în achiziţia, construcţia 
şi autorizarea bunurilor, mijloacelor fixe necesare în prestarea serviciilor, bunuri care reprezintă 
bunuri de retur; şi  
 
A = Capitalul investit deja amortizat. 
 
 

2. Plata la rezilierea din motive de neîndeplinire ale Delegatarului (în lei) 
 
Plata la rezilierea din motive de neîndeplinire ale Autorităţii Contractante/Delegatar (în lei) va fi 
calculată conform următoarei formule: 
 
PRNA = PBR + BPC 
 
Unde: 
 
PRNA = Plata la Rezilierea din motive de Neîndeplinire ale Delegatarului (în lei)  
 
PBR = Preţul de Bază la Reziliere (în lei), după cum este calculat la punctul 1).  
 
BPC = Beneficiul Pierdut al Delegatului reprezintă beneficiul pierdut pe un (1) an de lucru sau dacă 
rămâne mai puţin de un (1) an, beneficiul pierdut al termenului rămas. 
 
 

3. Plata pentru reziliere unilaterală din motive de interes naţional sau 
local 

 
Plata pentru reziliere unilaterală (în lei), va fi stabilită conform următoarei formule: 
 
PRU = PBR + BPC 
 
Unde: 
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PRU = Plata pentru Reziliere Unilaterală (în lei) 
 
PBR = Preţul de Bază la Reziliere (în lei), după cum este calculat la punctul 1). 
 
BPC = Beneficiul Pierdut al Delegatului reprezintă beneficiul pierdut pe şase (6) luni de lucru sau 
dacă rămân mai puţin de şase (6) luni, beneficiul pierdut al termenului rămas. 
 

4. Plata la rezilierea din motive de neîndeplinire ale Delegatului (în lei) 
 

Plata la rezilierea din motive de neîndeplinire ale Delegatului (în lei) va fi calculată conform 
următoarei formule: 
 
PRNC = PBR – D 
 
Unde: 
 
PRNC = Plata la Rezilierea din motive de Neîndeplinire ale Delegatului (în lei) 
 
PBR = Preţul de Bază la Reziliere (în lei), după cum este calculat la punctul 1). 
 
D = Dauna, valoarea (în lei) a tuturor pierderilor Delegatarului rezultate sau provenite din rezilierea 
acestui contract. “Dauna” va include costurile suportate de Delegatar cu timpul petrecut de agenţii săi 
în rezilierea contractului şi în pregătirea unor contracte alternative pentru prestarea serviciilor. 
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Glosar 

Domeniu de aplicare Bacău: Întreg judeţul Bacău deoarece toate municipalităţile din judeţul Bacău 
 (= 93) vor elimina deşeurile municipale la noul depozit de deşeuri din  

Bacău  
BC  Judeţul Bacău  
BULW:  Deşeuri voluminoase 
CADW:  Deşeuri din construcţii şi demolări 
Concedent:  Organizaţia (publică) care dă în concesiune 
Concesionar:  Organizaţia (privată) căreia îi este atribuită concesiunea  
Consultant:  Consorţiu ICP/REC/IGIP 
HHOW:  Deşeuri menajere  
HAZW:   Deşeuri periculoase  
ICOW:  Deşeuri instituţionale şi comerciale (deşeuri similare cu HHOW) 
IDA: Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (responsabilă de activităţile 

de eliminare a deşeurilor dintr-o anumită zonă – în cazul de faţă jude-
ţul Bacău) 

INDW:  Deşeuri industriale  
ISPA:  Instrument de Politici Structurale de Pre-Aderare  
Domeniu de aplicare ISPA: Pregătirea documentaţiei de licitaţie şi a contractului de concesiune 

trebuie să aibă în vedere doar unităţile administrative teritoriale inclu-
se în măsura ISPA 2004/RO/16/P/PE/007 (oraşul Bacău + 22 de lo-
calităţi din apropierea acestuia = 23) 

MARW  Deşeuri din pieţe  
Master Plan:  Strategie de management al deşeurilor pentru judeţul Bacău  
t/a:  Tone pe an 
UIP:  Unitatea de Implementare a Proiectului  
RESD:  Reziduuri (de ex. de la producerea compostului sau din procesele de 

 sortare) 
DMS:  Deşeuri municipale solide  
MDS:   Managementul deşeurilor solide 
STSW:  Deşeuri de la măturatul stradal  
SEWS:  Nămol de canalizare  
TA:  Asistenţă tehnică 
Proiect TA PC/RS Bacău: Asistenţă tehnică pentru pregătirea concesiunii şi acordarea de sprijin 

pentru reglementare (în cadrul măsurii ISPA 2004/RO/16/P/PE/007) 
TD:  Documente de licitaţie 
CC:  Contract de concesionare 
Zona 1-5:  Zone de colectare din judeţul Bacău conform Master Planului. 
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Instalaţii de tratare şi depozitare şi zona deservită 

1 Introducere şi aspecte de fond ale proiectului  
„Asistenţă tehnică pentru pregătirea concesiunii şi acordarea de sprijin pentru reglementare” (Pro-
iectul TA PC/RS Bacău) este o sub-activitate a măsurii ISPA 2004/RO/16/P/PE/007. Obiectivul  
proiectului TA PC/RS Bacau a fost de a pregăti documentaţia de licitaţie şi contractele de concesi-
onare atât pentru serviciul de colectare cât şi pentru cel de transport al deşeurilor municipale din 
municipiul Bacău şi alte 22 localităţi înconjurătoare (domeniul de aplicare ISPA) şi pentru operarea 
noului depozit de deşeuri de la Bacău construit, de asemenea, din fonduri ISPA. 
 
Pentru a coordona activităţile de gestionare a deşeurilor cele 93 de localităţi au format Asociaţia de 
dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău (ADIS) cu sediul în municipiul Bacău şi func-
ţională de la jumătatea anului 2010. 
 
În timpul fazei de pregătire a documentaţie licitaţie în 2010 contractul pentru operarea depozitului 
de deşeuri a trebuit extins de la zona ISPA (domeniul de aplicare ISPA) cu 23 localităţi, la întregul 
judeţ (domeniul de aplicare Bacău) cu 93 localităţi deoarece toate deşeurile municipale solide din 
judeţ urmau să fie eliminate în singurul depozit de deşeuri din cadrul judeţului. 
 
În decembrie 2010 membrii ADIS au decis că staţia de sortare (specificată în aşa-numitul „Docu-
ment de poziţie”), care face parte, de asemenea, din măsura ISPA ar trebui să deservească nu 
doar cele 23 localităţi din zona ISPA, aşa cum fusese iniţial planificat, ci şi alte 31 localităţi din ju-
deţul Bacău. Astfel, ofertanţii pentru contractul de operare a depozitului de deşeuri trebuie să ia în 
considerare faptul că aria de colectare pentru staţia de sortare ar putea fi extinsă de la 23 la 54 de 
localităţi. Deoarece Consultantul nu a putut prevedea când se va schimba în cele din urmă aria de 
deservire a staţiei de sortare, cantităţile de deşeuri pentru aceasta din urmă au fost estimate în 
acest studiu ca fiind cele provenind din zona ISPA (23 de localităţi). 
 
Proiectul TA PC/RS Bacău are patru sarcini principale: (1) stabilirea tarifului, (2) pregătirea dosare-
lor de licitaţie pentru contractele de concesiune, (3) stabilirea ţintelor şi regulilor cu privire la ges-
tionarea deşeurilor şi (4) o componentă de formare. Principalele obiective ale sarcinii 3 sunt:  
 
1. Partea 1 din raportul privind ţintele şi regulile conţine ţintele privind gestionarea deşeurilor rele-

vante pentru zona ISPA conform legislaţiei româneşti, în special cele legate de efectele valori-
ficării deşeurilor de ambalaje asupra cantităţilor de deşeuri menajere (HHOW) şi de deşeuri in-
stituţionale şi comerciale (ICOW); 

2. Descrierea sistemului actual de gestiune a deşeurilor în aria proiectului cu accent special pe 
aspectele tehnice şi organizaţionale ale proiectului ISPA: 
 Partea a 2-a din raportul privind ţintele şi regulile: Colectare şi transport = zona ISPA cu 23 

localităţi  
 Partea a 3-a din raportul privind ţintele şi regulile(prezenta Anexă A): Operarea depozitului 

de deşeuri = judeţul Bacău cu 93 localităţi  pentru servicii de depozitare deşeuri; zona ISPA 
pentru celelalte servicii  (sortare, compostare, concasare, punctul verde); 
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3. Investigarea şi descrierea situaţiei prezente cu privire la tipurile de deşeuri şi cantităţile de de-
şeuri pentru ambele licitaţii (licitaţia pentru colectare şi transport /partea a 2-a şi licitaţia pentru 
exploatarea depozitului de deşeuri/partea a 3-a);  

4. Previzionarea cantităţilor de deşeuri municipale solide pentru zona ISPA (23 localităţi) şi pentru 
judeţul Bacău (93 localităţi) luând în consideraţie rezultatele Master Plan-ului privind gestiunea 
deşeurilor,  propriile rezultate şi experienţa Consultantului precum şi legislaţia UE şi româneas-
că (a se vedea partea 1 a raportului privind ţintele şi regulile); 

5. Definirea domeniului de aplicare a serviciului inclusiv specificaţii tehnice şi organizaţionale şi 
modificări aduse Acordului financiar (de ex. zone de acoperire); 

 
Raportul despre ţinte cu cele 3 părţi ale sale este un rezultat al sarcinii 3 din cadrul TA PC/RS Pro-
ject Bacau denumit iniţial „Acordarea de sprijin Consiliului local Bacău în stabilirea de ţinte şi reguli 
pentru GDS” (vezi Termenii de referinţă ai Consultantului; pagina 61 şi pagina 72). Datele, informa-
ţiile şi rezultatele raportului privind ţintele şi regulile sunt folosite ca puncte de plecare pentru esti-
marea viitorului tarif şi estimarea valorilor contractuale (sarcina 1) şi pentru a pregăti Specificaţiile 
Tehnice pentru ambele contracte (secţiunea 2; „Caiet de sarcini”). În plus, va servi drept bază pen-
tru alte documente de licitaţie precum fişa de date a achiziţiei (secţiunea 1), formularele (secţiunea 
3), condiţiile contractuale (secţiunea 4), regulament de salubrizare (secţiunea 5), şi în final pentru 
studiile de fundamentare care vor fi transmise autorităţilor guvernamentale pentru a aproba întrea-
ga procedură de licitaţie. Rezultatele raportului privind ţintele va trebui, de asemenea, să evidenţi-
eze informaţiile necesare pentru modificarea Acordului financiar al CE. 
 
Concesionarul contractului de operare a depozitului de deşeuri va fi responsabil de eliminarea de-
şeurilor, inclusiv exploatarea platformei de cântărire, depozitarea deşeurilor în celula 1 a depozitu-
lui de deşeuri, exploatarea instalaţiei de ardere a gazelor (dacă este cazul în perioada contractua-
lă) şi a instalaţiei de osmoză inversă. În plus, Concesionarul va exploata staţia de compostare, 
staţia de sortare, instalaţia de concasare a CADW şi punctul verde situat chiar lângă depozitul de 
deşeuri. Exploatarea include întreţinerea şi service-ul tuturor echipamentelor. Depozitul de deşeuri 
şi o parte din echipamentul necesar operării depozitului de deşeuri vor fi puse la dispoziţia Conce-
sionarului de către Concedent. Echipamentul suplimentar necesar va fi asigurat de Concesionar. 
 
Ofertanţii trebuie să ia în calcul în realizarea ofertelor lor că un management sistematic şi structu-
rat al deşeurilor este abia la începutul dezvoltării sale în aria proiectului astfel că datele şi estimări-
le prezentate pot implica variaţii şi pot fi considerate ca având caracter general şi nu ca reprezen-
tând cantităţi precise. Deviaţiile obişnuite faţă de o cantitate sau concentraţie medie dată trebuie 
luată în calcul în managementul deşeurilor chiar dacă cifrele din acest raport sunt specificate cu 
zecimale (de ex. 718,125) pentru motive de echilibrare. Acest fapt este în special valabil pentru 
cantităţile de deşeuri în măsura în care acestea nu sunt cântărite, pentru valorile medii ale compo-
ziţiei deşeurilor dar şi pentru distribuţia procentuală a cantităţilor de deşeuri municipale cântărite pe 
tipuri de deşeuri, respectiv deşeuri menajere (HHOW), deşeuri instituţionale şi comerciale (ICOW), 
deşeuri voluminoase (BULW), deşeuri din pieţe (MARW), deşeuri menajere periculoase (HAZW), 
deşeuri verzi (GREW), deşeuri colectate selectiv (SCOL), deşeuri industriale nepericuloase 
(INDW), deşeuri din construcţii şi demolări (CADW) şi nămoluri de epurare (SEWS) reprezentând 
întreaga serie de tipuri de deşeuri relevante pentru licitaţia de operare a depozitului de deşeuri. 
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2 Surse de informare şi documente utilizate 
Datele necesare pentru a specifica domeniul de aplicare în cazul serviciului de exploatare a depo-
zitului de deşeuri au fost obţinute din interviuri directe cu reprezentanţii municipiului Bacău şi ai 
celor 22 de comune în perioada noiembrie - decembrie 2009. Datele generale şi o parte din meto-
dologie au fost derivate din Master Planul de management al deşeurilor (versiunea 5, mai 2010) şi 
din dosarul de licitaţie pentru construcţia depozitului de deşeuri. În plus, în octombrie şi noiembrie 
2010, seturi considerabile de date au putut fi obţinute de la operatorul local de salubritate SOMA 
SRL, care asigură colectarea şi transportul deşeurilor menajere, a deşeurilor instituţionale şi co-
merciale, a deşeurilor din pieţe şi a deşeurilor voluminoase din zona municipiului Bacău şi din ma-
joritatea comunelor din împrejurimile municipiului Bacău (de asemenea date de cântărire din anii 
2008 şi 2009 de la vechiul depozit de deşeuri de la Bacău). 
 
Atunci când Consultantul nu a avut date nici din localităţi, nici de la operatorul local şi nici de la 
autorităţile responsabile de managementul deşeurilor şi nici din Master Plan, sau acestea au con-
stituit doar informaţii contradictorii şi neplauzibile, Consultantul a folosit indicatori cheie derivaţi din 
propria experienţă din proiecte similare şi propriile estimări. 
 
Pentru a pregăti studiul actual (partea a 3-a a raportului privind ţintele; operarea depozitului de 
deşeuri/ Anexa A la condiţiile contractuale) au fost folosite următoarele documente: 
 

1. Comisia Europeană şi Guvernul României: Măsura ISPA Nr.: 2004/RO/ 16/P/PE/ 007: 
Management integrat al deşeurilor în municipiul Bacău şi zonele înconjurătoare din judeţul 
Bacău, România, semnat pe 22.11.2005 

2. Municipiul Bacău: Propunere de modificare a Fondului de Coeziune în legătură cu mă-
sura ISPA Nr.: 2004/RO/ 16/P/PE/ 007 (Act adiţional); septembrie 2010 

3. Institutul Naţional de Statistică: Anuarul Statistic al judeţului Bacău, 2009 
4. Fichtner/Ramboll/Interdevelopment: Master Plan intermediar pentru un sistem de ma-

nagement integrat al deşeurilor în judeţul Bacău–versiunea a 5-a (versiunea în limba en-
gleză), mai 2010 (disponibil din noiembrie 2010) 

5. SOMA S.R.L. (operator local de salubritate): Colectare deşeuri şi închiriere containere şi 
pubele 2008. Tabel Excel (2 pagini) care listează cantităţile de deşeuri municipale din pe-
rioada ianuarie – decembrie 2008; înmânat Consultantului pe 12.10.2009 şi actualizat în 
octombrie 2010 într-o întâlnire din 01.10.2010 

6. SOMA S.R.L. (operator local de salubritate): Tabel cu cantităţile de deşeuri municipale 
transportate din municipiul Bacău şi comunele înconjurătoare la vechiul depozit de deşe-
uri în perioada ianuarie - decembrie 2009; înmânat Consultantului pe 03.11.2010 

7. SOMA S.R.L.: Tipuri, numărul şi volumul coşurilor şi containerelor de colectare din 17 
comune din zona ISPA şi din municipiul Bacău aferente gospodăriilor, instituţiilor publice 
şi private, 17.09.2009, 12.10.2009, 22.01.2010 şi 15.10.2010 

8. SOMA S.R.L.: Măsurători ale compoziţiei deşeurilor din 2008 (deşeuri menajere), 
12.10.2009 

9. Municipiul Bacău /SOMA S.R.L.: Cartiere, rute şi puncte de colectare actuale (hărţi) ale 
municipiului Bacău, 22.01.2010 
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10. SOMA S.R.L.: Cartiere, rute şi puncte de colectare actuale (hărţi) ale municipiului Bacău, 
date actualizate, interviu cu SOMA 15.10.2010 

11. SOMA S.R.L.: Informaţii verbale furnizate de reprezentanţii SOMA SRL cu privire la canti-
tăţile de deşeuri municipale solide colectate şi depozitate la depozitul de gunoi şi la canti-
tăţile de deşeuri colectate selectiv, 2 şi 3 decembrie, 2009  

12. SOMA S.R.L.: Informaţii scrise furnizate de reprezentanţii SOMA SRL, cu privire la flota 
curentă de vehicule de colectare şi cantităţile de deşeuri colectate selectiv, 05.11.2010 

13. Comune ISPA: Date şi informaţii furnizate Consultantului de reprezentanţii primăriilor din 
cele 22 de comune învecinate pe parcursul vizitelor pe teren care au avut loc între 23 no-
iembrie şi 10 decembrie 2009 

14. Comune ISPA: Cartiere, rute şi puncte de colectare actuale (hărţi) din cele 22 de comune 
învecinate, 09.12.2009 

15. Municipiul Bacău /UIP: Lista de echipamente care urmează a fi furnizate în cadrul pro-
iectului ISPA, 12.11.2009 

16. Municipiul Bacău şi 22 comune: Contracte de salubrizare. Transmise între august 2009 
şi octombrie 2010 

17. Parlamentul European : DIRECTIVA 2008/98/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN  ŞI 
A CONSILIULUI din 19 noiembrie 2008 cu privire la deşeuri şi abrogarea anumitor directi-
ve, 2008 

18. Parlamentul European : DIRECTIVA 2006/12/ CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN  ŞI 
A CONSILIULUI din 5 aprilie 2006 cu privire la deşeuri, 2006 

19. Uniunea Europeană : Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
ianuarie 2003 cu privire la deşeurile provenind din echipamente electrice şi electronice, 
2003 

20. Uniunea Europeană : Tratatul de Aderare la UE al României şi Bulgariei, ratificat prin 
Legea 157/24.04.2005 

21. Consiliul Uniunii Europene : Directiva Consiliului 1999/31/CE cu privire la depozitele de 
deşeuri, 1999 

22. Parlamentul European  şi Consiliul: Directiva 94/62/CE din 20 decembrie 1994 cu privi-
re la ambalaje şi deşeuri din ambalaje, 1994 (şi amendamentele sale) 

23. Consiliul Uniunii Europene : Decizia Consiliului din 19 decembrie 2002 care stabileşte 
criteriile şi procedurile pentru acceptarea deşeurilor în depozitele de deşeuri conform Arti-
colului 16 din Anexa  II la Directiva 1999/31/CE, 2002 

24. Guvernul României : Legea nr.101/25.04.2006 cu privire la serviciile de salubrizare mu-
nicipală modificată şi completată de OUG 92/26.09.2007 şi Legea 224/2008 

25. Guvernul României : HG nr. 448/2005 cu privire la deşeurile provenind din echipamente 
electrice şi electronice , 2005 

26. Guvernul României : HG nr. 621/2005 cu privire la managementul ambalajelor şi al de-
şeurilor din ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, 2005 

27. Guvernul României : Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 757/2004 
pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, 2004 

28. Guvernul României : HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, 2005 
29. Guvernul României Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.  95/2005 cu 

privire la stabilirea criteriilor de acceptare şi a procedurilor preliminare pentru acceptarea 
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deşeurilor în depozitele de deşeuri şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă 
de deşeuri, 2005 

30. Guvernul României : Planul regional de gestiune a deşeurilor pentru Regiunea 1. PRGD 
a fost aprobat prin Ordinul comun al Ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 
1364/14.12.2006 şi al Ministrului integrării europene nr. 1499/21.12.2006, 2006 

31. Guvernul României : Strategia şi Planul naţional de gestiune a geşeurilor aprobate prin 
HG nr. 1470/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 2004 

32. Guvernul României : Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 cu privire la regi-
mul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 
2001 

33. Municipiul Bacău /UIP: Informaţii complementare cu privire la acordarea de asistenţă în 
cadrul Instrumentului pentru Politici Structurale pentru Pre-Aderare pentru următoarea 
măsură: Managementul integrat al deşeurilor în municipiul Bacău şi zonele înconjurătoare 
din judeţul Bacău (august 2008); 

34. Municipiul Bacău: Date şi informaţii furnizate de Unitatea de Implementare a Proiectului 
(UIP) cu privire la numărul de apartamente din municipiul Bacău, 21.01.2010 

35. ICP/REC/IGIP: Scrisoare către UIP cu privire la lista „chestiunilor deschise”: pre-estimări 
pentru finalizarea documentelor licitaţiei, înregistrată la Primăria Bacău cu nr. 26413/ 
15.04.2010; 

36. ICP/REC/IGIP: Minuta întâlnirii de proiect din data de 9 septembrie 2010 cu privire la re-
comandările UIP legate de „chestiunile deschise” conform adresei nr. 78 a Consultantului, 
înregistrată la Primăria Bacău cu nr. 26413/15.04.2010; 

37. ICP/REC/IGIP: Chestiuni deschise cu privire la bunurile şi echipamentele depozitului de 
deşeuri furnizate de Concesionar, durata contractului şi alte chestiuni relevante pentru 
contractul de operare a depozitului de deşeuri, 8 februarie 2011; 

38. APM Bacău: Raport anual privind starea  mediului în judeţul Bacău, pe anul 2008; 
39. Măsura ISPA 2004/RO/16/P/PE/007: Dosarul de licitaţie de lucrări – închiderea depozitu-

lui de deşeuri existent şi a gropilor de gunoi neconforme, construirea staţiei de sortare, a 
celei de compostare şi a punctelor verzi de colectare deşeuri, Bacău, România; Contract 
B – Documentele licitaţiei, Caiet de sarcini general, Secţiunea 1, revizuirea 2, mai 2008 

40. Măsura ISPA 2004/RO/16/P/PE/007: Dosarul de licitaţie de lucrări – închiderea depozitu-
lui de deşeuri existent şi a gropilor de gunoi neconforme, construirea staţiei de sortare, a 
celei de compostare şi a punctelor verzi de colectare deşeuri, Bacău, România; Contract 
B – Documentele licitaţiei, Volumul III, Secţiunea 2.1, Caiet de sarcini, revizuirea 1, febru-
arie 2008 

41. Măsura ISPA 2004/RO/16/P/PE/007: Dosarul de licitaţie de lucrări – închiderea depozitu-
lui de deşeuri existent şi a gropilor de gunoi neconforme, construirea staţiei de sortare, a 
celei de compostare şi a punctelor verzi de colectare deşeuri, Bacău; Contract B – Docu-
mentele licitaţiei, Volumul III, Secţiunea 2.3, Caiet de sarcini, revizuirea 2, mai 2008 

42. Consiliul Judeţean Bacău: Documentul de poziţie privind modul de implementare a pro-
iectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”, 22. de-
cembrie 2010 

43. Fichtner/Ramboll/Interdevelopment: Colectarea de date cu privire la vechiul depozit de 
deşeuri din Bacău; interviu realizat în Bacau, 17 martie 2011 
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3 Date de bază relevante pentru contractul de exploatare 
a depozitului de deşeuri 

3.1 Zona de deservire  

3.1.1 Situaţia curentă 

De la nord la sud, judeţul Bacău este divizat de Valea Siretului, de o lăţime considerabilă, care 
separă Podişul Moldovenesc în partea de est a judeţului de o serie de unităţi geografice, dispuse 
în trepte, care ajung la înălţimi mai mari pe măsură ce avansează spre vest. Altitudinile variază 
între 1664 m la Vârful Grinduş în Munţii Tarcău până la 100 m deasupra nivelului mării pe Valea 
Siretului (Figura 1). Judeţul Bacău reprezintă 2,8% din teritoriul României şi conţine 3,2 % din po-
pulaţia ţării (locul al 6-lea). 
 
După cum se poate vedea din Figura 2 judeţul Bacău se învecinează cu următoarele judeţe: 
Neamţ către nord, Vaslui către est, Vrancea la sud, Covasna şi Harghita la vest. Judeţul Bacău are 
o suprafaţă de 6.620 km² şi este cuprins între 45°55' şi 46°40' latitudine N şi 26°00' şi 27°30' longi-
tudine E. 
 
Cu privire la managementul deşeurilor, judeţul este divizat în cinci zone de colectare a deşeurilor 
(Z1 - Z5). Cu excepţia Z1 (Bacău) care corespunde domeniului de aplicare a măsurii ISPA, în vari-
anta iniţială cu 23 de localităţi, la care sunt adăugate alte 18 comune, deşeurile municipale vor fi 
transportate prin staţii de transfer situate în Z2 - Z5 de-a lungul principalelor drumuri judeţene către 
noul depozit de deşeuri de la Bacău aflat la sud de municipiul Bacău. Locaţia noului depozit de 
deşeuri de la Bacău pe teritoriul municipiului Bacău este reprezentată în Figura 3. Se poate ob-
serva că depozitul de deşeuri este amplasat la extremitatea sudică a zonei urbane. Distanţa dintre 
centrul oraşului şi depozit este de aproximativ 8 km. Principalele căi de acces sunt E 85 şi E 574. 
Calea de acces din interiorul municipiului Bacău este Str. Chimiei pavată în cadrul măsurii ISPA. 
 
Procedura de licitaţie pentru exploatarea depozitului de deşeuri se referă la întreg judeţul chiar 
dacă construcţia şi exploatarea depozitului se refereau iniţial doar la zona ISPA (zona haşurată din 
Figura 2; detalii în Acordul financiar al proiectului ISPA din 2006). În 2008 populaţia judeţului era 
de 718.125 locuitori (populaţia stabilă) conform Anuarului statistic al judeţului Bacău pentru 2009 
(vezi Tabelul 1). 
 
În zonele rurale ale judeţului locuiesc 392.052 locuitori, care reprezintă echivalentul a aproximativ 
55 % din populaţie. În consecinţă, zonele urbane includ 326.073 locuitori, adică aproximativ 45 % 
din întreaga populaţie a judeţului (vezi Tabelul 2). Judeţul Bacău este format din 93 de localităţi. 
Trei dintre acestea sunt de mari dimensiuni, având titulatura de „municipiu” aşa cum este cazul 
pentru Bacău, Moineşti şi Oneşti, alte cinci având titulatura de „oraş”: Buhuşi, Comăneşti, 
Dărmăneşti, Slănic Moldova şi Târgu Ocna. Capitala de judeţ, Bacău, reprezintă aprox. 25 % din 
populaţia totală a judeţului prin cei 176.743 de locuitori ai săi (2008). 
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Figura 1: Harta Judeţului Bacău cu cele mai importante unităţi geografice 
 
 
 

 
Figura 2: Judeţul Bacău, judeţele învecinate şi zonele din judeţ corespunzătoare con-

tractului de operare a depozitului de deşeuri (zona haşurată = zona ISPA) 
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Figura 3: Amplasarea noului depozit de deşeuri pe teritoriul municipiului Bacău 
 

Depozit 
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Tabelul 1: Populaţia şi suprafaţa Judeţului Bacău luând în consideraţie zona ISPA şi 
zonele redistribuite de colectare a deşeurilor (datele despre populaţie pre-
luate din anuarul statistic judeţean 2008) 

 
Zona de 
colectare Clasificare  Număr Suprafaţă Populaţie 

(2008) 
Bacău  zona ISPA 23 1.008 285.560 
Z1 Rurală 22 965 108.817 
 Urbană 1 43 176.743 
 non ISPA 18 1.052 81.408 
 Rurală 17 1.012 61.688 
 Urbană 1 40 19.720 
Găiceana  non ISPA 13 968 47.143 
Z2 Rurală 13 968 47.143 
Oneşti  non ISPA 16 1.250 134.109 
Z3 Rurală 14 1.149 71.273 
 Urbană 2 101 62.836 
Comăneşti  non ISPA 9 1.508 80.492 
Z4 Rurală 6 1.059 37.433 
 Urbană 3 448 43.059 
Moineşti  non ISPA 14 834 89.413 
Z5 Rurală 13 788 65.698 
 Urbană 1 46 23.715 
Total  93 6.620 718.125 

 
Tabelul 2: Populaţia din diferitele tipuri de localităţi  (comună = rurală; municipiu şi 

oraş = urbană) 
 

Suprafaţă Populaţie2008 Nr. Denumire Număr 
km² număr % 

A Comună 85 5.942 392.052 54,6 
B Municipiu 3 142 250.379 34,9 

1 Bacău 1 43 176.743 24,6 
2 Moineşti 1 46 23.715 3,3 
3 Oneşti 1 52 49.921 7,0 

C Oraş 5 537 75.694 10,5 
4 Buhuşi 1 40 19.720 2,7 
5 Comăneşti 1 64 23.670 3,3 
6 Dărmăneşti 1 270 14.412 2,0 
7 Slănic Moldova 1 114 4.977 0,7 
8 Târgu Ocna 1 49 12.915 1,8 

Total 93 6.620 718.125 100,0 
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Aşa cum s-a menţionat deja pe scurt în secţiunea 1 (introducere), iniţial, domeniul de aplicare 
ISPA includea doar municipiul Bacău şi 22 de comune. Pe parcursul implementării proiectului ser-
viciile aferente contractului de exploatare a depozitului de deşeuri (1) depozitarea deşeurilor, (2) 
compostarea, (3) sortarea, (4) concasarea şi (5) exploatarea punctului verde („sistemul de aport 
voluntar”), au fost extinse parţial în două faze astfel încât localităţile trebuie divizate în 3 grupuri 
(vezi Tabelul 3): 
 

1. În total 39 localităţi din judeţul Bacău vor folosi doar serviciul de depozitare a deşeurilor, 
deservind aprox. 304.000 de locuitori (A; doar depozitarea deşeurilor). Aceste localităţi îşi 
organizează celelalte servicii de gestiune a deşeurilor precum sortare, compostarea etc. pe 
cont propriu. Aceste localităţi vor folosi serviciul de depozitare a deşeurilor de la data pre-
zentului contract pentru care se organizează licitaţia. 

2. Iniţial doar cele 23 localităţi din zona ISPA urmau să folosească staţia de sortare. În viitor, 
alte 31 de localităţi din judeţ vor folosi staţia de sortare din cadrul depozitului de deşeuri de 
la Bacău, deservind 128.551 de locuitori (B; depozitare + sortare deşeuri). Astfel, în total 54 
de localităţi  (31 + 23 = 54) vor beneficia de serviciile de sortare din depozitul de deşeuri de 
la Bacău, însemnând 414.000 de locuitori ai judeţului. Data la care aceste localităţi vor fi 
beneficia de serviciile staţiei de sortare nu a fost definită. 

3. Cele 23 de localităţi iniţiale vor fi deservite de la începutul contractului de exploatare a de-
pozitului de deşeuri de toate instalaţiile conform planificării din cadrul măsurii ISPA şi licita-
ţiei pentru prezentul contract, adică aprox. 285.000 de locuitori din judeţ (C, toate serviciile).  

 
Tabelul 3: Alocarea viitoare a serviciilor în cazul localităţilor din judeţul Bacău aşa 

cum rezultă de mai sus 
 

Localitate Suprafaţă Locuitori deserviţi 

Zonă Depozitare Sortare 
Compost

Concasare 
Punct ver-

de Număr km² A – doar 
depozitare 

B - doar 
sortare şi 
depozitare

C- toate
serviciile

A ●   39 3.592 304.014 0 0
B ● ●  31 2.020  128.551 0
C ● ● ● 23 1.008  285.560

Total 93 6.620 304.014 128.551 285.560
 
Deoarece nici Concedentul nici Consultantul nu au putut estima când cele 31 de localităţi din gru-
pul C vor începe efectiv să beneficieze de serviciul de sortare pe durata Contractului de operare a 
depozitului, estimările privind cantităţile de materiale reciclabile relevante pentru sortare au fost 
efectuate luând în considerare doar zona ISPA în varianta sa iniţială (23 de localităţi). 

3.1.2 Estimarea dezvoltării populaţiei  

În afară de indicatorul socio-economic şi cantităţile colectate selectiv (derivate din ţintele naţionale 
pentru colectarea selectivă), indicatorul de evoluţie a populaţiei influenţează cel mai mult estimarea 
cantităţii de deşeuri. Dinamica demografică a judeţului Bacău este derivată din “ Proiectarea popu-
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laţiei României în profil teritorial, la orizontul anului 2050”. Evoluţia prevăzută în acest document 
este efectuată conform unui scenariu pesimist, unuia mediu şi unuia optimist. În cadrul studiului 
curent Consultantul şi-a bazat estimările ulterioare pe scenariul mediu. 
 
Aşa cum se arată în Tabelul 4 se prognozează ca populaţia totală a judeţului Bacău să descreas-
că  de la 719.800 în 2007 la 543.000 locuitori în 2050 datorită migrării şi declinului natalităţii. Ritmul 
anual între 2007 şi 2050 al abordării medii este de 4.114 locuitori (interpolare lineară). Astfel, con-
form statisticilor oficiale se aşteaptă o descreştere medie anuală de 4.114 locuitori, conform INS. 
 
Tabelul 4: Indicatori de evoluţie a populaţiei în judeţul Bacău  
 

Indicator/ scenariu Pesimist Mediu Optimist 
Judeţul Bacău 2007 719.800 
Judeţul Bacău 2050 489.400 542.900 626.600 
Diferenţă 2007 - 2050 230.400 176.900 93.200 
Descreştere anuală 5.358 4.114 2.167 

 
Pe baza acestor cifre, se aşteaptă ca populaţia să descrească la 703.344 locuitori până în 2011, la 
686.888 până în 2015, la 666.319 locuitori până în 2020 (vezi Tabelul 5). După 20 de ani, se aş-
teaptă ca populaţia să ajungă la 625.179 locuitori (2030). Aceasta este o descreştere de 37.025 
locuitori în 10 ani şi 74.050 locuitori în 20 de ani, ceea ce reprezintă o descreştere aproximativă de 
5,3 % şi respectiv 10,5 %. Consultantul a luat în consideraţie aceste valori ale dinamicii populaţiei 
pentru a estima cantităţile de deşeuri pe tip de deşeu, cantităţile de deşeuri colectate selectiv şi 
durata de viaţă a noului depozit de deşeuri şi a celulelor sale. 

3.2 Condiţii climatice  

Indicatorii climatici relevanţi din judeţul Bacău sunt furnizaţi în Tabelul 6 şi Figura 4. Se poate ob-
serva că temperatura medie anuală este de 9,8 °C, iar cantitatea medie anuală de precipitaţii de 
620 mm. Vara, valorile maxime diurne ale temperaturii pot depăşi 35 °C, iar iarna pot coborî sub    
-20 °C. În perioada statistică 2002 - 2007 cea mai înaltă temperatură înregistrată a fost de 40,3 °C 
(iulie 2007), iar cea mai scăzută de -23,4 °C (decembrie 2002). În perioada mai-septembrie tempe-
raturile medii sunt semnificativ mai mari de 15 °C. Între martie şi noiembrie temperaturile înregis-
trează exclusiv valori pozitive. Doar în decembrie, ianuarie şi februarie, temperaturile medii scad 
sub 0 °C. 
 
Cea mai mare cantitate de ploaie a fost înregistrată în iulie 2002, având valoarea de 290 mm. În 
general iulie este luna cu cele mai multe precipitaţii. Valoarea medie lunară pentru 6 ani este de 
152 mm (între 2002 şi 2007). Cele mai secetoase luni pot fi cuprinse în perioada noiembrie – fe-
bruarie, cu precipitaţii sub 30 mm pe lună. Dar, trebuie luat în calcul faptul că din cauza temperatu-
rilor scăzute iarna zăpada poate rezista perioade mai lungi. 
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Tabelul 5: Proiecţia evoluţiei populaţiei judeţului Bacău (gri = perioada contractuală 
prevăzută pentru operarea depozitului de deşeuri) 

 
Populaţia 

totală 
Populaţia 
rămasă 

Descreşterea 
populaţiei  Nr. An 

număr % % 
-- 2007 719.800 -- -- 
-- 2008 715.686 -- -- 
-- 2009 711.572 -- -- 
0 2010 707.458 -- -- 
1 2011 703.344 100,0 0 
2 2012 699.230 99,4 0,6 
3 2013 695.116 98,8 1,2 
4 2014 691.002 98,2 1,8 
5 2015 686.888 97,7 2,3 
6 2016 682.774 97,1 2,9 
7 2017 678.660 96,5 3,5 
8 2018 674.547 95,9 4,1 
9 2019 670.433 95,3 4,7 

10 2020 666.319 94,7 5,3 
11 2021 662.205 94,2 5,8 
12 2022 658.091 93,6 6,4 
13 2023 653.977 93,0 7,0 
14 2024 649.863 92,4 7,6 
15 2025 645.749 91,8 8,2 
16 2026 641.635 91,2 8,8 
17 2027 637.521 90,6 9,4 
18 2028 633.407 90,1 9,9 
19 2029 629.293 89,5 10,5 
20 2030 625.179 88,9 11,1 

 
 
Tabelul 6: Indicatori climatici pentru perioada 2002 - 2007 în judeţul Bacău (sursa: 

Anuarul statistic al judeţului Bacău, 2009) 
 

Temperaturi (°C) Nr. Luna 
Medii Min. Max. 

Precipitaţii 
(mm) 

1 Ianuarie -2,1 -16,6 12,7 22,5 
2 Februarie -1,1 -16,1 12,4 21,5 
3 Martie 3,9 -9,4 21,3 36,2 
4 Aprilie 9,8 -3,0 24,0 51,7 
5 Mai 16,9 3,4 31,3 61,2 
6 Iunie 19,8 8,4 33,3 59,8 
7 Iulie 21,6 11,0 35,5 152,2 
8 August 20,4 9,4 33,9 69,1 
9 Septembrie 15,3 4,3 28,0 41,6 
10 Octombrie 9,8 -2,8 26,3 53,7 
11 Noiembrie 4,5 -6,1 17,9 28,3 
12 Decembrie -1,1 -13,9 12,3 22,1 

Media anuală 9,8 -- -- 619,7 
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Figura 4: Temperatura şi precipitaţiile medii pentru judeţul Bacău (anii de referinţă: 

2002 - 2007; Anuarul statistic al judeţului Bacău 2009) 

4 Analiza potenţialului de generare a deşeurilor  

4.1 Tipuri relevante de deşeuri pentru contractul de exploatare a  
depozitului 

În Tabelul 7 sunt prezentate tipurile de deşeuri şi zonele corespunzătoare procesării acestora din 
cadrul depozitului, zone relevante pentru prezentul contract de operare a depozitului de deşeuri. 
Zonele în care respectivul tip de deşeu va fi tratat sau eliminat sunt marcate cu un „x”.  
 
În afară de HHOW, ICOW, BULW, MARW, STSW care sunt cele mai importante tipuri de deşeuri 
municipale, trebuie luate în consideraţie şi CADW (reziduuri de la instalaţia de concasare ), SEWS 
şi INDW nepericuloase trebuie avute în vedere pentru depozitare în celula 1 a depozitului de la 
Bacău. În plus, este de aşteptat să existe şi unele reziduuri de la sortare (RESD S) şi de la staţia 
de compostare (RESD C) care să fie eliminate în cadrul depozitului de deşeuri. 
 
Cantităţile de deşeuri colectate selectiv sunt importante din două privinţe pentru operatorul depozi-
tului de deşeuri. Pe de o parte, ele au un impact indirect asupra cantităţii totale de deşeuri ce ur-
mează a fi depozitate, iar pe de altă parte cantitatea de SCOL determină gradul de încărcare a 
staţiei de sortare care face parte din acest contract. Deşeurile electronice au o importanţă secun-
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dară deoarece cetăţenii pot livra DEEE la punctul verde (vezi detaliile acolo) din cadrul depozitului 
de deşeuri, dar DEEE nu vor fi eliminate în cadrul depozitului. 
 
Tabelul 7: Tipuri de deşeuri şi modul de eliminare relevant pentru contractul de ex-

ploatare a depozitului de deşeuri  
 

Tip de deşeuri No. 

Nume Abrev. EWC D
ep

oz
ita

re
 

C
om

po
st

ar
e 

S
or

ta
re

 

C
on

ca
sa

re
  

P
un

ct
ul

 v
er

de
 

Tr
at

ar
e 

ex
t. 

1 Deşeuri menajere HHOW 20 03 01 x      
2 Deşeuri instituţionale şi comerciale* ICOW 20 03 01 x      
3 Deşeuri voluminoase  BULW 20 03 07 x    x  
4 Deşeuri de la măturatul stradal STSW 20 03 03 x      
5 Deşeuri din pieţe MARW 20 03 02 x      
6 Deşeuri de ambalaje de la colectarea se-

lectivă  
SCOL 20x, 15x   x  x x 

7 Deşeuri verzi GREW 20 02 01  x   x  
8 Deşeuri din construcţii şi demolări  CADW 17xxx x   x   
9 Deşeuri industriale  (nepericuloase) INDW diferit x      

10 Nămoluri de epurare  SEWS 19 08 05 x      
11 Reziduuri de la sortare  RESD C 19 12 12 x      
12 Reziduuri de la compostare RESD S 19 05 03 x      
13 Deşeuri electronice  WEEE 20xxx     x X 
14 Deşeuri menajere periculoase  HAZW diferit     x x 

* Asimilabile deşeurilor menajere 
 

Deoarece o parte a acestor tipuri de deşeuri nu au apărut încă şi nu au fost înregistrate ca şi cate-
gorii separate de deşeuri în judeţul Bacău (vezi şi MP, versiunea 5; mai 2010) ci sunt generate de 
cetăţeni şi vor fi înregistrate în viitor pe platforma de cântărire, Consultantul a realizat o analiză 
potenţială a deşeurilor luând în calcul indicatorii de generare a deşeurilor din Master Plan (versiu-
nea 5, mai 2005) şi măsurători directe la platforma de cântărire a vechiului depozit de deşeuri din 
Bacău (din 2008 şi 2009) precum şi pe baza propriilor consideraţii şi estimări. Procedura generală 
este schiţată în Figura 5.  

4.2 Cantităţile de deşeuri estimate în Master Planul de management 
al deşeurilor 

Cu privire la metodologia de generare de date pentru cantităţile de deşeuri pe tip de deşeuri, 
Master Planul de management al deşeurilor al judeţului Bacău (versiunea 5; mai 2010) explică în 
capitolul 2.6.1 Metodologie şi ipoteze următoarele: „Date privind generarea şi gestionarea deşeuri-
lor municipale sunt disponibile, la toate nivelele, în ancheta statistica anuală realizată la nivel naţi-
onal de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în colaborare cu Institutul Naţional de 
Statistică.” 
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Figura 5: Analiza potenţialului de generare ca interfaţă între sistemul trecut şi prezent 
de gestiune a deşeurilor şi previzionarea cantităţilor de deşeuri (viitor) 

 
Tabelul 8: Cantităţile potenţiale relevante pentru depozitarea în noul depozit de deşe-

uri din Bacău conform MP (versiunea 5; mai 2010, p. 196) 
An bază Cantităţile estimate 

2007 2010 2020 2030 Nr. Tip de deşeuri 
t/a t/a t/a t/a 

1 menajere HHOW 20 03 01 165.543 166.223 171.466 187.444
2 instituţionale şi com* ICOW 20 03 01 40.226 45.803 49.602 53.716
3 voluminoase  BULW 20 03 07 271 1.238 5.916 5.948
4 de la măturatul stradal STSW 20 03 03 12.000 12.290 13.310 14.414
5 din pieţe MARW 20 03 02 3.100 3.175 4.672 5.059
6 verzi GREW 20 02 01 4.300 4.404 5.386 5.833
7 periculoase (menajere) HAZW xx xx xx 700 1.250 1.364 1.372
8 Reziduuri de la sortare  RESD S  nespecificat nespecificat nespecificat nespecificat
9 Reziduuri de la comp.  RESD C  nespecificat nespecificat nespecificat nespecificat

Total 1 - 7 226.140 234.383 251.716 273.786
Total 1 - 5 221.140 228.729 244.966 266.581
10 construcţii şi demolări CADW 17 xx xx 86.697 86.697 86.697 86.697
11 Nămoluri (DM 25 %) SEWS 19 08 05 31.832 43.352 58.244 58.624
12 industriale  (n. HAZW) INDW xx xx xx nespecificat nespecificat nespecificat nespecificat
Total 8 - 10 118.529 130.049 144.941 145.321
* asimilabile deşeurilor menajere 
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Anul de bază în Master Plan pentru estimarea cantităţilor viitoare de deşeuri din judeţul Bacău este 
2007. La pagina 116 se afirmă că: „Estimarea cantităţilor totale de deşeuri municipale generate în 
2007, care reprezintă punctul de pornire în calculul proiecţiilor, a fost realizată pe baza informaţiilor 
furnizate de APM Bacău şi datele statistice de la ANPM, precum şi pe baza raportărilor operatorilor 
de salubrizare pentru anul 2007.” Pentru acest an cantitatea totală de „deşeuri municipale” este 
estimată la 226.140 t ţinând cont de aceste surse de informare (vezi Tabelul 8). 
 
Câteva pagini mai sus (p. 114) se menţionează faptul că în statisticile oficiale cantităţile au fost 
calculate cu ajutorul indicatorilor medii de generare a deşeurilor (kg/ locuitor x zi) şi nu pe baza 
măsurătorilor cantităţilor din teritoriu: „Astfel se evidenţiază din nou faptul că, în general, cantităţile 
de deşeuri municipale colectate sunt supraestimate. Acest fapt se datorează lipsei unor sisteme de 
cântărire pe toate depozitele existente şi utilizării de diferite densităţi pentru transformarea cantită-
ţilor exprimate în volum (mc) în masă.” 
 
În plus, în MP se raportează că în acest caz Consultantul a încercat să informaţii precise despre 
gestiunea deşeurilor cu ajutorul unui chestionar într-o campanie de colectare de date desfăşurată 
în iulie şi august 2008 atât de la operatorii de salubritate cât şi de la primăriile din localităţile judeţu-
lui Bacău. Consultantul Master Planului evaluează rezultatele obţinute din chestionar după cum 
urmează: „Chiar dacă raportul APM Bacău privind starea mediului în judeţul Bacău pentru anul 
2007, prezintă în capitolul 8 doar cantităţile generate în anul 2005 iar datele obţinute din chestiona-
rele completate de operatorii de salubrizare au fost de o calitate relativ slabă, Consultantul a utili-
zat toate aceste informaţii pentru determinarea cantităţilor generate în anul 2007”. 
 
Ca urmare a neajunsurilor bazei de date cu privire la gestiunea deşeurilor rezultată din statisticile 
oficiale şi chestionare, Consultantul a concluzionat că: „Toate datele colectate de Consultant cu 
privire la generarea deşeurilor în anul 2007 au fost analizate pe baza indicatorilor naţionali şi euro-
peni de generare.” 
 
În acest context şi începând cu anul de bază 2007, MP prezintă cantităţile estimate de deşeuri 
conform celor precizate în Tabelul 8. Fără a lua în considerare GREW şi HAZW de la populaţie 
care sunt compostate şi colectate selectiv (contract colectare şi transport), cantitatea totală de de-
şeuri municipale este estimată la 221.140 t/a în 2007. Pentru 2010, 2020 şi 2030 sunt estimate 
cantităţi crescătoare, de la 228.729 t/a în 2010, la 244.966 t/a în 2020 şi la 266.581 t/a în 2030. 
 
În afară de deşeurile municipale trei alte tipuri de deşeuri trebuie luate în considerare în vederea 
depozitării pe noua rampă ecologică de la Bacău: deşeuri din construcţii şi demolări  (CADW), nă-
moluri de epurare  (SEWS) şi deşeuri industriale nepericuloase. Deşeurile din construcţii şi demo-
lări au fost estimate în Master Plan cu o cantitate la nivelul întregului judeţ de 96.891 t/a (86.697 t/a 
din zonele urbane şi 10.194 t/a din zonele rurale). Trebuie avut în vedere că doar cantităţi mici de 
CADW vor fi folosite direct în cadrul noului depozit. În măsura în care sunt comercializabile (de 
calitate) CADW vor fi redirecţionate în principal pentru refolosirea în sectorul local de construcţii 
după pre-tratare (concasare  şi cernere), sau în măsura în care ajung în depozit, CADW vor fi folo-
site în dezvoltarea depozitului după concasare  şi cernere (construcţia drumurilor, material de aco-
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perire). În acest context în MP doar 5.000 t/a sunt estimate a fi depozitate după pre-tratare (pagina 
333). Aceasta înseamnă mai puţin de 10 % din potenţialul estimat al CADW. 
 
De asemenea, MP precizează pentru nămolurile de canalizare  (SEWS) o cantitate de 7.958 t/a 
substanţă solidă (p. 205 din MP). Ţinând cont de un conţinut de substanţă solidă de 25 % cantita-
tea reprezintă echivalentul a 43.352 t/a în 2010 (în MP se ia în calcul un conţinut de substanţă so-
lidă de 35 %). Presupunând o creştere graduală a ratei de conectare la sistemul public de canali-
zare de la 51 % în prezent la 77 % în 2030 cantităţile de SEWS vor creşte la rândul lor la 58.643 
t/a în aceeaşi perioadă. În MP la pagina 333 este estimată o cantitate anuală de 18.000 t/a (înce-
pând cu 2012) care urmează a fi depozitată (vezi Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor 
nr. 757/2004; Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor; secţiunea 4.2.2.1; proporţia ames-
tecului cu deşeuri menajere de 1:10). 
 
În cazul deşeurilor industriale nepericuloase (INDW) nu se face nicio precizare în cadrul proiecţiilor 
cantităţilor de deşeuri în MP. La pagina 333 din MP se estimează o cantitate anuală de 10.000 t/a 
ce va fi depozitată în perioada 2010 - 2030. 

4.3 Indicatori de generare a deşeurilor 

Cu privire la statistica oficială privind managementul deşeurilor Consultantul MP a afirmat  „La as-
pectele legate de lipsa cântarelor pe depozite şi lipsa analizelor la nivel local/judeţean, se adaugă 
faptul că în prezent nu există o procedură unitară la nivel local privind modul de colectare, analiză 
şi validare a datelor. Astfel, calitatea datelor existente în raportările statistice poate să prezinte un 
grad de încredere scăzut.” 
 
De aceea, Consultantul MP (anii de bază 2006 şi 2007) nu s-a putut baza pe datele cantitative 
(privind deşeurile) provenite de la platformele de cântărire din zonele de intrare în depozitele de 
gunoi existente în judeţul Bacău. În 2008 şi 2009, totuşi, măsurători lunare ale cantităţilor de deşe-
uri municipale au fost efectuate la platforma de cântărire a vechiului depozit de deşeuri al munici-
piului Bacău reflectând generarea de deşeuri în municipiul Bacău. În plus, operatorul local de sa-
lubritate SOMA SRL a putut furniza date privind cantităţile de deşeuri din 18 comune din împreju-
rimile municipiului Bacău pentru 2009. Consultantul acestui raport îşi bazează estimările privind 
cantităţile de deşeuri din judeţul Bacău pe indicatorii de generare a deşeurilor derivaţi din aceste 
date măsurate şi nu din indicatorii de generare a deşeurilor folosiţi la nivelul întregii ţări, presupu-
nând că datele măsurate reflectă situaţia actuală şi reală a categoriilor de deşeuri.  
 
Pe baza cantităţilor de deşeuri din trecut, determinate la intrarea în depozitele de deşeuri şi esti-
mate de reprezentanţii comunelor şi operatorului local precum şi a categoriilor curente de tipuri de 
deşeuri (2008 şi 2009), a cerinţelor legale, datelor din Master Plan şi a presupunerilor din experien-
ţa proprie, Consultantul a creat un set de indicatori de generare a deşeurilor. Cu aceşti indicatori, 
cantităţile de deşeuri pentru fiecare tip de deşeu pot fi estimate în prezent (= potenţialul prezent de 
deşeuri) şi pot fi folosite pentru prognozarea cantităţii de deşeuri, pentru a preciza cantităţile anua-
le de deşeuri pe tip de deşeu în tone care sunt relevante pe durata prevăzută a perioadei contrac-
tuale. Astfel, rezultatul analizei potenţiale a deşeurilor având ca an de bază 2010 constituie interfa-
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ţa dintre tipurile şi cantităţile prezente şi viitoare de deşeuri şi estimarea cantităţii de deşeuri (vezi 
şi Figura 5).  
 
Tabelul 9: Indicatori de generare a deşeurilor pentru judeţul Bacău  
 

Urban Rural No. Tip deşeuri Abr. 
kg/loc*zi kg/loc*a kg/loc*zi kg/loc*a

Comentarii 

1 Deşeuri mena-
jere 

HHOW 0,655 239 0,476 174 urban = obţinute din bilanţul deşeurilor din muni-
cipiul Bacău pentru 2008 şi 2009 (cântărite); 
deşeuri colectate: 95% HHOW + 30 % ICOW + 5 
% MARW + 5 % STSW; 
rural = cantităţile de deşeuri colectate obţinute 
din interviuri la faţa locului şi informaţii de la 
operatorul local. Raportul dintre HOW şi ICOW 
estimat 95 % HHOW şi 5 % ICOW 

2 Deşeuri institu-
ţionale şi co-
merciale 

ICOW 0,295 108 0,025 9,1 Urban = obţinute din bilanţul deşeurilor din muni-
cipiul Bacău pentru 2008 şi 2009; vezi nr. 1 
Rural = vezi nr. 1 

3 Deşeuri volu-
minoase  

BULW 0,027 10 0,014 5,0 Urban = jumătate din cantităţile din Europa 
centrală ~ 10 kg/loc*zi; 
Rural = 1/2 din urban 

4 Deşeuri de la 
măturatul stra-
dal 

STSW 0,014 5 0,007 2,5 Urban = jumătate din cantităţile din Europa 
centrală (7 - 10 kg/loc*an);  
Rural = 1/2 din urban 

5 Deşeuri din 
pieţe 

MARW 0,0110 4 0,0055 2,0 Urban = cantităţile din Europa centrală ~ 4 
kg/loc*an;  
Rural = 1/2 din urban 

Sub-total 1 - 5 1,00 366 0,53 192  -- 
6 Deşeuri verzi GREW 0,073 27 0,007 2,7 Urban = derivate din datele despre zonele verzi 

ale municipiului Bacău şi utilizarea a 1,5 kg/m²*a
Rural = 1/10 din urban (irelevant pentru contrac-
tul de operare a depozitului de deşeuri) 

7 Nămoluri de 
epurare 

SEWS 0,24 88 0,24 88 Urban = 60 g S.U. din producţia zilnică COD 
(Necesarul chimic de oxigen); conţinut de apă al 
nămolului depozitat = 75 % Rural = urban 

8 Deşeuri din 
construcţii şi 
demolări 

CADW 0,39 141 0,19 70,5 Urban = obţinute de la municipiul Bacău (2008); 
Rural = 1/2 din urban 

9 Deşeuri indus-
triale  

INDW 0,075 27 0,0037 1,4 Urban = obţinute de la municipiul Bacău (2008);
Rural = 1/2 din urban 

Sub-total altele 0,77 283 0,44 162  -- 
Total 1,78 648 0,97 355  -- 

 
În Tabelul 9 indicatorii de generare a deşeurilor sunt listaţi aşa cum sunt ei folosiţi de Consultant în 
prezentul raport pentru a estima potenţialul cantităţii de deşeuri care este relevant pentru contrac-
tul de operare a depozitului de deşeuri.  
 
Cantitatea zilnică de HHOW generate, aşa cum rezultă din determinările cantităţilor de deşeuri în 
2008 şi 2009 şi având în vedere că HHOW este cel mai important tip de deşeuri pentru depozitul 
de deşeuri, este de 0,655 kg/loc*zi pentru zonele urbane şi 0,476 kg/ loc*zi pentru zonele rurale. 
Presupunând un anume procentaj (estimare a operatorului local de salubritate) pentru fiecare frac-
ţie de deşeuri din vehiculele de colectare, în afară de HHOW, se pot obţine indicatori de generare 
pentru ICOW şi MARW. Metodologia detaliată şi estimările sunt furnizate în partea a 2-a a Rapor-
tului despre ţinte cu privire la serviciile de colectare şi transport din zona ISPA. Pentru BULW şi 
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STSW Consultantul a realizat propriile estimări cu privire la indicatorii de generare a deşeurilor 
deoarece nu există date din colectarea curentă. 
 
Pentru indicatorul corespunzător SEWS estimarea s-a realizat conform producţiei zilnice de mate-
rie uscată a unui locuitor (60 S.U. din producţia COD pe locuitor pe zi) şi conţinutul de apă de 75 % 
după deshidratarea nămolurilor de epurare într-o presă de filtrare cu cameră (informaţie de la ope-
ratorul local al staţiei de tratare a apelor uzate; interviu datat martie 2010). 
 
Potenţialul de deşeuri verzi a fost estimat pe baza producţiei medii de biomasă din parcuri şi gră-
dini pe metru pătrat în zonele temperate (vezi secţiunea 4.4). Cunoscând zonele verzi (în acest 
caz parcurile şi grădinile din municipiul Bacău) se poate estima potenţialul de furnizare de material 
reprezentând deşeuri verzi din zona municipiului Bacău. Indicatorul mai scăzut din zonele rurale nu 
se datorează producţiei mai mici ci presupunerii că majoritatea acestor materiale sunt transformate 
în compost la faţa locului şi nu vor fi disponibile ca materie primă pentru o staţie de compostare. 
 
Pentru CADW şi INDW indicatorii au fost derivaţi din cantităţile înregistrate în 2008 la platforma de 
cântărire de la depozitul de la Bacău considerând că sunt reprezentative pentru zonele urbane din 
judeţul Bacău. În ambele cazuri indicatorii pentru zonele rurale au fost diminuaţi, presupunând că 
amploarea activităţilor de construcţii şi a producţiei industriale este considerabil mai mică decât în 
zonele urbane ale judeţului. 

4.4 Potenţialul judeţului Bacău de generare a deşeurilor 

Luând în consideraţie numărul respectiv de locuitori în 2008 şi cu ajutorul indicatorilor de generare 
a deşeurilor menţionaţi mai sus, Consultantul estimează potenţialul de generare al judeţului Bacău 
ţinând cont de zonele de colectare şi de ariile rurale şi urbane. Aşa cum rezultă din Tabelul 10, în 
prezent se estimează o cantitate de HHOW de 146.059 t/a la nivelul întregului judeţ Bacău. Privitor 
la acurateţea acestor valori, a se vedea şi consideraţiile din secţiunea 1.  
 
Deoarece datele de cântărire de la vechiul depozit Bacău pentru anii 2008 şi 2009 au condus la 
indicatori de generare a deşeurilor puţin mai mici decât indicatorii folosiţi în MP, cantităţile de 
HHOW sunt estimate ca fiind cu aproximativ 20.000 mai reduse în comparaţie cu MP. Un efect 
similar poate fi observat pentru IDDW (deşeuri instituţionale şi comerciale; asimilabile HHOW) 
estimându-se la 38.638 t/a în loc de 45.803 t/a în MP. 
 
În legătură cu anul de bază 2010 estimarea cantităţii de BULW la 5.221 t/a pare prea mare faţă de 
cea prevăzută în MP. Dar comparând această valoare cu cea estimată pentru 2020 în MP ea este 
de acelaşi ordin de mărime (MP pentru 2020 = 5.916 t/a). Astfel, BULW potenţial este mai mult sau 
mai puţin acelaşi în comparaţie cu MP. Doar momentul apariţiei BULW ca tip separat de deşeu 
este considerat ca fiind mai târziu în MP. 
 
Cu privire la STSW (deşeuri de la măturatul stradal), Consultantul a estimat cantităţi mai mici în 
comparaţie cu MP. Se estimează cantităţi mari de deşeu specific măturatului stradal în comparaţie 
cu alte regiuni europene fapt care, aşa cum se menţionează în MP, poate fi explicat prin faptul că 
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diferitele cantităţi corespunzătoare diferitelor tipuri de deşeuri precum deşeuri menajere şi deşeuri 
voluminoase au fost înregistrate ca STSW deoarece ele sunt colectate în cadrul activităţilor de 
măturat stradal. 
 
Tabelul 10: Potenţialul de generare HHOW, ICOW, BULW, STSW şi MARW relevante 

pentru contractul de operare a depozitului de deşeuri  
 

Locali-
tate 

Locuitori 
(2008) Aria HHOW ICOW BULW STSW MARW Total  

Zonă de co-
lectare 

Pro-
iect 

Urban/ 
Rural 

număr număr km² t/a t/a t/a t/a t/a t/a 

Bacau  ISPA Rural 22 108.817 965 18.905 995 544 272 218 20.934
(Z1)  Urban 1 176.743 43 42.250 19.000 1.767 884 707 64.608
 Non-

ISPA Rural 17 61.688 1.012 10.717 564 308 154 123 11.867
  Urban 1 19.720 40 4.714 2.120 197 99 79 7.209
Găiceana (Z2) Non- 

ISPA Rural 13 47.143 968 8.190 431 236 118 94 9.069

Oneşti  Non-
ISPA Rural 14 71.273 1.149 12.382 652 356 178 143 13.711

(Z3)  Urban 2 62.836 101 15.021 6.755 628 314 251 22.970
Comăneşti  Non- 

ISPA Rural 6 37.433 1.059 6.503 342 187 94 75 7.201

(Z4)  Urban 3 43.059 448 10.293 4.629 431 215 172 15.740
Moineşti  Non- 

ISPA Rural 13 65.698 788 11.414 601 328 164 131 12.639

(Z5)  Urban 1 23.715 46 5.669 2.549 237 119 95 8.669
Total (absolut) t/a 93 718.125 6.620 146.059 38.638 5.221 2.610 2.088 194.617
Total (relativ) 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sub-total, absolut urban 8 326.073 679 77.947 35.053 3.261 1.630 1.304 119.195
Sub-total relativ, % urban 8,6 45,4 10,3 53,4 90,7 62,5 62,5 62,5 61,2
Sub-total absolut rural 85 392.052 5.942 68.112 3.585 1.960 980 784 75.421
Sub-total relativ, % rural 91,4 54,6 89,7 46,6 9,3 37,5 37,5 37,5 38,8
Total (MP; absolut) toate 93 --* 6.620 166.223 45.803 1.238 12.290 3.175 228.729

* MP an de bază diferit (2007) 

 
Un efect similar este estimat pentru MARW pentru regiunile urbane deoarece containerele situate 
în apropierea pieţelor sunt folosite şi de gospodăriile învecinate, astfel că ceea se consideră acum 
a fi MARW reprezintă de fapt un amestec de MARW şi HHOW. În plus, conform informaţiilor furni-
zate de operatorul local de salubritate din zona ISPA, activităţile din pieţele din zonele rurale pot fi 
estimate ca fiind de anvergură redusă şi ca atare potenţialul de astfel de deşeuri din pieţe poate fi 
considerat marginal. 
 
Cu privire la tipurile de deşeuri enumerate în Tabelul 10 potenţialul de generare al judeţului Bacău 
este estimat a fi de 194.617 t/a din care aproximativ 61 % pot fi alocate zonelor urbane şi 39 % 
celor rurale din judeţul Bacău. În comparaţie cu Master Planul (anul de bază 2010) şi cu referire la 
tipurile de deşeuri enumerate, se anticipează o cantitate generată cu 20 % mai redusă. 
 
În Tabelul  11 este prezentat potenţialul de generare al judeţului Bacău pentru alte patru tipuri de 
deşeuri relevante pentru concesionar. Cantitatea totală de deşeuri verzi (GREW) din judeţul Bacău 
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este estimată la aproximativ 10.000 t/a folosind indicatorii prezentaţi în Tabelul 9. Pentru municipiul 
Bacău cantitatea totală de GREW este de 4.705 t/a (vezi Tabelul  12). În MP cantitatea totală de 
GREW pentru judeţul Bacău definită ca „deşeuri colectate din parcuri şi grădini” este estimată la 
4.404 t/a (p.186, anul de referinţă 2010). Independent de acurateţea acestor valori în cazul judeţu-
lui Bacău şi de diferenţele faţă de MP, se poate considera o capacitate a staţiei de compostare de 
2.200 t/a care va fi pe deplin acoperită de cantităţile furnizate de zona municipiului Bacău deoare-
ce spaţiile verzi vor furniza suficient material verde pentru a opera staţia de compostare conform 
capacităţii proiectate (tunsul ierbii, tăierea copacilor mari şi a arbuştilor, frunze, flori etc.).  
 
Cantitatea de CADW (deşeuri din construcţii şi demolări) este estimată la 73.631 t/a (MP: 96.891 
t/a (p. 205); 86.697 t/a din zone urbane şi 10.194 t/a din zonele rurale ale judeţului). Staţia de con-
casare  este alocată zonei ISPA. Luând în consideraţie un raport al locuitorilor de 285.560 la 
718.125 (2008) cantitatea de CADW rezultată din zona ISPA poate fi estimată în mare la 

000.30718.125285.560  73.631   t/a. Presupunând că prezenţa noii staţii de concasare va atra-
ge o anumită cantitate suplimentară de CADW din comune care nu aparţin zonei ISPA, Consultan-
tul estimează pentru actuala procedură de licitaţie o cantitate totală de aproximativ 40.000 t/a. De-
oarece majoritatea tipurilor de deşeuri încadrate ca „deşeuri din construcţii şi demolări ” vor fi pre-
tratate (mărunţite) şi reutilizate pentru construcţii în viitor doar un mic procentaj din acest tip de 
deşeuri va fi relevant pentru partea de depozitare (celula 1) din contractul de operare a depozitului 
de deşeuri  (pentru consideraţii suplimentare cu privire la CADW relevant pentru depozitare vezi 
estimarea cantităţilor de deşeuri). 
 
Tabelul  11: Potenţialul de generare GREW, CADW, SEWS şi INDW relevant pentru con-

tractul de operare a depozitului de deşeuri  
 

Localităţi Locuitori 
(2008) 

Zona 
munici-

pală 
GREW CADW  

SEWS 
(SU = 
25 %) 

INDW Zona de co-
lectare Proiect Urban/ 

Rural 
număr număr t/a t/a t/a t/a t/a 

Bacău (Z1) ISPA Rural 22 108.817 965 290 7.673 9.532 149
  Urban 1 176.743 43 4.705 24.926 15.483 4.837
 non ISPA Rural 17 61.688 1.012 164 4.350 5.404 84
  Urban 1 19.720 40 525 2.781 1.727 540
Găiceana (Z2)  non ISPA Rural 13 47.143 968 125 3.324 4.130 65
Oneşti (Z3) non ISPA Rural 14 71.273 1.149 190 5.026 6.244 98
  Urban 2 62.836 101 1.673 8.862 5.504 1.720
Comăneşti (Z4) non ISPA Rural 6 37.433 1.059 100 2.640 3.279 51
  Urban 3 43.059 448 1.146 6.073 3.772 1.178
Moineşti (Z5) non ISPA Rural 13 65.698 788 175 4.633 5.755 90
  Urban 1 23.715 46 631 3.344 2.077 649
Total (absolut) 93 718.125 6.620 9.723 73.631 62.908 9.460
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Tabelul  12: Cantităţi de deşeuri verzi din municipiul Bacău relevante pentru composta-
re 

 
Suprafaţă Cantitate 

Nr. Descriere 
m² t/a 

1 Iarbă de pe marginea drumului, berme şi taluzuri 580.000 870
2 Spaţii verzi între blocuri  1.870.000 2.805
3 Pepinieră (Gherăieşti) 120.000 180
4 Zone de agrement şi parcuri 566.451 850

Total  3.136.451 4.705
 
În legătură cu faptul că depozitul de deşeuri de la Bacău este proiectat pentru „deşeuri municipa-
le”, deşeurile industriale (INDW) pot fi depozitate aici doar în măsura în care nu sunt periculoase şi 
dacă îndeplinesc criteriile de depozitare precizate în autorizaţia de mediu a depozitului. Pe baza 
datelor obţinute prin cântărire de la vechiul depozit de deşeuri din Bacău, Consultantul a estimat 
potenţialul total de generare a deşeurilor nepericuloase INDW ca fiind 9.460 t/a pentru întreg jude-
ţul. Această cantitate este considerată ca relevantă pentru exploatarea depozitului de deşeuri. De-
oarece firmele pot încheia contracte individuale cu furnizorii de servicii de gestiune a deşeurilor, nu 
se poate prevedea cât anume din acest(e) tip(uri) de deşeuri vor ajunge în realitate la poarta de-
pozitului de deşeuri de la Bacău (pentru alte estimări vezi previzionarea cantităţilor de deşeuri). 

4.5 Consideraţii privind compoziţia deşeurilor şi cantităţile 
colectate selectiv  

Compoziţia HHOW (deşeuri menajere) şi ICOW (deşeuri instituţionale şi comerciale; asimilate 
HHOW) şi cantităţile aferente reflectă potenţialul de materiale reciclabile din HHOW şi ICOW care 
poate fi colectat pe viitor suplimentar faţă de cantităţile deja colectate. În acest sens două aspecte 
sunt importante pentru actuala procedură de licitaţie de desemnare a operatorului depozitului: 
 

1. Cantităţile disponibile de materiale reciclabile pentru operarea staţiei de sortare.  
2. Cantităţile rămase de HHOW şi ICOW pentru depozitare după colectarea selectivă. 

 
Cu cât sunt mai mari cantităţile de HHOW şi ICOW care pot fi colectate selectiv în viitor cu atât 
sunt mai mari cantităţile rezultate pentru staţia de sortare iar acestea vor creşte anual. Cantităţile 
care ajung la zona de depozitare (celula 1) vor fi mai mici, în consecinţă. În schimb, cu cât sunt 
mai mici cantităţile de HHOW şi ICOW care pot fi colectate selectiv în viitor cu atât sunt mai mici 
cantităţile rezultate pentru staţia de sortare şi gradul anual de încărcare a acesteia. Astfel cresc 
cantităţile necesare a fi depozitate.  
 
Consultantul a testat trei abordări diferite pentru a estima cantităţile rezultate din colectarea selec-
tivă şi influenţa acestora asupra cantităţilor de deşeuri necesare a fi depozitate: 
 
1. Abordarea de sus în jos a MP cu privire la cantităţile rezultate din ambalaje care intră pe 

piaţa românească: În MP (versiunea mai 2010, secţiunea 3.2.3.3) se menţionează: „Proiecţia 
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de generare a deşeurilor de ambalaje se realizează pe baza Metodologiei de elaborare a pla-
nurilor judeţene de gestionare a deşeurilor, aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dez-
voltării Durabile nr. 951/6 iunie 2007” Textul continuă: „... cantităţile generate pot fi estimate 
numai pe baza datelor privind cantităţile de ambalaje introduse pe piaţă, acestea fiind relevan-
te ca date numai la nivel naţional.” Prin această abordare, cantităţile estimate de materiale re-
ciclabile, HHOW şi ICOW după colectarea selectivă sunt în concordanţă cu ţintele naţionale 
privind colectarea selectivă (vezi raportul privind ţintele, partea 1) şi o estimare bazată pe can-
tităţile de ambalaje care statistic şi potenţial ar trebui să facă parte din deşeuri conform achizi-
ţiilor şi consumului zilnic al fiecărui cetăţean. Rezultatele acestei abordări privind estimarea 
cantităţilor colectate selectiv şi efectele sale asupra cantităţilor de deşeuri depozitate sunt re-
zumate în secţiunea 5.1 “Estimarea cantităţii de deşeuri”. 

2. Abordarea de sus în jos referitoare la compoziţiile medii ale deşeurilor din Planul regio-
nal de gestiune a deşeurilor (2006): Ca o primă încercare de a caracteriza compoziţia 
HHOW, în medie, compoziţia HHOW din regiune poate fi stabilită conform Planului regional de 
gestiune a deşeurilor. Consultantul a putut determina provenienţa acestor valori. Compoziţia 
HHOW este precizată în Tabelul  13 împărţită în 9 fracţii de HHOW (PRGD, 2006; valori pre-
luate din Master Plan, versiunea 5, mai 2010, p. 117/118).  

3. Abordarea de jos în sus referitoare la determinările compoziţiei HHOW efectuate pe te-
ren: În 2008 operatorul local de salubritate SOMA S.R.L. a realizat 12 determinări a compozi-
ţiei deşeurilor HHOW în municipiul Bacău pentru a demonstra şi a stabili ţintele de colectarea 
selectivă în cadrul contractului cu ECO-ROM. Valorile medii ale celor 12 măsurători sunt de 
asemenea furnizate în Tabelul  13 în coloana “SOMA”. [Notă: În afară de rezultatele SOMA 
(2008), Agenţia regională de protecţia mediului Bacău (ARPM) a implementat proiectul LIFE07 
ENV/RO/000686 denumit “Balkwaste” care poate să aibă rezultate relevante pentru ofertanţi, 
dar care a fost lansat în timpul pregătirii acestui raport. Rapoartele se referă la planificarea şi 
tehnologiile de gestiune a deşeurilor şi vor fi disponibile la adresa de internet: 
http://www.balkwaste.eu/project/ deliverables.html] 

 
Tabelul  13: Compoziţii ale diferitelor deşeuri  
 

Urban 
PRGD 
(2006) 

Rural 
PRGD 
(2006) 

SOMA*
(2008) Nr. Categorie 

% % % 

Comentariu 

1 Sticlă 5,0 4,0 0,3  
2 Hârtie 11,0 9,0 3,9  
3 Plastic 10,0 6,5 4,1  
4 Metal 5,0 4,0 0,9  
5 Organice 51,0 62,0  -- Fără alte precizări de la SOMA  

6 Textile 4,0 3,0  -- Fără alte precizări de la SOMA 

7 Deşeuri periculoase 1,0 0,5  -- Estimare proprie; dedusă din "Altele" 

8 Tetra Pack -- -- 0,3
Statistica Naţională. Fără precizări cu 
privire la Tetra Pack. 

9 Altele 13,0 11,0 90,5  
Total   100,0 100,0 100,0 -- 

* Operatorul local de salubritate  

 
Chiar dacă rezultatele măsurătorilor la faţa locului în municipiul Bacău (“SOMA”) nu sunt generate 
în condiţii standard pentru analiza compoziţiei deşeurilor (cantităţi, eşantionare, grupare în catego-
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rii etc.) acestea indică conţinutul de materiale reciclabile ca mult mai mic decât indică valorile medii 
ale compoziţiei din PRGD (2006). Pentru sticlă şi metal valorile sunt între 5 şi 10 ori mai mici decât 
valorile medii din PRGD (2006). De asemenea, pentru hârtie şi plastic acestea reprezintă doar 
jumătate din valorile precizate în documentul citat. Admiţând neajunsurile metodologice şi statistice 
ale SOMA în determinarea compoziţiei HHOW datorită scopului specific al acestei investigaţii se 
poate estima că potenţialul pentru cantităţi suplimentare de materiale reciclabile în HHOW din mu-
nicipiul Bacău este considerabil mai mic decât cel conform valorilor compoziţiei HHOW din PRGD 
(2006). Consultantul estimează o situaţie similară în cazul comunelor deşi nu sunt disponibile date 
referitoare la determinarea compoziţiei. 
 
În următoarea estimare a cantităţii de deşeuri, Consultantul se va referi mai întâi la valorile genera-
te pentru colectarea selectivă în Master Plan (versiunea 5, mai 2010) pentru a estima cantităţile de 
deşeuri relevante pentru staţia de sortare şi depozitarea HHOW şi ICOW în celula 1. Într-o a doua 
fază, Consultantul va face precizări despre modul în care cantităţile colectate selectiv vor fi afecta-
te dacă estimările se vor baza fie pe compoziţia HHOW din PRGD (2006), fie pe determinările de 
pe teren ale compoziţiei efectuate de operatorul local de salubritate în 2008.  
 
Concesionarul trebuie să aibă în vedere în oferta sa faptul că sistemul de gestiune a deşeurilor din 
judeţul Bacău este în curs de dezvoltare şi cantităţile atât pentru  colectarea selectivă cât şi pentru 
depozitare presupun o anumită marjă de eroare. Aşa cum se va arăta în estimarea cantităţii de 
deşeuri, presupunerea unei anumite compoziţii a deşeurilor afectează considerabil estimările canti-
tăţilor colectate selectiv şi vor fi cruciale pentru aprecierea de către ofertant a gradului de încărcare 
a staţiei de sortare. Abordări indirecte de estimare a cantităţilor colectate selectiv pe baza deşeuri-
lor de ambalaje de pe piaţa românească (abordarea MP) sau compoziţia medie a deşeurilor într-o 
regiune (PRGD din 2006) probabil corespund la nivel naţional sau regional dar prezintă riscul unei 
considerabile supraestimări sau a unei subestimări la nivelul judeţului Bacău. 

5 Estimarea cantităţii de deşeuri  

5.1 Colectarea selectivă  

5.1.1 Relevanţa colectării selective la nivelul judeţului pentru HHOW 
şi ICOW ce vor fi depozitate la Bacău  

Deşeurile de ambalaje disponibile pentru colectarea selectivă (SCOL) în cazul judeţului Bacău aşa 
cum sunt acestea estimate în MP sunt prezentate în Tabelul  14. Excluzând lemnul, potenţialul 
total de colectare selectivă se presupune că este 28.685 t/a începând cu 2010 şi trebuie să creas-
că progresiv conform ţintelor naţionale de la 31.236 t/a (2011) şi 34.286 t/a (2012) la 38.273 t/a în 
2013. Pentru următorii ani cantităţile sunt estimate a fi constante cu condiţia să nu se schimbe ca-
drul legal privind colectarea selectivă. 
 
Dar potenţialul total nu este crucial pentru a afla efectul pe viitor al colectării selective asupra canti-
tăţilor de HHOW şi ICOW ce vor fi destinate depozitării. Dimpotrivă, doar cantităţile suplimentare 
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care vor fi colectate selectiv influenţează cantităţile care urmează a fi evacuate în depozitul de de-
şeuri şi gradul de încărcare al staţiei de sortare. Astfel, potenţialul total trebuie divizat în cantitatea 
deja colectată şi cantitatea care urmează a fi colectată suplimentar conform ţintelor naţionale pe 
viitor. 
 
Pentru a obţine o estimare asupra modului în care materialele reciclabile sunt deja colectate în 
judeţul Bacău, Consultantul îşi bazează estimările pe experienţa Bacăului, municipiu reşedinţă de 
judeţ, în ceea ce priveşte colectarea SCOL. În acest oraş, cantităţile totale colectate selectiv ajung 
la nivelul descris în Tabelul  15. Presupunând că acest grad de colectare selectivă este aplicabil şi 
în cazul celelalte oraşe mai mari din judeţ şi că în zonele rurale colectarea selectivă nu este încă 
sau aproape de a fi introdusă, Consultantul a estimat o cantitate totală de materialele reciclabile 
deja colectată la nivelul judeţului de 8.266 t/a (sticlă, hârtie/ carton, plastic şi metal) în funcţie de 
numărul de locuitori (vezi Tabelul  16).   
 
Tabelul  14: Deşeuri de ambalaje estimate a fi colectate selectiv conform Master Planul 

de Management al Deşeurilor (versiunea 5, mai 2010) 
 

2010 2011 2012 2013 Nr. Categorie 
t/a t/a t/a t/a 

1 Hârtie/ Carton  17.107 17.962 18.861 19.804
2 Plastic 3.441 4.129 4.877 6.401
3 Sticlă  6.290 7.205 8.511 9.930
4 Metal 1.847 1.940 2.037 2.138

Sub-total (de 1 la 4) 28.685 31.236 34.286 38.273
5 Lemn  1.089 1.429 1.501 1.576

Sub-total (de la 1 la 5) 29.774 32.665 35.787 39.849
Total reciclate 33.723 38.729 44.274 51.136
Total valorificate 38.551 44.695 50.472 55.785
Deja colectate  8.265 8.265 8.265 8.265
Total pentru colectare  suplimentară 20.420 22.971 26.021 30.008

 
Tabelul  15: Cantităţi de deşeuri colectate selectiv de SOMA SRL în zona municipiului 

Bacău în 2008  
 

Container 
public 

Locuinţe 
individuale

Total din 
locuinţe 

Industrie/ 
Comerţ Total Categorie 

t/a t/a t/a t/a t/a 
Hârtie/ carton  535 724 1.259 989 2.248
Sticlă  5 0,4 5 72 77
Lemn 3 7 10 0 10
Plastic 276 99 375 137 513
Metal 270 1.329 1.599 33 1.632
Total 1.090 2.160 3.238 1.231 4.481
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Tabelul  16: Estimarea cantităţilor colectate selectiv în judeţul Bacău pe baza cantităţilor 
cântărite din municipiului Bacău în 2008 

 
SCOL No. Localitate Locuitori  

t/a 
1 Bacău 176.743 4.481 
2 Oneşti 49.921 1.266 
3 Moineşti 23.715 601 
4 Buhuşi 19.720 500 
5 Comăneşti 23.670 600 
6 Slănic Moldova 4.977 126 
7 Târgu Ocna 12.915 327 
8 Dărmăneşti 14.412 365 

Total 326.073 8.266 

 
Scăzând această cantitate estimată deja disponibilă din potenţialul estimat în MP cantitatea anuală 
suplimentară colectată selectiv corespunzătoare întregului judeţ Bacău poate fi estimată la 20.420 
t/a în 2010 (anul de bază) crescând mai departe la 22.971 t/a (2011), 26.021 t/a (2012) şi  30.008 
t/a în 2013 (vezi Tabelul  14). 
 
În afară de abordarea MP care se bazează pe cantităţile de deşeuri de ambalaje care intră pe pia-
ţă (abordare indirectă de sus în jos) Consultantul a estimat de asemenea cantităţile colectate se-
lectiv folosind o abordare directă de jos în sus pe baza compoziţiei medii a deşeurilor din PRGD 
(2006) şi folosind o abordare directă de jos în sus bazată pe compoziţia deşeurilor măsurată la 
nivelul municipiului Bacău de către operatorul local SOMA SRL în 2008 (pentru compoziţiile deşeu-
rilor vezi Tabelul  13). Cantităţile HHOW şi ICOW preluate ca bază (potenţial) pentru această esti-
mare sunt preluate din analiza potenţialului de generare din Tabelul 10 (2010) şi pentru anii 2011, 
2012 şi 2013 din previzionarea cantităţilor de HHOW şi ICOW după cum se arată mai jos. 
 
Tabelul  17 prezintă rezultatele estimării cantităţilor de SCOL din judeţul Bacău folosind trei meto-
de diferite conform celor descrise mai sus. Cantităţile cele mai mari sunt proiectate în cadrul abor-
dării MP (31.236 t/a în 2011) urmate de metoda care foloseşte compoziţia deşeurilor aşa cum este 
ea determinată în PRGD (2006; 26.444 t/a în 2011). Cu privire la compoziţia deşeurilor determina-
tă în 2008 în municipiul Bacău potenţialul total al colectării selective poate fi estimat la 10.933 t/a, 
fiind astfel, de trei ori mai mic în comparaţie cu valorile derivate din MP şi de două ori şi jumătate 
mai mic comparativ cu cantităţile derivate din compoziţia deşeurilor din PRGD (2006). 
 
Tabelul  17: Deşeuri de ambalaje - cantităţi totale colectate selectiv în judeţul Bacău 

luând în considerare 3 abordări metodologice diferite 
 

2010 2011 2012 2013 
Abordarea SCOL  

t/a t/a t/a t/a 
Master Plan  (versiunea 5, mai 2010) De sus în jos 1 28.685 31.236 34.286 38.273
Compoziţia HHOW în PRGD (2006) De sus în jos 2 25.760 26.444 27.302 28.583
Compoziţia HHOW conform SOMA 
(2008) De jos în sus 10.724 10.933 11.156 11.606
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Dar potenţialul colectării selective nu este crucial pentru determinarea impactului asupra cantităţilor 
de deşeuri ce urmează a eliminate în depozitul de deşeuri de la Bacău, ci, mai degrabă, cantităţile 
necesare a fi colectate suplimentar. Pentru a afla aceste cantităţi suplimentare, s-au scăzut canti-
tăţile deja colectate (8.266 t/a; vezi Tabelul  16) din potenţialul total SCOL din Tabelul  17. 
 
Rezultatul acestui calcul este furnizat în Tabelul  18. Devine evident că respectivele cantităţi pen-
tru SCOL suplimentare din întregul judeţ diferă considerabil între cele trei metode. Ţinând cont de 
faptul că o cantitate de aprox. 8.000 t/a este deja colectată selectiv în judeţul Bacău cantităţile ră-
mase pentru colectarea selectivă variază de la 2.688 t/a în 2011 (pe baza compoziţiei deşeurilor 
din municipiul Bacău conform măsurătorii din 2008) la 22.971 t/a în 2011 pe baza abordării din MP. 
 
Operatorul depozitului de deşeuri va fi responsabil cu exploatarea staţiei de sortare. Cu capacita-
tea sa de 12.000 t/a staţia de sortare este proiectată să proceseze materialele reciclabile rezultate 
din „zona ISPA” reprezentând locuitorii şi zona municipiului Bacău şi 22 comune înconjurătoare. 
Zona ISPA are o suprafaţă de 1.008 km² şi 285.560 locuitori respectiv echivalentul a 15,2 % din 
teritoriul judeţului Bacău şi 39,8 % din populaţia judeţului (la nivelul anului 2008). 
 
Tabelul  18: Deşeuri de ambalaje - cantităţi suplimentare colectate selectiv în judeţul 

Bacău luând în considerare 3 abordări metodologice diferite 
 

2010 2011 2012 2013 
Abordarea SCOL  

t/a t/a t/a t/a 
Master Plan  (versiunea 5, mai 2010) De sus în jos 1 20.420 22.971 26.021 30.008
Compoziţia HHOW în PRGD (2006) De sus în jos 2 17.495 18.179 19.037 20.317
Compoziţia HHOW conform SOMA (2008) De jos în sus 2.458 2.668 2.891 3.341

5.1.2 Colectarea selectivă din zona ISPA relevantă pentru exploata-
rea staţiei de sortare (municipiul Bacău şi 22 comune) 

Aplicând în calcule proporţionalitatea numărului de locuitori, cantităţile colectate selectiv din zona 
ISPA pot fi deduse din cele din întregul judeţ pe baza cantităţilor pentru întreg judeţul furnizate în 
MP (zona ISPA nu este luată în considerare în MP conform suprafeţei, locuitorilor şi cantităţilor de 
deşeuri). Rezultatul acestui calcul este prezentat în Tabelul  19 pentru fiecare material reciclabil. 
 
Având în vedere valorile din MP şi ţintele naţionale pentru colectarea selectivă ca bază (vezi 
Tabelul  14) concesionarul poate estima o cantitate totală potenţială pentru zona ISPA de aproxi-
mativ 16.000 t/a în 2013. Raportul dintre numărul de locuitori din judeţ şi cei din zona ISPA poate fi 
calculat din Tabelul 1 şi Tabelul 4. Pentru 2010 raportul este de 707.499 locuitori (judeţul Bacău) la 
282.276 locuitori (zona ISPA). 
 
Luând în consideraţie că o cantitate de 4.480 t/a (anul de referinţă 2008) a fost deja colectată ră-
mâne o cantitate de aprox. 12.200 t/a care trebuie colectată suplimentar pentru a atinge ţintele 
naţionale (vezi Tabelul  20) şi luând abordarea MP ca bază pentru estimare. Aceste cantităţi trebu-
ie să provină din municipiul Bacău şi 22 comune în următorii ani. 
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Tabelul  19: Estimarea colectării selective totale (SCOL) derivată din Master Plan (versi-
unea 5, mai 2010), dar aplicată locuitorilor din zona ISPA  

 
1 2 3 4 5 

Hârtie Plastic Sticlă Metal Lemn Total Nr. An 
Locuitori 

zona 
ISPA t/a t/a t/a t/a t/a t/a 

 2010 282.276 6.825 1.373 2.510 737 434 11.879
0 2011 280.635 7.166 1.647 2.875 774 570 13.033
1 2012 278.993 7.525 1.946 3.396 813 599 14.278
2 2013 277.351 7.901 2.554 3.962 853 629 15.899
3 2014 275.709 7.901 2.554 3.962 853 629 15.899
4 2015 274.068 7.901 2.554 3.962 853 629 15.899
5 2016 272.426 7.901 2.554 3.962 853 629 15.899
6 2017 270.784 7.901 2.554 3.962 853 629 15.899
7 2018 269.142 7.901 2.554 3.962 853 629 15.899
8 2019 267.500 7.901 2.554 3.962 853 629 15.899

Total (2011 - 2019) 70.001 21.470 34.003 7.558 5.571 138.603
 
 
Tabelul  20: Estimarea colectării selective suplimentare (SCOL) derivată din Master Plan 

(versiunea 5, mai 2010), dar aplicată locuitorilor din zona ISPA  
 

ISPA (23 localităţi ) 
Hârtie Plastic Sticlă Metal Lemn Total Nr. An 

t/a t/a t/a t/a t/a t/a 
-- 2008 2.248 513 77 1.632 10 4.480 
0 2010 4.578 860 2.433 0 425 8.295 
1 2011 4.919 1.134 2.798 0 560 9.411 
3 2012 5.278 1.433 3.319 0 589 10.618 
4 2013 5.654 2.041 3.885 0 619 12.199 
5 2014 5.654 2.041 3.885 0 619 12.199 
6 2015 5.654 2.041 3.885 0 619 12.199 
7 2016 5.654 2.041 3.885 0 619 12.199 
8 2017 5.654 2.041 3.885 0 619 12.199 
9 2018 5.654 2.041 3.885 0 619 12.199 

10 2019 5.654 2.041 3.885 0 619 12.199 
Total 49.773 16.854 33.312 0 5.481 105.421 

 
Aşa cum am discutat deja în secţiunea 4.5. cantităţile colectate selectiv pot fi de asemenea estima-
te pe baza determinării compoziţiei deşeurilor. Prima posibilitate este de a folosi compoziţii medii 
ale deşeurilor care sunt considerate reprezentative pentru judeţ sau o zonă a judeţului. Dar, de 
asemenea, această abordare metodologică trebuie considerată tot o abordare „de sus în jos” şi 
destul de imprecisă deoarece o compoziţie medie a deşeurilor nu poate reflecta situaţia actuală a 
proprietăţilor deşeurilor dintr-o anumită zonă de gestiune a deşeurilor precum zona ISPA. 
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Pentru a aborda situaţia curentă a gestiunii deşeurilor într-o anumită zonă, este necesară o deter-
minare directă a compoziţiei deşeurilor. Prin rezultatele unei astfel de investigaţii, ţintele naţionale 
(cantităţile) pentru colectarea selectivă pot fi corelate cu potenţialul real al materialelor reciclabile 
din HHOW şi ICOW, şi poate fi atenuată o supraestimare sau subestimare a cantităţilor colectate 
selectiv. Contrar primelor două abordări, determinarea directă a compoziţiei deşeurilor pe teren şi 
determinarea atingerii ţintelor din aceste măsurători poate fi considerată o abordare „de jos în sus” 
din punctul de vedere al gestiunii deşeurilor. 
 
Folosind abordarea metodologică a MP, compoziţia medie a deşeurilor din PRGD (2006), compo-
ziţia deşeurilor determinată într-o campanie în 2008 şi conform celor indicate în Tabelul  13 în 
2013 rezultă trei cantităţi diferite pentru colectarea selectivă conform ţintelor României (vezi 
Tabelul  21). Motivul pentru care aceste valori diferă uşor de valorile din Tabelul  19 se datorează 
faptului că în Tabelul  21 evoluţia populaţiei şi factorul socio-economic care influenţează evoluţia 
cantităţilor de deşeuri într-o anume regiune au fost deja luate în considerare.  
 
Tabelul  21: Estimarea cantităţilor SCOL (colectate selectiv) conform ţintelor de gestiu-

ne a deşeurilor din România folosind trei abordări metodologice diferite  
 

MP 
(2007)* 

PRGD 
(2006)** 

SOMA 
(2008)*** Nr. An 

t/a t/a t/a 
0 2010 12.775 12.064 5.546 
1 2011 13.901 12.389 5.645 
2 2012 15.118 12.794 5.751 
3 2013 16.708 13.396 5.951 
4 2014 16.742 13.423 5.963 
5 2015 16.775 13.450 5.975 
6 2016 16.808 13.476 5.987 
7 2017 16.840 13.502 5.998 
8 2018 16.872 13.528 6.010 
9 2019 16.904 13.553 6.021 

Total 159.444 131.576 58.847 
* De sus în jos: Master Plan - material din ambalajele introduse pe piaţă  
** De sus în jos: compoziţia medie a deşeurilor în PRGD (2006) 
*** De jos în sus: Analiza compoziţiei deşeurilor Bacău; SOMA (2008) 

 
În ceea ce priveşte abordarea de sus în jos a MP cantităţile colectate selectiv din zona ISPA depă-
şesc capacitatea staţiei de sortare (12.000 t/a). Luând compoziţia HHOW din Planul regional de 
gestiune a deşeurilor (2006) ca bază, cantităţile estimate corespund capacităţii staţiei de sortare. 
Dar, folosind ca bază compoziţia HHOW determinată de operatorul SOMA în 2008 cantităţile co-
lectate selectiv în zona ISPA sunt mai mici decât capacitatea staţiei de sortare. 
 
Pentru a răspunde cerinţelor legale referitoare la colectarea selectivă, Consultantul va finaliza  
estimările cu privire la cantităţile de deşeuri relevante pentru contract aplicând metodologia accep-
tată oficial aşa cum este aceasta precizată în MP. Dar atât Concedentul cât şi Concesionarul tre-
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buie să fie conştienţi că datorită indicaţiilor care pot fi derivate din măsurătorile compoziţiei deşeuri-
lor în 2008 cantităţile totale pentru colectarea selectivă ar putea fi considerabil mai mici decât se 
estimează „oficial”. Acest „risc ascuns referitor la cantitate” de aprox. 10.000 t/a trebuie luat în con-
siderare în procedura de licitaţie.  

5.2 Cantităţile estimate a fi depozitate  

Principalele fluxuri de deşeuri vor ajunge la depozitul de deşeuri (celulele  de la 1 la 4; pentru pro-
cedura de licitaţie în curs doar celula 1). Pentru a afla durata de viaţă a depozitului de deşeuri de 
la Bacău în general şi durata de viaţă a fiecărei celule în particular Consultantul foloseşte indicatori 
de management ai depozitului de deşeuri conform celor precizate în Tabelul  22.  
 
Tabelul  22: Indicatori folosiţi pentru a specifica durata de viaţă a depozitului Bacău  
 

Nr. Factori U.M. Valoare
1 Densitatea medie a deşeurilor (după tasare) t/m³ 1,10
2 SEWS din potenţial  în depozit % 10,0
3 INDW din potenţial  în depozit % 100,0
4 CADW din potenţial  în depozit % 10,0
5 Staţia de sortare; reziduuri de la materialele recepţionate  % 10,0
6 Staţia de compostare, reziduuri de la materialele recepţionate % 20,0

 
Pentru densitatea deşeurilor după tasare, se estimează o densitate medie a deşeurilor depozitate 
1,1 t/m³ chiar dacă valori mai mari sunt posibile. Baza legală pentru a depozita nămolurile de epu-
rare împreună cu deşeurile municipale este Anexa la Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi 
Apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor (articolul 
4.2.2.1. „Cerinţe de depozitare / Metode de depozitare"). Cantitatea de nămoluri de epurare  este 
restricţionată de regulament la un amestec cu deşeurile menajere în proporţie de 1:10. De aseme-
nea, se presupune că 100 % din INDW nepericuloase care ajung la intrarea depozitului de deşeuri 
vor fi eliminate în depozit. Cu privire la pre-tratarea CADW cu un concasor mobil disponibil la de-
pozitul de deşeuri Consultantul se aşteaptă ca doar 10 % din tipurile de deşeuri considerate deşe-
uri din construcţii şi demolări să fie eliminate în depozit. Cea mai mare parte, de 90 %, se estimea-
ză a fi utilizată în scopuri de construcţii (stocată ca material intermediar de acoperire, material final 
de acoperire şi pentru construcţii de drumuri) şi să fie reutilizată pe piaţa locală a construcţiilor. 
Chiar dacă sunt posibile cantităţi mai mari, Consultantul estimează un nivel de 10% al reziduurilor 
din sortare şi de 20 % al celor din compostare (vezi secţiunea 7.2)  
 
Pe baza acestor proiecţii, Consultantul a estimat cantităţile eliminate în depozitul de deşeuri de la 
Bacău pentru o perioadă de 20 ani. În Tabelul  23 sunt furnizate rezultatele pentru HHOW şi 
ICOW. Influenţa factorilor socio-economici pentru primii 10 ani este de 0,8% datorită condiţiilor 
economice pozitive care determină o creştere de 0,8 % a cantităţii  de deşeuri. Pentru următorii 10 
ani s-a folosit o valoare de 0,4 % pentru a estima cantităţile de deşeuri între 2021 şi 2030. Evoluţia 
numărului de locuitori este legată de evoluţia demografică prezentată în Tabelul 5.  
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Proiecţia arată că suma HHOW + ICOW minus SCOL estimat şi cantităţile colectate selectiv de 
deşeuri menajere periculoase (sub-total A) produc un rezultat de aprox. 162.000 t/a în 2011 şi va 
creşte la aprox. 174.000 t/a până în 2030. Cu privire la primii 4 ani ai proiecţiei, se estimează o 
cantitate totală de HHOW şi ICOW de aprox. 160.000 t/a anual, reprezentând generarea de deşe-
uri pentru aceste tipuri de deşeuri din întregul judeţ Bacău. Cantitatea totală pentru 20 ani se ridică 
la 3,3 milioane tone. Cantităţile suplimentare colectate selectiv sunt estimate conform abordării MP 
(vezi consideraţiile de mai sus).  
 
Tabelul  23: Estimarea cantităţilor HHOW, ICOW, SCOL şi HAZW din locuinţe  
 

1 2 3 4 5 Factorul 
socio-

economic
 

HHOW ICOW SCOL 
suplimentar

HAZW Sub-total 
A* No. An Loc. 

BC 

-- tone/an tone/an tone/an tone/an tone/an 
0 2010 707.458 0,008 146.059 38.638 20.420 1.120 163.157
1 2011 703.344 0,008 147.221 38.945 22.971 1.129 162.066
2 2012 699.230 0,008 148.392 39.255 26.021 1.138 160.488
3 2013 695.116 0,008 149.572 39.567 30.008 1.147 157.984
4 2014 691.002 0,008 150.761 39.882 30.246 1.156 159.240
5 2015 686.888 0,008 151.960 40.199 30.487 1.165 160.507
6 2016 682.774 0,008 153.168 40.519 30.729 1.175 161.783
7 2017 678.660 0,008 154.386 40.841 30.974 1.184 163.070
8 2018 674.547 0,008 155.614 41.166 31.220 1.193 164.366
9 2019 670.433 0,008 156.851 41.493 31.468 1.203 165.673

10 2020 666.319 0,008 158.098 41.823 31.719 1.212 166.990
11 2021 662.205 0,004 158.727 41.989 31.845 1.217 167.654
12 2022 658.091 0,004 159.358 42.156 31.971 1.222 168.321
13 2023 653.977 0,004 159.991 42.324 32.098 1.227 168.990
14 2024 649.863 0,004 160.627 42.492 32.226 1.232 169.661
15 2025 645.749 0,004 161.266 42.661 32.354 1.237 170.336
16 2026 641.635 0,004 161.907 42.830 32.483 1.242 171.013
17 2027 637.521 0,004 162.550 43.000 32.612 1.246 171.692
18 2028 633.407 0,004 163.196 43.171 32.741 1.251 172.375
19 2029 629.293 0,004 163.845 43.343 32.871 1.256 173.060
20 2030 625.179 0,004 164.496 43.515 33.002 1.261 173.748

Total (20 a) 3.141.987 831.170 620.046 24.094 3.329.017
* Sub-total A = (HHOW + ICOW) - SCOL - HAZW 

 
În afară de HHOW şi ICOW, trebuie luate în considerare şi BULW (deşeuri voluminoase), MARW 
(deşeuri din pieţe), STSW (deşeuri de la măturatul stradal) şi reziduurile de la sortare şi composta-
re (RESD S şi RESD C) pentru durata de viaţă a depozitului de deşeuri de la Bacău. 
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În Tabelul  24 este prezentată proiecţia acestor tipuri de deşeuri. Adăugând BULW, MARW, 
STSW, RESD S şi RESD C la totalul HHOW + ICOW (sub-total A) cantitatea de deşeuri ce va fi 
depozitată este estimată la aprox. 170.000 tone pe an în primii cinci ani de funcţionare a depozitu-
lui crescând la un nivel de 187.000 t/a în 2030.  
 
Tabelul  24: Estimarea cantităţilor de BULW, MARW, STSW şi RESD (reziduuri) de la 

sortare şi compostare  
 

1 2 3 4 5 6 7 Factorul 
socio-

economic 
 

Sub-
total A BULW MARW STSW RESD 

Sort. 
RESD 
Comp. 

Sub- 
total B* No. An 

Loc. 
BC 

-- tone/an tone/an tone/an tone/an tone/an tone/an tone/an 
0 2010 707.458 0,008 163.157 5.221 2.088 2.610 1.200 470 174.747
1 2011 703.344 0,008 162.066 5.263 2.105 2.631 1.200 470 173.735
2 2012 699.230 0,008 160.488 5.304 2.122 2.652 1.200 470 172.237
3 2013 695.116 0,008 157.984 5.347 2.139 2.673 1.200 470 169.813
4 2014 691.002 0,008 159.240 5.389 2.156 2.695 1.200 470 171.150
5 2015 686.888 0,008 160.507 5.432 2.173 2.716 1.200 470 172.498
6 2016 682.774 0,008 161.783 5.475 2.190 2.738 1.200 470 173.856
7 2017 678.660 0,008 163.070 5.519 2.207 2.759 1.200 470 175.226
8 2018 674.547 0,008 164.366 5.563 2.225 2.781 1.200 470 176.606
9 2019 670.433 0,008 165.673 5.607 2.243 2.803 1.200 470 177.996
10 2020 666.319 0,008 166.990 5.651 2.261 2.826 1.200 470 179.398
11 2021 662.205 0,004 167.654 5.674 2.270 2.837 1.200 470 180.105
12 2022 658.091 0,004 168.321 5.696 2.279 2.848 1.200 470 180.814
13 2023 653.977 0,004 168.990 5.719 2.288 2.860 1.200 470 181.526
14 2024 649.863 0,004 169.661 5.742 2.297 2.871 1.200 470 182.241
15 2025 645.749 0,004 170.336 5.765 2.306 2.882 1.200 470 182.959
16 2026 641.635 0,004 171.013 5.787 2.315 2.894 1.200 470 183.679
17 2027 637.521 0,004 171.692 5.810 2.324 2.905 1.200 470 184.403
18 2028 633.407 0,004 172.375 5.834 2.333 2.917 1.200 470 185.129
19 2029 629.293 0,004 173.060 5.857 2.343 2.928 1.200 470 185.858
20 2030 625.179 0,004 173.748 5.880 2.352 2.940 1.200 470 186.590

Total (20 a) 3.329.017 112.313 44.925 56.156 24.000 9.409 3.575.820
* Sub-total B = Sub-total A + BULW + MARW + STSW + RESD S + RESD C 

 
Într-o ultimă etapă, Consultantul a estimat suplimentar şi cantităţile de INDW (deşeuri industriale 
nepericuloase), CADW (deşeuri din construcţii şi demolări ) şi SEWS (nămoluri de canalizare) aşa 
cum sunt acestea prezentate în Tabelul  25. Cantitatea de INDW pentru anul de bază 2010 poate 
fi obţinută din analiza potenţialului de generare a deşeurilor (vezi Tabelul 10). Evoluţia cantităţilor 
de INDW este estimată pe aceeaşi bază ca şi pentru deşeurile municipale (locuitori, factorul socio-
economic). Cantitatea de CADW se bazează pe presupunerea că doar 10 % din CADW va fi elimi-
nat în cadrul depozitului ecologic (reziduuri de la concasare; vezi indicatorii de depozitare). Pentru 
CADW evoluţia cantităţilor a fost calculată folosind evoluţia populaţiei precum şi factorul socio-
economic. 
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Astfel, sub-totalul C reprezintă suma HHOW + ICOW + BULW + MARW + STSW + INDW (neperi-
culoase) + CADW minus SCOL şi minus HAZW din locuinţe. Ultimul tip de deşeuri care trebuie luat 
în consideraţie este SEWS. Conform legislaţiei româneşti privind gestiunea deşeurilor (Anexa la 
Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 757/2004; aprobarea Normativului tehnic 
privind depozitarea deşeurilor) cantitatea de SEWS care poate fi depozitată împreună cu alte tipuri 
de deşeuri în depozite de clasa “B” este restricţionată la 10 % din totalul cantităţii depozitate. De-
oarece autorizaţia de mediu pentru depozitul de deşeuri nu a fost emisă încă, nu este clar dacă 
cantitatea de SEWS este corelată cu HHOW (aprox 160.000 t/a) sau cu totalul cantităţilor, inclusiv 
celelalte tipuri de deşeuri (aprox 19.000 t/a după cum se arată în Tabelul  25).  
 
Tabelul  25: Estimarea celorlalte tipuri de deşeuri şi cantitatea totală estimată de deşe-

uri relevante pentru contractul pentru depozitul de deşeuri 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Cantitate totală Sub-Total 

B INDW* CADW Sub-Total 
C SEWS** 

anual Cumulativ 
Nr. An Loc. BC

tone/an tone/an tone/an tone/an tone/an tone/an tone 
0 2010 707.458 174.747 9.460 7.363 191.571 19.157 210.728 -- 
1 2011 703.344 173.735 9.536 7.422 190.693 19.069 209.762 209.762
2 2012 699.230 172.237 9.611 7.481 189.329 18.933 208.261 418.023
3 2013 695.116 169.813 9.688 7.540 187.041 18.704 205.745 623.768
4 2014 691.002 171.150 9.765 7.600 188.515 18.852 207.367 831.135
5 2015 686.888 172.498 9.843 7.661 190.001 19.000 209.001 1.040.136
6 2016 682.774 173.856 9.921 7.721 191.499 19.150 210.649 1.250.785
7 2017 678.660 175.226 10.000 7.783 193.008 19.301 212.309 1.463.094
8 2018 674.547 176.606 10.079 7.845 194.530 19.453 213.983 1.677.076
9 2019 670.433 177.996 10.159 7.907 196.063 19.606 215.669 1.892.746

10 2020 666.319 179.398 10.240 7.970 197.609 19.761 217.369 2.110.115
11 2021 662.205 180.105 10.281 8.002 198.388 19.839 218.226 2.328.341
12 2022 658.091 180.814 10.322 8.033 199.170 19.917 219.086 2.547.428
13 2023 653.977 181.526 10.363 8.065 199.955 19.995 219.950 2.767.378
14 2024 649.863 182.241 10.404 8.097 200.743 20.074 220.817 2.988.195
15 2025 645.749 182.959 10.445 8.130 201.534 20.153 221.687 3.209.882
16 2026 641.635 183.679 10.487 8.162 202.328 20.233 222.561 3.432.443
17 2027 637.521 184.403 10.529 8.194 203.126 20.313 223.438 3.655.882
18 2028 633.407 185.129 10.570 8.227 203.926 20.393 224.319 3.880.201
19 2029 629.293 185.858 10.612 8.260 204.730 20.473 225.203 4.105.404
20 2030 625.179 186.590 10.655 8.292 205.537 20.554 226.091 4.331.495

Total (20 a) 3.575.820 203.510 158.392 3.937.723 393.772 4.331.495 -- 
* nepericuloase 
** substanţă uscată = 25% 
 
Cu privire la toate celelalte tipuri de deşeuri relevante pentru exploatarea depozitului de deşeuri 
cantitatea totală de deşeuri poate fi estimată la aprox. 210.000 t/a în primii doi ani de operare (co-
loana 6). Prima descreştere uşoară a cantităţilor totale se datorează efectului cantităţilor în creşte-
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re de SCOL până în 2013 (vezi Tabelul  23). După acest an, cantităţile de deşeuri cresc conform 
influenţei evoluţiei populaţiei şi factorului socio-economic. Cantitatea totală după 20 ani este esti-
mată la 4,3 milioane tone. 
 
Pentru a afla durata de viaţă a depozitului de deşeuri de la Bacău în general şi pentru fiecare celu-
lă în particular, Consultantul a folosit o densitate medie în corpul depozitului de 1,1 t/m³ după tasa-
re. Acest indicator poate fi considerat conservator deoarece experienţa recentă a Consultantului 
arată că densităţile pot ajunge la valori de 1,3 până la 1,6 t/m³ în depozitele de deşeuri municipale 
după compactare şi tasare. După cum se arată în Tabelul  26 prima celulă a depozitului de deşe-
uri de la Bacău cu un volum de 855.000 m³ se va umple între al patrulea şi al cincilea an de ex-
ploatare. Se poate estima că a doua celulă se va umple după aprox. 13 ani. Cea de-a treia şi res-
pectiv cea de-a patra celulă (doar volume mici) vor fi umplute după 19 şi, respectiv, 20 de ani. Ţi-
nând cont de aceste estimări, volumul total va fi de 3,94 milioane m³. Acest scenariu al depozitării 
este bazat pe cantităţile de SCOL aşa cum apar în MP. 
 
Tabelul  26: Cantitatea totală, volumul total şi durata de viaţă a celulelor depozitului 

având în vedere nivelul colectării selective estimat în Master Plan 
 

Cantita-
te Cantitate Volum Celulele depozitului 

Volum An Loc. 
BC 

anuală cumulativă cumulativ relativ nr. supr. pe celula cumulativ 
Nr. 

  tone/an ton m³ % -- ha m³ m³ 
0 2010 707.458 210.728        
1 2011 703.344 209.762 209.762 190.693 4,8 1  
2 2012 699.230 208.261 418.023 380.021 9,7 1  
3 2013 695.116 205.745 623.768 567.062 14,4 1  
4 2014 691.002 207.367 831.135 755.577 19,2 1  
5 2015 686.888 209.001 1.040.136 945.578 24,0 1 5,2 855.000 855.000
6 2016 682.774 210.649 1.250.785 1.137.077 28,9 2  
7 2017 678.660 212.309 1.463.094 1.330.085 33,8 2  
8 2018 674.547 213.983 1.677.076 1.524.615 38,7 2  
9 2019 670.433 215.669 1.892.746 1.720.678 43,7 2  
10 2020 666.319 217.369 2.110.115 1.918.286 48,7 2  
11 2021 662.205 218.226 2.328.341 2.116.674 53,8 2  
12 2022 658.091 219.086 2.547.428 2.315.844 58,8 2  
13 2023 653.977 219.950 2.767.378 2.515.798 63,9 2  
14 2024 649.863 220.817 2.988.195 2.716.541 69,0 2 8,0 1.756.000 2.611.000
15 2025 645.749 221.687 3.209.882 2.918.075 74,1 3  
16 2026 641.635 222.561 3.432.443 3.120.403 79,2 3  
17 2027 637.521 223.438 3.655.882 3.323.529 84,4 3  
18 2028 633.407 224.319 3.880.201 3.527.455 89,6 3  
19 2029 629.293 225.203 4.105.404 3.732.185 94,8 3 6,3 1.287.000 3.898.000
20 2030 625.179 226.091 4.331.495 3.937.723 100,0 4 2,2 225.000 4.123.000

Total (20 a) 4.331.495 -- -- -- -- 21,74 4.123.000 -- 
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Pentru a evalua influenţa diferitelor abordări ale colectării selective asupra duratei de viaţă a depo-
zitului de deşeuri de la Bacău, Consultantul a calculat cantităţile care urmează a fi eliminate în de-
pozit luând în consideraţie cantităţile de SCOL estimate pe baza compoziţiei deşeurilor HHOW 
conform PRGD (2006) şi pe baza măsurătorilor din municipiul Bacău efectuate de operatorul local 
de salubritate SOMA SRL. Rezultatele detaliate ale acestor calcule sunt furnizate în Tabelul  27 şi 
în Tabelul  28. Conform aşteptărilor, cu cât sunt mai mici cantităţile de SCOL cu atât sunt mai mari 
cantităţile totale de HHOW, şi astfel, cantităţile totale ce urmează a fi depozitate. Luând compoziţia 
deşeurilor din PRGD (2006) ca bază pentru estimarea cantităţii de SCOL volumul total de deşeuri 
din depozitul de deşeuri va ajunge la 4,15 Milioane m³ în 20 ani. Diferenţa este de aproximativ 
210.000 m³ ceea ce este echivalentul a aprox. un an de viaţă a depozitului. 
 
Tabelul  27: Cantitatea totală, volumul total şi durata de viaţă a celulelor depozitului 

considerând cantităţile colectate selectiv estimate pe baza compoziţiei de-
şeurilor în PRGD (2006) 

 
Cantitate Volum Celulele depozitului 

Volum anuală cumulativ cumulativ relativ nr. Supr. 
pe celulă cumulativ 

Nr. An Loc. 
BC 

tone/an ton m³ % -- ha m³/celulă m³ 
0 2010 707.458 214.550 -- -- -- -- -- -- -- 
1 2011 703.344 215.712 215.712 196.102 4,7 1  
2 2012 699.230 216.718 432.430 393.118 9,5 1  
3 2013 695.116 217.319 649.749 590.681 14,2 1  
4 2014 691.002 219.044 868.793 789.812 19,0 1  
5 2015 686.888 220.781 1.089.574 990.522 23,9 1 5,2 855.000 855.000
6 2016 682.774 222.533 1.312.107 1.192.825 28,7 2  
7 2017 678.660 224.298 1.536.406 1.396.732 33,6 2  
8 2018 674.547 226.078 1.762.483 1.602.258 38,6 2  
9 2019 670.433 227.871 1.990.355 1.809.413 43,6 2  
10 2020 666.319 229.679 2.220.033 2.018.212 48,6 2  
11 2021 662.205 230.590 2.450.623 2.227.839 53,7 2  
12 2022 658.091 231.504 2.682.128 2.438.298 58,7 2  
13 2023 653.977 232.423 2.914.550 2.649.591 63,8 2 8,0 1.756.000 2.611.000
14 2024 649.863 233.344 3.147.895 2.861.722 68,9 2  
15 2025 645.749 234.270 3.382.165 3.074.695 74,0 3  
16 2026 641.635 235.199 3.617.363 3.288.512 79,2 3  
17 2027 637.521 236.132 3.853.495 3.503.177 84,4 3  
18 2028 633.407 237.068 4.090.563 3.718.694 89,6 3 6,3 1.287.000 3.898.000
19 2029 629.293 238.008 4.328.571 3.935.064 94,8 3 2,2 225.000 4.123.000
20 2030 625.179 238.952 4.567.523 4.152.293 100,0 4  

Total (20 a) 4.567.523 -- -- -- -- 21,74 4.123.000 -- 
 
În cazul în care cantităţile de SCOL sunt estimate a fi chiar mai mici decât cele indicate folosind 
compoziţiile deşeurilor furnizate de operatorul local SOMA SRL, volumul deşeurilor va creşte la 
4,47 milioane m³ în 20 ani. În comparaţie cu volumul deşeurilor depozitate pe baza cantităţilor de 
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SCOL derivate din abordarea MP (3,94 milioane m³; vezi Tabelul  26) acest volum este cu aprox. 
530.000 m³ mai mare fiind echivalentul a aprox. 12,8 % din volumul întregului depozit. 
 
Pentru a vedea efectele celor trei abordări privind cantităţile de SCOL asupra duratei de viaţă a 
depozitului de deşeuri de la Bacău, Consultantul a prezentat rezultatele din Tabelul  26, Tabelul  
27 şi  Tabelul  28 în  
Figura 6. Devine evident că efectul asupra funcţionării depozitului poate fi neglijat în special în 
primii ani de exploatare. Doar după 20 de ani efectul se cumulează la aproximativ 10 % din volu-
mul total al depozitului.  
 
Tabelul  28: Cantitatea totală, volumul total şi durata de viaţă a celulelor depozitului 

având în vedere cantităţile colectate selectiv estimate pe baza compoziţiei 
măsurate de SOMA SRL pentru municipiul Bacău în 2008 

 
Cantitate Volum Celulele depozitului 

Volum 
anuală Cumulativă cumulativ relativ nr. Supr. 

pe celulă cumulativ 
Nr. An Loc. 

BC 
tone/an ton m³ % -- ha m³/celulă m³ 

0 2010 707.458 229.436 -- -- -- 1 -- -- -- 
1 2011 703.344 231.069 231.069 210.062 4,7 1  
2 2012 699.230 232.702 463.771 421.610 9,4 1  
3 2013 695.116 234.126 697.897 634.452 14,2 1  
4 2014 691.002 235.984 933.881 848.983 19,0 1 5,2 855.000 855.000
5 2015 686.888 237.856 1.171.737 1.065.216 23,8 2  
6 2016 682.774 239.744 1.411.481 1.283.164 28,7 2  
7 2017 678.660 241.646 1.653.127 1.502.843 33,6 2  
8 2018 674.547 243.563 1.896.690 1.724.264 38,6 2  
9 2019 670.433 245.496 2.142.186 1.947.442 43,6 2  
10 2020 666.319 247.444 2.389.629 2.172.390 48,6 2  
11 2021 662.205 248.425 2.638.055 2.398.232 53,6 2  
12 2022 658.091 249.411 2.887.465 2.624.969 58,7 2 8,0 1.756.000 2.611.000
13 2023 653.977 250.400 3.137.865 2.852.605 63,8 3  
14 2024 649.863 251.393 3.389.259 3.081.144 68,9 3  
15 2025 645.749 252.390 3.641.649 3.310.590 74,0 3  
16 2026 641.635 253.391 3.895.041 3.540.946 79,2 3  
17 2027 637.521 254.396 4.149.437 3.772.215 84,4 3 6,3 1.287.000 3.898.000
18 2028 633.407 255.405 4.404.842 4.004.402 89,6 4 2,2 225.000 4.123.000
19 2029 629.293 256.418 4.661.261 4.237.510 94,8 4  
20 2030 625.179 257.435 4.918.696 4.471.542 100,0 4  

Total (20 a) 4.918.696 -- -- -- -- 21,74 4.123.000 -- 

 
Consultantul doreşte să sublinieze această afirmaţie comparând efectul diferitelor cantităţi de 
SCOL asupra duratei de viaţă a depozitului de deşeuri de la Bacău cu efectul diferitelor densităţi 
ale deşeurilor din corpul depozitului rezultate din compactare datorită efectului combinat al degra-
dării biologice a materiei organice din deşeuri şi al propriei greutăţi a deşeurilor. 
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Figura 6: Durata de viaţă a depozitului de deşeuri de la Bacău luând în considerare 

diferitele abordări ale estimării cantităţilor colectate selectiv 
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Figura 7: Durata de viaţă a depozitului de deşeuri de la Bacău luând în considerare 

diferitele densităţi ale deşeurilor din depozitul de deşeuri 
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Aşa cum se poate observa în Figura 7 densitatea deşeurilor în corpul depozitului după tasarea 
datorată descompunerii biomasei şi compactării va influenţa durata de viaţă a depozitului într-o 
măsură mult mai mare decât incertitudinile legate de amploarea colectării selective (vezi  
Figura 6). Date detaliate privind calculul sunt furnizate în Anexa  1. 

5.3 Evaluarea riscului privind cantităţile de deşeuri 

Pe baza interviurilor desfăşurate la faţa locului cu reprezentanţii celor 22 comune din zona ISPA în 
noiembrie şi decembrie 2009, a interviurilor cu operatorul local de salubritate din municipiul Bacău 
şi cele 22 comune în martie, octombrie şi noiembrie 2010, informaţiilor verbale şi scrise adunate de 
la reprezentanţii Primăriei Bacău, informaţiilor din MP (versiunea 5, mai 2010) precum şi pe baza 
propriilor experienţe cu proiecte similare, Consultantul a evaluat riscul cantităţilor de deşeuri pre-
zentate mai sus folosind o abordare tip minim, mediu şi maxim. 
 
Tabelul  29: Evaluarea riscurilor privind cantităţile relevante pentru contractul privind 

depozitul de deşeuri 
 

Cantităţi de deşeuri 
Min Med Max Nr. 

Tip de deşe-
uri 

t/a t/a t/a 
Comentarii 

1 HHOW+ICOW 150.000 162.000 182.000 Datorită nesiguranţei privind SCOL şi HHOW în zonele rurale  

2 Deşeuri volu-
minoase  4.000 5.000 8.000 Nu există experienţe în acest sens în prezent; indicatori pen-

tru Europa Occidentală 

3 MARW 1.500 2.200 3.000 Activităţile pieţelor relativ scăzute; HHOW declarat ca MARW 

4 STSW 2.200 2.600 5.000 HHOW şi BULW declarat ca MARW 

5 RESD S 1.000 1.200 3.000 Fără experienţe: maxim 20 % din materialele introduse ca 
RESD 

6 RESD C 300 500 1.000 Fără experienţe: maxim 20 % din materialele introduse RESD 

7 INDW (neperic.) 5.000 9.000 12.000 Referinţă doar pentru municipiul Bacău  

8 CADW 5.000 7.500 14.000 Referinţă doar pentru municipiul Bacău 

9 SEWS 16.000 20.000 25.000 Restricţionat la 10 % din materialul de preluat  

A Sub-total A 185.000 210.000 253.000 -- 
10 Sortare 16.000 12.000 6.000 Datorită nesiguranţei privind compoziţia deşeurilor  

11 Compost  2.200 3.500 5.000 Cantitatea totală a municipiului Bacău estimată la 4.700 t/a 

12 Concasare  25.000 40.000 75.000 În funcţie de zona finală de colectare  

13 Punct verde* 300 500 700 Estimare a Consultantului; în funcţie de acceptare 

B Sub-total B 33.500 56.000 96.700 -- 
Total 228.500 266.000 339.700 -- 

* inclusiv WEEE 

 
Rezultatele evaluării sunt furnizate în Tabelul  29 şi se referă la datele primului an de operare 
2011 aşa cum este prezentat în tabelele de mai sus. Pentru fiecare tip de deşeuri, Consultantul a 
evaluat o marjă în interiorul căreia pot varia cantităţile respectivului tip de deşeuri. Probabilitatea 
ocurenţei fiecărei valori în tabelul  de mai jos nu poate fi cuantificată (fiind doar posibilă de ex. cu 
simularea Monte-Carlo) însă valorile furnizează, totuşi, o indicaţie cu privire la marja aşteptată. 
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Valoarea medie poate fi considerată ca cea mai probabilă şi poate fi utilizată ca punct de plecare 
pentru a determina cantităţile de deşeuri relevante pentru contractul de exploatare a depozitului de 
deşeuri  (cu excepţia deşeurilor verzi). 
 
În cadrul abordării medii se poate observa cum Consultantul a estimat o cantitate de deşeuri de 
210.000 t/a în 2011 în ceea ce priveşte tipurile de deşeuri 1 - 9. Această cantitate poate fi conside-
rată ca fiind relativ constantă în primii 4 - 5 ani de funcţionare a depozitului de deşeuri. După 
această perioadă, dezvoltarea populaţiei şi efectele socio-economice vor începe să aibă influenţă 
asupra cantităţilor de deşeuri prezentate în Tabelul  25. Marja prezentată pentru HHOW şi ICOW 
se datorează incertitudinilor privind colectarea selectivă şi cantităţile provenite din zonele rurale.  
 
Pentru staţia de sortare, Consultantul se referă la ordinul de mărime al cantităţilor SCOL provenite 
din zona ISPA. Coridorul între 6.000 şi 16.000 t/a reflectă nesiguranţa cu privire la diferitele abor-
dări pentru a estima SCOL potenţiale provenind din HHOW şi ICOW. Trebuie luat în considerare 
faptul că valorile din Tabelul  29 care se referă la staţia de sortare sunt descendente (16.000, 
12.000, 6.000 t/a), deoarece cantităţile SCOL sunt dependente de cantităţile HHOW+ICOW (vezi 
consideraţiile din secţiunea 5.1 cu privire la estimarea cantităţii de SCOL). Cu cât este mai mare 
valoarea HHOW + ICOW cu atât sunt mai mici cantităţile de SCOL şi viceversa. 
 
Capacitatea staţiei de compostare este destul de mică. Dar, luând în considerare potenţialul muni-
cipiul Bacău de a genera deşeuri verzi (4.700 t/a; vezi Tabelul  12) se poate anticipa faptul că sta-
ţia de compostare de 2.200 t/a să fie utilizată la capacitate maximă. Se poate considera drept pro-
babil chiar şi un grad mai mare de încărcare. 
 
Cantităţile de CADW provenite din zona ISPA sunt estimate la cel mult 40.000 t/a. Deoarece 
această estimare se bazează doar pe cantităţile de deşeuri de la vechiul depozit de deşeuri din 
Bacău şi nu se poate prevedea cât de mare va fi aria de preluare a deşeurilor în cazul concasoru-
lui (mobil), Consultantul consideră riscul asociat cu cantităţile de tipuri de deşeuri subsumate “de-
şeurilor din construcţii şi demolări” ca fiind foarte mare şi a definit o marjă destul de mare ţinând 
cont de acest aspect. În orice caz, capacitatea instalaţiei mobile de concasare fiind de 80 t/h, 
aceasta va fi mai mult decât suficientă pentru a acoperi cantităţile de CADW chiar dacă trebuie 
tratate cantităţile maxime aşa cum sunt listate în tabelul de evaluare a riscurilor. 
 
În total operatorul trebuie să administreze aprox. 266.000 t/a în conformitate abordarea medie con-
siderând toate cele cinci subunităţi operaţionale ale contractului de exploatare a depozitului de 
deşeuri (spaţiul de depozitare, staţie de sortare, staţie de compostare, instalaţie de concasare şi 
punct verde). Conform estimării Consultantului cantitatea totală (inclusiv toate activităţile; 1 -13 din 
Tabelul  29) relevantă pentru operatorul depozitului de deşeuri nu va scădea sub un prag de 
aprox. 230.000 t/a; iar cu privire la activităţile legate de tipurile de deşeuri 1 - 9 cantitatea totală nu 
va fi mai mică de 185.000 t/a (aprox. 70 % din abordarea medie de 210.000 t/a). 
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6 Servicii din contractul de exploatare a depozitului de 
deşeuri  

6.1 Domeniul de aplicare al contractului  

Depozitul de deşeuri (celula 1), staţia de sortare, staţia de compostare, instalaţia de concasare şi 
punctul verde au fost construite cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul măsurii ISPA 
2004/RO/16/P/PE/007. Depozitul de deşeuri de la Bacău va fi exploatat conform criteriilor pentru 
depozitele de deşeuri de clasă “b” aşa cum sunt acestea definite în Ordinul nr. 95/2005 al Ministru-
lui Mediului. Detaliile de construcţii şi detaliile operaţionale ale elementelor depozitului de deşeuri 
fac parte din manualul de operare. Planurile depozitului vor fi puse la dispoziţia Concedentului pe 
durata perioadei licitaţiei. Manualul de operare al activităţii de depozitare deşeuri (celula 1) şi al 
activităţilor înrudite va fi înmânat după procedura de licitaţie dar suficient de devreme înainte de 
„data de începere” a exploatării depozitului. Întocmirea manualelor de operare pentru staţia de 
sortare, staţia de compostare, instalaţia de concasare şi punctul verde va fi sarcina operatorului 
(vezi caietul de sarcini, secţiunea 2 din documentaţia de licitaţie). 
 
Concesionarul va fi responsabil cu exploatarea şi întreţinerea tuturor activelor depozitului predate 
de Concedent. Deşeurile periculoase sunt excluse de la depozitare. Detalii sunt furnizate în caietul 
de sarcini secţiunea 2 din documentaţia de licitaţie. Concesionarul trebuie să gestioneze tipurile de 
deşeuri listate în Tabelul 7. Exploatarea şi toate îndatoririle aferente se referă la următoarele com-
ponente (subunităţi) ale depozitului de deşeuri de la Bacău: 
 

1. Zona de intrare şi depozitare (celula 1):  
 Volum celula  1 = aprox. 855.000 m³. 
 Estimare cantitate anuală de deşeurilor = aprox. 210.000 t/a (anul de referinţă 2011); 
 Zona deservită: judeţul Bacău (93 de localităţi); 
 Zona de intrare cu sistem acces, platformă cântar, clădiri recepţie şi administraţie, atelier 

şi piese de schimb containere; 
 Sistem colectare gaz şi instalaţie de ardere a gazelor rezultate din celula 1 (dacă este 

cazul pentru perioada contractuală de 55 de luni); 
 Osmoza inversă pentru tratarea levigatului rezultat din celula 1, inclusiv eliminarea con-

centratului. 
2. Staţie de sortare: 

 Capacitate = 12.000 t/a; 
 Hală închisă; 
 Material introdus: Sortarea materialelor reciclabile colectate selectiv (sticlă, hârtie/ car-

ton, plastic, metal); 
 Zona deservită: Materialele reciclabile rezultate din zona ISPA incluzând municipiul Ba-

cău şi 22 comune şi cu aproximativ 282.000 locuitori  (2011); 
 Materia primă: fracţii de material provenind din gospodării, instituţii publice şi societăţi şi 

care sunt colectate de operatorul de colectare şi transport. 
3. Staţie de compostare: 

 Capacitate = 2.200 t/a; 
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 Hală deschisă; 
 Proceduri de compostare în grămezi dispuse în şiruri; 
 Materia primă: deşeuri verzi precum iarbă tăiată, ramuri de la toaletarea copacilor mari şi 

a arbuştilor, frunze, flori etc. 
 Zona deservită: parcurile şi grădinile din municipiul Bacău. 

4. Instalaţia de concasare a CADW: 
 Cantitatea estimată de deşeuri: 40.000 t/a 
 Capacitate aprox. 80 t/h; 
 Staţie mobilă de concasare; 
 Zona de concasare de aprox. 5.300 m² pe amplasamentul depozitului; 
 Zona deservită: cel puţin zona ISPA. 

5. Punctul verde ca parte a „sistemului de aport voluntar” pentru cantităţi mici de deşeuri care 
pot fi livrate de către cetăţeni la punctul verde situat la sediul depozitului. Următoarele tipuri 
de deşeuri şi grupuri de utilizatori intră în sfera de acţiune a punctului verde: 
a. BULW (Deşeuri voluminoase): doar persoane fizice/ gospodării; fără instituţii şi compa-

nii; cantităţi mai mici de 1 m³; televizoare şi aparate radio, electrocasnice de mari dimen-
siuni, saltele, mobilă etc. 

b. CADW (Deşeuri din construcţii şi demolări): doar persoane fizice; fără instituţii şi com-
panii; materiale în cantităţi mici de la renovarea apartamentelor şi caselor  

c. WEEE (Deşeuri electronice): doar persoane fizice şi instituţii; fără companii; operatorul 
va furniza o listă a articolelor incluse conform cerinţelor legale  

d. Sticlă : doar persoane fizice; fără instituţii şi companii; fracţii conform cererii pieţei şi ce-
rinţelor ECO-ROM (doar cantităţi mici) 

e. Hârtie/ carton : doar persoane fizice; fără instituţii şi companii; fracţii conform cererii pie-
ţei şi cerinţelor ECO-ROM (doar cantităţi mici) 

f. Plastic: doar persoane fizice; fără instituţii şi companii; fracţii conform cererii pieţei şi ce-
rinţelor ECO-ROM (doar cantităţi mici) 

g. Metale feroase: persoane fizice, instituţii şi companii 
h. Metale neferoase: persoane fizice, instituţii şi companii  
i. GREW: doar persoane fizice; fără instituţii şi companii; deşeuri verzi din grădini în canti-

tăţi mici  
j. HAZW (deşeuri periculoase): doar gospodării şi instituţii publice; fără companii (de ex. 

baterii uzate, vopsele, pesticide, acizi, substanţe alcaline, detergenţi şi alte chimicale) 
6. Măsuri post-închidere a vechiului depozit de la Bacău: 

 Transportul levigatului din vechiul depozit de deşeuri din Bacau la noul depozit din muni-
cipiul Bacău  

 Tratarea levigatului din vechiul depozit de deşeuri din Bacau în instalaţia de osmoză in-
versă din cadrul noului depozit din municipiul Bacău 

 
Figura 8 indică domeniul de acoperire a contractului. Operatorii de colectare şi transport vor livra 
HHOW (deşeuri menajere), ICOW (deşeuri instituţionale şi comerciale), BULW (deşeuri volumi-
noase), MARW (deşeuri din pieţe), STSW (deşeuri de la măturatul stradal) şi deşeuri nepericuloa-
se INDW (deşeuri industriale ) direct la depozit. 
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Vor fi identificate camioanele de deşeuri iar încărcătura va fi verificată de personalul operatorului la 
platforma de cântărire pentru a se asigura că încărcăturile sunt în concordanţă cu tipurile de deşe-
uri aprobate (prin autorizaţia depozitului). După cântărire, camioanele vor fi direcţionate către zona 
de depozitare. După descărcarea deşeurilor pe suprafaţa desemnată din celula 1, camioanele se 
vor întoarce la platforma de cântărire unde vor fi cântărite goale, fără încărcătură. Întreaga proce-
dură pe livrare va fi înregistrată şi consemnată. Şoferii vor primi un aviz de cântărire. Concedentul 
va avea acces la aceste date în orice moment şi regulat va primi o listă a vehiculelor (cu identifica-
re clară), tipurilor de deşeuri şi cantităţilor (pentru detalii vezi caietul de sarcini; secţiunea 2 din 
documentaţia de licitaţie). 
 
În cazul în care declaraţia privind deşeurile livrate nu este în concordanţă cu tipurile aprobate de 
deşeuri camioanele fie vor fi respinse sau, dacă este necesar, încărcătura va fi temporar stocată în 
containere închise. În cazul în care încărcătura este în concordanţă cu criteriile de evacuare în 
depozit după analiză, aceasta va fi eliminată în celula 1. În caz contrar vor fi eliminate ca deşeuri 
periculoase conform legislaţiei din România într-o staţie de tratare sau un depozit pentru deşeuri 
periculoase. Costul pentru transportul şi eliminarea în instalaţii HAZW în afara sitului depozitului va 
fi suportat de cel care efectuează livrarea sau, dacă acesta nu este identificabil, de Concedent. 
Concedentul şi autorităţile asimilabile vor fi imediate informate în acest sens. 
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Figura 8: Domeniul de aplicare al contractului pentru depozitul de deşeuri de la Ba-

cău (tipuri de deşeuri = galben; zone şi activităţi = albastru) 
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Un loc temporar şi containere închise pentru stocarea temporară a deşeurilor periculoase încă nu 
sunt disponibile. Participanţii la licitaţie trebuie să oferteze un număr corespunzător de recipiente şi 
containere conforme cu standardele din România pentru stocarea deşeurilor periculoase. Dacă 
trebuie pregătită o anumită zonă la intrare special pentru stocarea HAZW (evitarea contaminării 
apelor subterane) ofertantul trebuie să facă o propunere Concedentului pentru un astfel de spaţiu 
şi echiparea sa. Acest spaţiu de stocare va fi folosit pentru a depozita HAZW care provin de la 
punctul verde, pentru HAZW care apar pe neaşteptate de la zona de concasare (sol contaminat 
sau material din demolare), de la staţia de sortare şi de la staţia de compostare  (de ex. recipiente 
cu vopsele, uleiuri, pesticide etc.).  
 
CADW (deşeuri din construcţii şi demolări), GREW (deşeuri verzi), SCOL (materialele reciclabile 
colectate selectiv) şi WEEE (deşeuri de echipamente electrice şi electronice) fie vor fi tratate în 
staţia corespunzătoare, cum ar fi staţia de compostare, staţia de sortare şi instalaţia de concasare, 
sau colectate selectiv la punctul verde situate în faţa porţii depozitului. Reziduurile din zona de 
concasare, staţia de compostare şi staţia de sortare vor fi eliminate în depozit după cântărire. Con-
cesionarul va fi responsabil de comercializarea compostului şi a materialelor reciclabile. Deşeurile 
electronice trebuie livrate companiilor externe specializate în reciclarea WEEE. 

6.2 Caracteristici generale ale sitului depozitului de deşeuri 

Următoarele informaţii cu privire la caracteristicile depozitului de deşeuri de la Bacău au fost furni-
zate de asistenţa tehnică Fichtner/Ramboll/Interdevelopment Consultantului în octombrie şi no-
iembrie 2010 precum şi în ianuarie 2011.  
 
Tabelul  30: Specificaţiile depozitului de deşeuri 
 

Arie Capacitate Nr. Componenta depozitului 
ha % Unitate Valoare 

Comentarii 

1 Celula  1 5,17 16,0 m³ 855.000 Zona de depozitare; depozitarea deja a început  

2 Celula  2 8,03 24,9 m³ 1.756.000 Zona de depozitare, nu este construită încă 

3 Celula  3 6,32 19,6 m³ 1.287.000 Zona de depozitare, nu este construită încă 

4 Celula  4 2,22 6,9 m³ 225.000 Zona de depozitare, nu este construită încă 

5 Altele 1,75 5,4 m³ 0 Berme, şanţuri etc.; parţial dezvoltat 

Subtotal 23,49 72,8 M³ 4.123.000 Estimat conform desenelor  

6 Zona de osmoză inversă  m³/h 4,5 container 2 x 12m  
7 Zona instalaţiei ardere gaze  

1,00 3,1
Nm³/h 5.000 Viteza maximă a fluxului de gaz  

8 Zona staţiei de compostare 0,41 1,3 t/a 2.200 Hală deschisă; compostare în grămezi  

9 Zona staţiei de sortare   0,59 1,8 t/a 12.000 Hală închisă; bandă transp. şi sort. manuală  

10 Zona de intrare 0,81 2,5   Cântar, recepţie şi clădire administrativă  

11 Zona de concasare  0,55 1,7 t/h 30 Instalaţie mobilă concasare  

12 Căi de acces 0,40 1,2   Asfaltat doar parţial 

13 Zona punctului verde  0,03 0,1   În afara porţii depozitului de deşeuri  

14 Rest 5,00 15,5   Pentru dezvoltare ulterioară 

Subtotal 8,79 27,2 -- -- Estimat conform desenelor  
Total 32,28 100,0 -- -- Estimat conform desenelor 
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Majoritatea fotografiilor prezentate mai jos sunt efectuate de Consultant. Excepţiile sunt menţiona-
te ca atare. Principalele zone ale componentelor depozitului sunt listate în Tabelul  30 şi prezenta-
te în Figura 9. 
 
Suprafaţa totală include 32,3 ha din care 23,5 ha respectiv 73 % corespunde zonei de depozitare 
constând în celulele de la 1 la 4 precum şi berme şi căi de acces aferente acestora. Celelalte zone 
precum zona de intrare şi clădirile, staţia de sortare, staţia de compostare, punct verde, tratare apă 
şi gaz acoperă aproximativ 8,8 ha şi respectiv 27 % din întreg complexul depozitului. În prezent s-a 
construit doar celula 1. Celulele de la 2 la 4 vor fi construite în etapele următoare de către ADIS 
Bacau. Concesionarul trebuie să ia în considerare faptul că celula 2 a depozitului de deşeuri de la 
Bacău va fi construită în partea a doua a acestei perioade de exploatare a depozitului de deşeuri.  
 
Geografic, depozitul de deşeuri de la Bacău este situat în valea Siretului şi a afluenţilor săi (vezi 
Figura 3). Depozitul de deşeuri de la Bacău este amplasat în extremitatea sudică a municipiului 
Bacău. Un dig formează limita estică a suprafeţei depozitului. La nord se învecinează cu o fabrică 
de amoniac (zona industrială). Limita de vest o constituie linia de cale ferată Bacău-Bucureşti iar la 
sud depozitul se învecinează cu lunca râului Bistriţa din comuna Nicolae Bălcescu. 
 
Printre caracteristicile principale se numără (vezi dosarul de licitaţie al Măsurii ISPA nr. 
2004/RO/16/P/PE/007; secţiunea 2.3; noul depozit; mai 2008): 
 

1. Distanţa faţă de DN2 (E85) în direcţie est: aprox. 1.250 m; 
2. Distanţa faţă de vechiul depozit de la Bacău în direcţie est: aprox. 650 m; 
3. Distanţa faţă de zonele rezidenţiale este mai mare de 1.000m (conform cerinţelor HG Nr. 

349/2005); 
4. Situl depozitului era fără deşeuri cu excepţia unor depuneri de deşeuri din construcţii şi 

demolări în partea de nord a sitului (nespecificat); 
5. Subsolul constă din sol brun (0 - 0,5 m); pietriş, pietre de râu şi nisip (0,5 - 5,0 m) şi argilă  

galbenă (5,0 - 20m); 
6. Zona seismică “C” (conform Liniilor Directoare tehnice nr. S100/92); 
7. Nivelul apelor subterane este -2,20 m; conform măsurătorilor recente la puţurile de monito-

rizare ale noului depozit nivelul apei subterane este -1,20m cu o fluctuaţie de +/- 0,60m pe 
parcursul sezoanelor (informaţii verbale de la Fichtner/Ramboll/Interdevelopment în ianua-
rie 2011); locaţia depozitului în lunca Siretului; 

8. Principala direcţie a fluxului apelor subterane: nord-nord vest la sud-sud vest (harta cu tra-
seul apelor subterane nu a fost disponibilă). 

9. Informaţii despre pantele apelor subterane şi velocităţi şi fluctuaţii nu au fost disponibile 
Consultantului. 
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Figura 9:  Depozitul de deşeuri de la Bacău – vedere generală 
 
Înainte de construcţia depozitului, proiectul depozitului a fost definit printr-un set de desene. O par-
te din acestea sunt furnizate în Anexa  2 până la Anexa  31 în format A3. În  
 
 
Tabelul  31 informaţiile sunt listate cu privire la Anexa -Nr., componenta corespunzătoare a depozi-
tului de deşeuri, plan nr., scara originală, disponibilitate şi versiune. Pentru a obţine o imagine mai 
detaliată asupra proiectului depozitului aşa cum este precizat în Anexe, copiile după planurile ori-
ginale vor fi disponibile la Concedent, pe parcursul procedurii de licitaţie. 
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Tabelul  31: Planuri disponibile ale noului depozit de deşeuri de la Bacău 
 

Nr. Anexa -
Nr. Componenta depozitului Plan Nr. Scara Dis-

ponib. Vers. 

A. General 
1 A2 Plan final: vedere de ansamblu  Finara, DN-TR-1-1-2a 1:1000 √ 08.2010 
2 A3 Depozit nou – plan final Fichtner, indisponibil indisp. √ 02.2011 
3 A4 Plan de situaţie 1: drum de acces Fichtner NL-DD-6-1-1 1:500 √ 10.2007 
4 A5 Plan de situaţie 2: zona de intrare Fichtner, NL-DD-6-2-1 1:500 √ 10.2007 
5 A6 Plan de situaţie 3: drum inspecţie Fichtner, NL-DD-6-3-1 1:500 √ 10.2007 
6 A7 Corp administrativ: plan parter FINARA; NL-DD-10-1-1 1:100 √ 05.2009 
7 A8 Corp administrativ: plan etaj FINARA; NL-DD-10-1-2 1:100 √ 05.2009 
8 A9 Corp clădire recepţie: plan parter Finara; DN-CR-10.2.1 1:100 √ 05.2009 
9 A10 Corp clădire recepţie: plan etaj Finara; NL-DD-10-2-2 1:100 √ 05.2009 
10 A11 Plan general reţea canalizare Finara, NL-SCA-5-1-1 1:500 √ 05.2009 
11 A12 Plan gen. evacuare ape pluviale 1 Fichtner, NL-DD-5-2-1-1 1:500 √ 02.2008 
12 A13 Plan gen. evacuare ape pluviale 2 Fichtner, NL-DD-5-2-1-2 1:500 √ 02.2008 
13 A14 Descărcare ape pluviale  Fichtner, NL-DD-5-2-7 1:50 √ 10.2008 
14 A15 Plan general reţea apă potabilă Finara, DN-AA-7-1-1 1:500 √ 03.2009 
15 A16 Plan general reţele de incendiu Finara, DN-AA-7-2-1 1:500 √ 03.2009 
16 -- Plan general reţea iluminat electric  Fichtner, NL-DD-8-2-1 indisponibil 
17 A17 Plan general împrejmuire Fichtner, NL-DD-9-1-1 1:1000 √ 02.2008 

B. Celula  1 
18 A18 Plan general  Fichtner, NL-DD-2-1-1 1:1000 √ 02.2008 
19 A19 Secţiunea longitudinală Fichtner, NL-DD-1-2-3-4 1:100 √ 02.2008 
20 A20 Detalii secţiunea longitudinală  Fichtner, NL-DD-1-2-3-5 1:100 √ 02.2008 
21 A21 Detalii sistem de impermeabilizare  Fichtner, NL-DD-1-2-4 1:50/1:20 √ 02.2008 
22 A22 Sistem levigat (2 rez., bazin conc.) Fichtner, NL-DD-3-1-1 1:100 √ 02.2008 
23 A23 Sistem colectare levigat  Finara, DN-SCL-3-2-2 1:1000 √ 07.2010 
24 A24 Dren colector – profil longitudinal Finara, DN-SCL-3-2-3 1:1000/1:100 √ 04.2009 
25 A25 Plan general sistem colectare gaz Finara, DN SCB-4.1.1 1:1000 √ 05.2009 
25 A26 Locaţie puţuri monitorizare  Fichtner, NL-DD-9-2-1 1:000 √ 02.2008 
26 -- Plan general traseu ape subterane  indisponibil 

C. Staţie de sortare  
27 A27 Plan situaţie Finara; DN-SS-10.9.1.1 1 :1000 √ 06.2009 
28 A28 Plan parter Finara, DN-SS-10.9.1.2 1:50 √ 06.2009 
29 A29 Faţade frontoane Finara, DN-SS-10.9.1.3 1:50 √ 06.2009 
30 A30 Profil longitudinal Finara, DN-SS-10.9.3.3 1:100 √ 06.2009 

D. Staţie de obţinere a compostului  
31  Plan situaţie (incl. garaj  vehicule) indisponibil 
32 A31 Plan parter Finara, DN-SC-10.10.2 1:200 √ 03.2009 
33  Faţade frontoane indisponibil 
34  Profil longitudinal indisponibil 
E. Punct verde 
35  Plan parter indisponibil 
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Tabelul  32: Echipamente disponibile în depozitul de deşeuri Bacău (la data 01.02.2011) 
 

Capacitate Nr Articol Produ-
cător 

Nume 
model Descriere tehnică 

U.M. Val  
Comentariu 

Echipament general 
1 Generator 

electricitate  
Coelmo PDT 106 

d-ne 
motor Diesel Perkins; 1006TAG2; 
greutate= 1,6 t 

kVA 150 Disponibil pe sit 

2 Încărcător 
frontal  

Cukurova 888 motor Diesel Perkins;: 74,5 kW  
greutate totală  = 9,7 t 

m³ 1,1 licitat, încă indisponibil. 
Cap. se referă la cupă. 

3 
Buldozer Nu există 

informaţii 
Nu există 
informaţii 

Buldozer configurat pentru utilizarea 
în depozitul de deşeuri. Greutate 
maximă 15.000 Kg. 

m³ 3,00- 
3,50 

Cap. se referă la capa-
citatea lamei. Indispo-
nibil. Licitaţie neatribui-
tă până la 21.01.2011 

4 
Computer Nu există 

informaţii 
Nu există 
informaţii 

Pentru platforma de cântărire Nu există 
informaţii 

Nu există 
informaţii 

Computer pentru sis-
temul SCADA; disponi-
bil pe sit 

5 Sistem 
SCADA  

Nu există 
informaţii 

Nu există 
informaţii 

Identificare şi înregistrare     

6 Clădiri  - Do-
tări 

Nu există 
informaţii 

Nu există 
informaţii 

Parţial dotate    

7 
Atelier/ 
Depozit 

Nu există 
informaţii 

Nu există 
informaţii 

Două containere    

Zona de preluare 

8 
Compactor 
depozit 

no info Nu există 
informaţii 

Greutate între 27.000 – 32.000 Kg, 
Lăţimea lamei între 3.400 – 3.900 mm 

kW Nu există 
informaţii Indisponibil. Licitaţie 

neatribuită la data de 
27 ianuarie 2010 

9 
Unitate osmo-
ză inversă  

PALL Nu există 
informaţii 

3 etaje, rezultat conform standardului 
român NTPA 001 

m³/h 4,3 Realizată după dimen-
siunile date; disponibilă 
pe sit. 

10 Instalaţie gaz Himmel  sucţiune presiune - 80mbar m³/h < 5000 Disponibil pe sit. 

Staţie de compostare (GREW) 
11 Tocător Husmann HFG I Tocător mobil de mare viteză; 

motor pe benzină de 21 kW  
t/h 5 Disponibil pe sit. 

12 
Încărcător 
frontal 

Volvo L35B 
Pro 

Motor diesel de 56 kW;  
greutate = 6,2 to 

m³ 1,05 - 
1,5 

Capacitate construită în 
movile conform tipului 
cupei. Disponibil pe sit. 

Staţie de sortare  (SCOL) 

13 
Instalaţia de 
sortare 

Tehnix Nu există 
informaţii 

consum de energie 230 MW/a y; 
cabină cu 12 locuri 

t/d 48 Proiectat pentru a sorta 
12.000 t/a de deşeuri. 
Disponibil pe sit. 

14 
Presă de ba-
lotat 

Tehnix VPB - 
10 

Presă verticală, putere de 2,2 kW, 
forţă apăsare de 10 tone, greutate 
balotului 100 kg  

Nu există 
informaţii 

Nu există 
informaţii Disponibil pe sit. 

15 
Presă de ba-
lotat 

Tehnix HPB - 
50 

Presă orizontală, putere de 11 kW, 
forţă apăsare de forţă apăsare de 25 
tone, greutatea balotului de până la 
300 kg  

Nu există 
informaţii 

Nu există 
informaţii 

Disponibil pe sit. 

16 Containere Tehnix Nu există 
informaţii Plastic; 60 bucăţi m³  1,1 Disponibil pe sit. 

Unitate concasare CADW  

17 

Instalaţie mo-
bilă concasare 
beton  

Nu există 
informaţii 

Nu există 
informaţii 

Mecanism de concasare cu o singură 
falcă articulată şi cu volant; motor 
Diesel Perkins; greutate între 25 - 30 
t; 74,5 kW ; greutate = 9,7 t; Volumul 
sist. de alimentare cel puţin 3.5 m³   

t/h 30 Indisponibil. Licitaţie 
neatribuită la data de 
21 ianuarie 2011 

18 Separator 
magnet 

Nu există 
informaţii 

Nu există 
informaţii Integrat în anvergura furnizării unităţii 

de concasare     
Indisponibil. Licitaţie 
neatribuită la data de 
21 ianuarie 2011 

19 Ciur 
Nu există 
informaţii 

Nu există 
informaţii Nu există informaţii   

Va fi licitată separat şi 
furnizată concesionaru-
lui 
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6.3 Echipamente  pentru exploatarea depozitului de deşeuri  

Depozitul a fost construit cu sprijinul financiar al măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/007. Partea de 
construcţii (realizarea clădirilor şi a construcţiilor) aşa cum se vede în Figura 9 şi Anexele 2 – 31, 
conţine zona de intrare cu drumuri, clădiri şi platforma cântar precum şi celula 1 cu stratul de bază 
şi zonele aferente pentru berme, tuburi, şanţuri şi puţuri etc., staţia de sortare şi staţia de compos-
tare, clădiri şi zonele pavate aferente acestora, punct verde şi alte instalaţii vor fi concesionate 
câştigătorului licitaţiei. În afară de aceste instalaţii, un set de echipamente va fi pus la dispoziţia 
concesionarului. Ofertanţii trebuie să verifice în timpul procedurii de ofertare ce echipamente su-
plimentar vor fi necesare pentru a asigura funcţionarea depozitului de deşeuri conform cerinţelor 
contractuale. 

6.3.1 Echipamentul furnizat  

Echipamentul furnizat de Concedent concesionarului în cadrul acestui contract este listat în Tabe-
lul 32, clasificat în funcţie de componentele depozitului de deşeuri. Echipamentul de laborator va fi 
pus la dispoziţie la începerea contractului şi este furnizat în Anexa  32. Conform informaţiei 
Concedentului întregul echipament  va fi pus la dispoziţie la data începerii operării chiar dacă pro-
cedura de licitaţie pentru o parte din echipament  nu a fost finalizată la momentul pregătirii prezen-
tului raport. 

6.3.2 Echipament  suplimentar recomandat pentru operarea depozi-
tului de deşeuri 

Pentru a asigura o operare continuă şi în siguranţă a depozitului de deşeuri din punct de vedere 
legal şi tehnic Consultantul recomandă următorul set de echipamente suplimentare : 
 

1. Camion: transportul intern al materialelor solide precum reziduuri de sortare, compostare şi 
mărunţire, precum şi al altor deşeuri (de pildă de la punctul verde). 

2. Camion cisternă: transportul intern al lichidelor (levigat, apă pentru spălare roţi etc.) şi 
pentru stingerea incendiilor pe amplasament. Opţional poate fi utilizată o remorcă în acest 
scop în combinaţie cu vehiculul de la punctul 1. 

3. Ciur pentru compost: cernerea compostului după procesarea aerobă în scopul obţinerii de 
compost de calitate pentru comercializare. 

4. Excavator: reducerea dimensiunii bucăţilor de beton din zona concasorului. 
5. Vehicul pentru măturatul stradal: curăţarea drumurilor, a zonei de intrare şi a zonelor de 

tratare. Opţional ca extensie pentru încărcătorul deja disponibil. 
6. Senzori de gaz: detectarea gazelor în orice zonă a depozitului (a se vedea caietul de sar-

cini, punctul 22.6). 
7. Debitmetre: măsurarea fluxurilor probabile de gaz de depozit în puţuri şi conducte, în con-

formitate cu legislaţia naţională (a se vedea Caietul de sarcini, punctul 22.6) 
8. Vase şi containere pentru staţia de sortare: Concesionarul trebuie să verifice dacă staţia 

de sortare este dotată cu un număr suficient de vase şi containere (în prezent 60 de bucăţi; 
vezi Tabelul 32) pentru separarea fracţiilor în urma sortării manuale. 
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9. Vase şi containere pentru punctul verde: Concesionarul trebuie să doteze punctul verde 
cu tipuri şi un număr suficient de containere în vederea colectării tipurilor şi fracţiilor de de-
şeuri menţionate la punctul 6.1 (item 5). 

10. Container pentru deşeuri periculoase: pentru stocarea temporară a deşeurilor periculoa-
se din toate segmentele de exploatare a depozitului (cum ar fi loturile de deşeuri neconfor-
me)  

11. Atelier de reparaţii: există două containere cu rol de atelier pentru întreţinerea şi repararea 
vehiculelor şi echipamentelor. Ofertanţii trebuie să specifice dacă sunt necesare containere 
sau echipamente suplimentare pentru înfiinţarea unui atelier de reparaţii şi întreţinere. 

12. Scule: este disponibil un set de scule de bază. Ofertanţii trebuie să specifice dacă sunt ne-
cesare scule suplimentare şi să includă acest lucru în oferta lor. 

13. Echipamente de comunicaţii: nu sunt disponibile echipamente de comunicaţii precum 
staţiile de emisie-recepţie. Ele trebuie achiziţionate de către concesionar.  

14. Aparat de forfecare (laborator): pentru a testa cu regularitate stabilitatea depozitului ar 
trebui ca laboratorul să dispună de un aparat de forfecare (testele de forfecare directă). 

15. Conexiune telefonică: nu este disponibilă nicio legătura telefonică. Ofertanţii trebuie să ai-
bă în vedere dotarea personalului şi a birourilor cu telefoane mobile şi conexiune fără fir la 
internet (dacă este necesar). 

16. Camera de control: aceasta este dotată doar cu un computer. Restul de echipamente pen-
tru exploatarea camerei de control trebuie furnizate de către concesionar. 

 
Consultantul recomandă vizitarea sitului depozitului de deşeuri de la Bacău cu ocazia pregătirii 
ofertei pentru a se asigura  că toate echipamentele necesare pentru o operare profesionistă vor fi 
disponibile pe sit. Concedentul pretinde că va furniza exclusiv echipament nou. 

7 Exploatarea depozitului de deşeuri 

7.1 Recepţia şi depozitarea controlată a deşeurilor  

7.1.1 Zona de intrare şi platforma cântar  

Zona de intrare are suprafaţa de aprox. 0,80 ha şi este situată în partea de est a ariei depozitului şi 
constă din următoarele componente principale (vezi Figura 9 şi Figura 10): 
 

1. Poarta depozitului: Mecanism de deschidere şi închidere automată; 
2. Sistemul de drumuri: Dirijarea traficului de camioane care vin şi pleacă de la platforma de 

cântărire. Traficul care vine de la zona de depozitare va trece prin zona de spălare a roţilor; 
3. Clădirea administrativă (Anexele 6 şi 7): Care conţine laboratorul şi camere pentru perso-

nal; 
4. Clădirea de recepţie (Anexele 8 şi 9): Clădirea de recepţie este direct legată de platforma 

cântar (vezi Figura 11). Include camera ce găzduieşte componentele hardware şi software 
ale sistemului care înregistrează tipurile şi cantităţile de deşeuri (sistem SCADA); 
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Figura 10:  Vedere aeriană a zonei de intrare în depozitul de la Bacău cu staţia de com-

postare, zona de concasare şi staţia de sortare (încă în construcţie) – direc-
ţia vederii: de la sud la nord (12 august 2010; sursa: Fichtner) 

 
5. Platforma cântar: platforma de cântărire camioane 60 t; 
6. Locaţie spălare vehicule: Bazin pentru colectarea apei de la spălare (doar aparat de spă-

lat cu înaltă presiune este disponibil); 
7. Rezervor stocare apă: apă potabilă; 
8. Racord electric: 20 kV la 360 V; 
9. Zona de parcare: în zona exterioară a porţii depozitului de deşeuri. 

 
Principala funcţie a zonei de intrare este de a canaliza, filtra şi înregistra traficul vehiculelor (de 
deşeuri) la intrarea şi ieşirea acestora din unitate. Din acest motiv, camioanele care intră şi ies vor 
fi identificate, verificate şi cântărite pe platforma cântar conectată direct la clădirea de recepţie 
Figura 11 şi Figura 12. Clădirea administrativă conţine dotări de laborator şi sociale prezentate în 
Figura 13. Detaliile exploatării componentelor din zona de intrare inclusiv manipularea deşeurilor 
care intră în depozit, procedurile de respingere şi permisiunea de stocare temporară pentru tipurile 
de deşeuri neconforme, platforma cântar şi funcţionarea laboratorului sunt descrise în caietul de 
sarcini şi în manualul de operare care va fi înmânat câştigătorului licitaţiei. 
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Figura 11:  Zona de intrare în depozitul de deşeuri – clădirea de recepţie cu platforma 

de cântărire  (21 ianuarie 2011); în fundal = hala de compostare şi rezervo-
rul de apă; direcţia vederii de la nord la sud. 

 

 
 
Figura 12:  Zona de intrare în depozitului de deşeuri – clădirea de recepţie cu platforma 

de cântărire (21 ianuarie 2011) 
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Figura 13:  Zona de intrare a depozitul de deşeuri de la Bacău – Clădirea administrativă 

cu laboratorul  (21 ianuarie 2011) 
 
O înregistrare precisă a tipurilor şi cantităţilor de deşeuri aduse în această locaţie este esenţială 
pentru managementul şi planificarea eficientă şi eficace a deşeurilor. Trebuie generate serii de 
date cantitative şi calitative prin utilizarea platformei de cântărire din cadrul depozitului. Cele mai 
importante activităţi sunt: 
 

 verificarea acceptabilităţii transporturilor de deşeuri pentru depozitare sau procesare ulte-
rioară  

 transporturile de deşeuri trebuie cântărite la platforma cântar situată la intrare atât la sosi-
rea cât şi la plecarea din depozit 

 livrările trebuie documentate corespunzător conform originii lor, cu privire la compania 
/instituţia sau persoana transportatoare, şi la tipul de deşeuri, destinaţia acestuia (celula  de 
deşeuri pentru eliminare sau procesare ulterioară în staţia de compostare sau în staţia de 
sortare a deşeurilor) şi numele persoanei de serviciu la platforma de cântărire 

 monitorizarea zonei clădirii de recepţie, raportare şi transmitere imediată (dacă e cazul) a 
oricărei situaţii de urgenţă sau observaţii grave fie către administratorul locaţiei, fie către  
managerul acestuia. 

 Monitorizarea şi înregistrarea utilizării vehiculelor din locaţie de către diferiţi angajaţi ai de-
pozitului într-o fişă dedicată de înregistrare. 

 Verificarea şi oprirea trecerii tuturor maşinilor proprietate personală şi împiedicarea pătrun-
derii acestora în depozitul de deşeuri.  
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Tehnologia computerizată (sistem SCADA) este folosită la platforma de cântărire pentru a creşte 
eficienţa înregistrărilor şi a facilita traficul la intrarea/ ieşirea în/ din depozit. Persoana de serviciu la 
platforma de cântărire trebuie să verifice atât versiunile din calculator cât şi cele tipărite ale rapoar-
telor şi, de asemenea, să  verifice inventarul datelor înregistrate.  
 
Calibrarea cântarului şi a tuturor echipamentelor trebuie efectuată regulat conform cerinţelor pro-
ducătorului de către specialişti şi oricând se solicită acest lucru de către autorităţi. Certificatele de 
calibrare trebuie păstrate în cadrul depozitului pentru inspecţiile efectuate de către autorităţi. 

7.1.2 Zona de depozitare controlată  

Celula 1, care este relevantă pentru prezentul contract, are o suprafaţă de 5,17 ha şi este proiecta-
tă pentru un volum de 855.000 m³. O vedere aeriană de la sud-est la nord-est a celulei 1 (acoperită 
cu prundiş ca strat superior stratului de bază) este prezentată în Figura 14. Pe partea stângă a 
imaginii se observă puţurile şi şanţul deschis pentru colectarea levigatului. 
 
Ofertanţii trebuie să ia în consideraţie că preluarea deşeurilor municipal a început deja ca “test pe 
teren”. Progresul preluării în decembrie 2010 şi ianuarie 2011 este vizibil în Figura 15 şi Figura 16. 
Pe durata perioadei de licitaţie ofertanţilor li se recomandă să viziteze depozitul de deşeuri pentru 
a-şi face o impresie despre progresul depozitării. 
 
 

 
 
Figura 14:  Zona de depozitare - celula 1 a depozitului de deşeuri (12.08.2010) direcţia 

vederii: sud - est nord-est (sursa: Fichtner) 
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Figura 15:  Zona de depozitare de la Bacău – primele eliminări de deşeuri în celula 1 (7 

decembrie 2010) – direcţia vederii: nord-est sud-vest 
 
 

 
 
Figura 16:  Zona de depozitare de la Bacău – primele eliminări de deşeuri în celula 1 

(20 ianuarie 2011) – direcţia vederii: sud la nord 
 
Aspecte principale ale depozitării controlate a deşeurilor sunt următoarele: 
 

1. Eliminarea zilnică a deşeurilor solide trebuie limitată la o zonă cât mai mică şi acoperită cu 
material corespunzător pre-tratat din deşeuri de construcţii şi demolări (concasare), sau 
echivalent. 

2. În niciun caz, traficul greu nu trebuie direcţionat peste stratul de acoperire a depozitului. 
Pentru a permite bascularea, trebuie amenajată o zonă cu pietriş în care camioanele care 
fac livrarea să descarce deşeurile livrate. 

3. Stratul iniţial de deşeuri imediat de deasupra sistemului de izolare de la bază (min. 1 m 
grosime) în celula 1 trebuie selectat astfel încât să excludă articolele mari şi voluminoase 
sau ascuţite astfel încât să se evite deteriorarea tubulaturii de drenare şi a foliei de izolare. 
Acest strat de deşeuri trebuie supus unei minime compactări. 

4. Deşeurile trebuie depozitate de pe drumul de acces pentru a crea o suprafaţă de operare. 
Trebuie evitată deformarea tubulaturii instalate. Echipamentele mobile trebuie să fie exploa-
tate doar pe suprafeţele de deşeuri şi nu pe stratul de protecţie sau a oricărei părţi expuse 
a sistemului de anvelopare a depozitului. 

5. După amplasarea stratului iniţial de deşeuri, straturile ulterioare trebuie depozitate astfel în-
cât înălţimea lor să nu depăşească 30 cm. Compactarea acestor straturi trebuie realizată 
prin împrăştierea deşeurilor în straturi subţiri şi treceri repetate ale compactorului peste ele. 
Gradul de compactare obţinut trebuie să fie cel puţin cel precizat în cerinţele privind densi-
tatea deşeurilor. Valorile densităţilor trebuie furnizate de autorităţi.  
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6. Compactarea trebuie monitorizată printr-o studiu topografic şi analiza datelor privind deşeu-
rile depozitate. 

7. Suprafaţa deşeurilor trebuie tratată pentru a permite scurgerea maximă posibilă a apelor de 
suprafaţă şi pentru a preveni „băltirea". Frontul de lucru nu trebuie să depăşească 30 metri 
ca lăţime furnizând o zonă de lucru suficientă pentru traficul operaţional şi de basculare. 

 
Toate celelalte cerinţe tehnice fie sunt furnizate în caietul de sarcini (secţiunea 2 din documentaţia 
licitaţie) sau în manualul de operare al depozitului.  

7.1.3 Tratarea gazelor  

Instalaţiile de tratare a gazelor sunt deja montate pe amplasament, după cum se vede din Figura 
17. După cum reiese din Anexa 25 colectarea gazelor este proiectată a avea loc prin puţuri vertica-
le pentru gaze. Aceste puţuri pot fi forate doar atunci când celula 1 este terminată. 
 
Astfel, ofertanţii trebuie să aibă în vedere că operaţiunile de colectare a gazelor şi sarcinile aferen-
te colectării şi tratării gazelor (în special exploatarea instalaţiei recuperative de ardere cu flacără) 
nu vor fi implementate, chiar dacă lucrările sunt menţionate în caietul de sarcini şi în contract. Ele 
vor fi considerate ca opţionale (doar în cazul în care colectarea gazelor trebuie pregătită şi va în-
cepe neprogramat înainte de terminarea contractului). 

 

 
 
Figura 17:  Instalaţie recuperativă de ardere cu flacără a gazelor la depozitul de deşeuri 

de la Bacău (21 ianuarie 2011) 
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Construcţia puţurilor de gaz după terminarea celulei 1 va fi responsabilitatea Concedentului. Pe 
durata perioadei contractuale concesionarul trebuie să aibă grijă ca instalaţiile de tratare a gazelor 
să fie întreţinute şi funcţionale. 

7.1.4 Tratarea levigatului  

Celula 1 este echipată cu un sistem de colectare levigat care constă din tuburi de drenare orientate 
aproximativ pe direcţia nord – sud. Planurile aferente sunt furnizate în anexele  22 - 24. Instalaţia 
de tratare a levigatului este prezentată în Figura 18. Sistemul de drenare este situat peste siste-
mul de izolare de la bază. La sud de celula 1 tuburile sunt plasate peste construcţia de susţinere a 
celulei. Aceasta permite accesul la sistemul pentru levigat pentru inspecţiile cu cameră în direcţia 
de curgere. Tuburile de drenaj duc la şanţul de colectare care transportă levigatul către rezervorul 
de colectare levigat (Figura 19) şi apoi la staţia de tratare a apelor uzate.  
 
Unitatea de tratare a apelor uzate este o staţie de tratare cu osmoză inversă în trei etape produsă 
de PALL. Aceasta corespunde standardului românesc NTPA 001. Este instalată în două containe-
re la sud de celula 1 şi este legată la sistemul de colectare levigat al celulei 1. Capacitatea sa este 
de 4,3 m³/h. Concentratul osmozei inversate va tratat conform autorizaţiei integrate emise de auto-
ritatea de mediu. Filtratul (apa curăţată) va fi evacuată în bazinul cu ape pluviale (Figura 20) şi 
apoi în mediu. Principiul tratării levigatului la depozitul de deşeuri de la Bacău este descris în 
Figura 21. Detaliile operaţiunii de tratare a levigatului vor fi furnizate în manualul de operare. 
 

 
 
Figura 18:  Container pentru osmoza inversă la depozitul de deşeuri de la Bacău (21 

ianuarie  2011) 
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Figura 19:  Rezervor pentru levigat la depozitul de deşeuri de la Bacău (21 ianuarie  

2011) 
 

 
 
Figura 20:  Bazin ape pluviale la depozitul de deşeuri de la Bacău (21 ianuarie  2011) 
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Figura 21:  Principiul tratării levigatului la depozitul de deşeuri de la Bacău 

7.2 Staţia de compostare 

Hala de obţinere a compostului este amplasată în partea de est a suprafeţei depozitului (vezi 
Figura 9). Planul parterului este descris în anexa  31. Figura 22 prezintă hala de producere a 
compostului în starea în care se găsea la 21 Ianuarie  2011. Hala are lungimea de 66m şi lăţimea 
de 62 m (aprox. 4.000 m²). Înălţimea în partea de sud este de aprox. 8 m, iar în cea de nord de 
aprox. 6m. În legătură directă cu hala de producere a compostului este un adăpost pentru buldozer 
şi încărcătorul frontal (aria: 8 x 12 m). 
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Figura 22:  Staţie de compostare; capacitate = 2.200 t/a (21 ianuarie  2011) 
 
Capacitatea proiectată este de 2.200 t/a de materie primă provenind din parcurile şi grădinile din 
municipiul Bacău. Rezultatele compostării depind de timpul necesar obţinerii compostului în cazul 
fiecărui lot de materiale compostate. Cu cât poate fi optimizat (redus) timpul de obţinere a compos-
tului dintr-un lot de materie primă fără a neglija standardele de calitate (temperatură, conţinut de 
apă, mărimea rândurilor de movile etc. ) cu atât poate creşte volumul de lucru al staţiei.  
 
Presupunând o pierdere a greutăţii în timpul procesului de transformare în compost de 50 % dato-
rită pierderii de apă şi descompunerii materiei organice în apă şi dioxid de carbon se estimează o 
cantitate minimă rezultată de aprox. 1.100 t/a. Compostarea urmează a se realiza în grămezi dis-
puse în rânduri. Acestea vor fi întoarse şi amestecate cu ajutorul unui încărcător frontal furnizat. 
 
Principiul procedurii de compostare este următorul (vezi Figura 23 şi anexa 31): 
 

1. Transportul deşeurilor verzi cu vehicule din municipiu la locaţia depozitului; 
2. Cântărirea vehiculelor de transport pe platforma de cântărire de la depozitul de deşeuri de 

la Bacău (pline şi goale); 
3. Descărcarea deşeurilor din parcuri şi grădini în două buncăre plate la marginea de sud est 

a halei de compostare; 
4. Selecţia manuală a contaminanţilor grosieri din materia primă (pietre mari, folii de plastic, 

bucăţi de metal etc.); 
5. Mărunţirea materiei prime (dacă e cazul); 
6. Formarea rândurilor de grămezi cu încărcătorul frontal; 
7. Procesul de transformare în compost (întoarcerea regulată a grămezilor dispuse în rânduri; 

durata procesului conform măsurătorilor de temperatură şi umiditate; înregistrarea rezulta-
telor); 

8. Cernerea compostului final (mărimea particulelor conform cerinţelor pieţei); 
9. Stocarea pentru livrare sau utilizare în hala depozitului (două buncăre mici plate în colţul de 

sud-vest al halei de producere a compostului). 
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10. Utilizarea directă în zona depozitului, furnizarea pentru colectare sau încărcare şi transpor-
tare la clienţi (dacă este necesar, cantităţi mici ambalate în saci de plastic disponibili în co-
merţ conform experienţei concesionarului. Un dispozitiv de ambalare în saci nu face parte 
din echipamentul furnizat.). 

 

 
 
Figura 23:  Principiul staţiei de obţinere a compostului din deşeuri verzi la depozitul de 

deşeuri de la Bacău 

7.3 Staţia de sortare  

Concesionarul va fi responsabil şi de exploatarea staţiei de sortare. Cantităţile estimate provenind 
de la colectarea selectivă şi riscurile privind cantităţile sunt descrise în secţiunile 5.1 şi 5.3. Staţia 
de sortare are o capacitate de 12.000 t/a proiectată pentru un singur schimb astfel încât să aibă o 
rezervă de capacitate. Detaliile de proiectare pot fi preluate din anexele 27, 28, 29 şi 30. Două 
vederi diferite ale staţiei de sortare sunt furnizate în Figura 24 şi Figura 25. Principiul general al 
procesului de sortare este descris în Figura 26.  
 
Hala de sortare are o mărime de 62m x 24m cu o înălţime operaţională de 6m. Partea închisă a 
staţiei de sortare are o dimensiune de 54m x 24m. Astfel, suprafaţa totală a halei este de aprox. 
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1.500 m², suprafaţa acoperită este de aprox. 1.300 m². Diferenţa constă într-o suprafaţă cu acope-
riş pentru livrări şi pregătire a transporturilor în zona de sud a halei de sortare.  
 

 
 
Figura 24:  Staţie de sortare  - Depozitul de deşeuri de la Bacău (21 ianuarie  2011); 

latura de sud-vest; în prim plan = calea de acces la depozitul de deşeuri  
 

 
 
Figura 25:  Staţia de sortare  - Depozitul de deşeuri de la Bacău (21 ianuarie  2011); extre-
mitatea vestică 
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Deşeurile colectate selectiv vor fi livrare de operatorul de colectare şi transport la staţia de sortare. 
După cântărire, camioanele pot intra în hală în marşarier prin două porţi situate în capătul vestic. 
Pentru a păstra materialele livrate separat există trei buncăre plate (proiectate drept cutii cu pereţi 
laterali) în partea de nord-est a halei de sortare (fiecare de 3m x 6m).  
 

 
Figura 26:  Principiul staţiei de sortare de la depozitul de deşeuri din Bacău  
 
 
Categoriile de deşeuri (hârtie, plastic) vor fi introduse în sistemul de alimentare situat la începutul 
benzii transportoare cu ajutorul unui încărcător. Metalele feroase sunt îndepărtate de pe banda 
transportoare cu ajutorul unui separator cu magnet care face parte din echipamentul furnizat. Ele-
mentul central al staţiei de sortare este cabina de sortare. Pe banda transportoare deşeurile sunt 

Colectare 
selectivă

Stocare
buncăr plat

Bandă de 
sortare

Fracţia 
A 

Balotare 

Gene ratio n 

Tre atm ent 

Staţia de sortare 

Transport
Mark eting 

Încărcător frontal

Hârtie PlasticSticlă Metal

B 

C

Stocare

N

Producător

Cântărire

Cântărire 

Zona ISPA  

Fracţia 
 

Fracţia
 

Fracţia
 

Tratare  
Com

ercializare  
G

enerare  



Municipiul Bacău (România) 
Documentaţia de atribuire pentru delegarea prin concesionare a gestiunii serviciilor de  
depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău 
Secţiunea 4 – Condiţii contractuale; Anexa A pagina 71 din 145 
 

 

direcţionate prin cabina care are 12 locuri pentru sortarea manuală. Părţile comercializabile selec-
tate manual din fluxul de deşeuri sunt depuse de muncitori în containerele aflate sub cabină. Con-
cesionarului i se vor furniza 60 containere (din plastic) de 1,1 m³. Dacă este necesar, concesiona-
rul trebuie să furnizeze containere suplimentare (probabil şi de mărimi mai mari). În cele din urmă 
categoriile sortate sunt pregătite pentru transport la producători în baloturi. Două prese de balotare 
şi compactare sunt furnizate de Concedent (vezi Tabelul 32). Ofertanţii vor fi de asemenea re-
sponsabili de comercializarea categoriilor sortate. 

7.4 Instalaţia de concasare a CADW 

 
 
Figura 27:  Principiul Facilităţii de concasare de la depozitul de deşeuri de la Bacău  
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Concasorul mobil finanţat prin măsura ISPA va fi funcţiona în „zona de concasare” desemnată con-
form descrierii din Figura 9. Având suprafaţa de aprox. 5.500 m² zona este situată la nord de staţia 
de compostare (vezi Figura 10). Conform informaţiilor furnizate de municipalitatea Bacău, conca-
sorul are o capacitate de 80 t/h.  
 
Deşeurile CADW (din construcţii şi demolări) vor fi livrate prin contracte individuale la depozitul de 
deşeuri de la Bacău de către diferiţi transportatori. Se anticipează că deşeurile CADW vor consta 
în deşeuri de pe şantiere (probabil conţinând şi hârtie, sticlă şi plastic amestecate cu materiale 
inerte precum nisip, cărămizi şi mortar; vezi şi cantităţile mici provenite de la „punctul verde” livrate 
de persoane fizice), bucăţi de beton, asfalt şi soluri. Informaţii despre compoziţia CADW nu au fost 
disponibile Consultantului. Cantitatea totală de CADW din judeţul Bacău a fost estimată la aprox. 
70.000 t/a. Totuşi, ofertanţii trebuie să aibă în vedere că o parte din acest potenţial total nu va 
ajunge la depozitul de deşeuri de la Bacău, ci va fi pre-tratat în apropierea locurilor de origine în 
alte părţi ale judeţului Bacău. Astfel, zona de deservire a instalaţiei de concasare nu poate fi speci-
ficată. Zona ISPA poate fi considerată ca zonă minimă deservită. 
 
Principiul tratării CADW în cadrul instalaţiei de concasare este descris în Figura 27. După cântări-
re, diversele cantităţi de deşeuri livrate în zona de concasare trebuie adunate în movile conform 
diverselor proprietăţi ale materialelor aduse (deşeuri de pe şantiere, beton, asfalt, soluri etc.). Fie-
care vehicul care aduce CADW va fi cântărit la platforma de cântărire de la depozitul de deşeuri. În 
zona movilelor, contaminanţii (în special deşeuri periculoase) şi alte substanţe nedorite sunt înde-
părtate de încărcătorul frontal sau excavator. Deşeurile periculoase vor fi stocate în zona desem-
nată din cadrul depozitului. Azbestul va fi respins la intrarea în depozit. 
 
Concesionarul va trata diferitele tipuri de CADW în funcţie de cerinţele pieţei şi mărimea movilelor. 
În consultare cu Concedentul, concesionarul poate interconecta tratarea deşeurilor de pe şantiere 
cu staţia de sortare (dacă este cazul; în special dacă staţia de sortare nu are un grad de încărcare 
maxim). În special pentru tratarea betonului, excavatorul trebuie să aibă un separator cu magnet 
pentru a îndepărta părţile mari de armătură. Concasorul va fi alimentat de încărcătorul frontal sau 
excavator. După concasare, fluxul deşeurilor este cernut conform cerinţelor pieţei sau a cerinţelor 
pentru utilizarea viitoare pe amplasamentul depozitului. Concesionarul poate de asemenea utiliza 
„produsele”  rezultate în cadrul operaţiunii de depozitare controlată (de ex. acoperire intermediară) 
şi a lucrărilor de întreţinere a suprafeţei depozitului. Concesionarul va fi responsabil de monitoriza-
rea cantităţilor, calităţilor şi comercializare. 

7.5 Punctul verde 

Concesionarul va exploata „punctul verde” care este o incintă de reciclare situată la nord de zona 
de intrare şi la sud de hala de sortare (Str. Chimiei, vezi Figura 10). Suprafaţa totală este de aprox. 
300 m² şi va include containerele necesare pentru a stoca tipurile de deşeuri listate în secţiunea 
6.1. Operatorul trebuie să îşi echipeze punctul verde cu un număr şi tipuri corespunzătoare de con-
tainere conform tipurilor de deşeuri enumerate mai sus. Orarul de funcţionare este specificat în 
secţiunea 2 a documentelor de licitaţie (caietul de sarcini). 
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Figura 28:  Punct verde - Depozitul de la Bacău (21 ianuarie 2011); vedere vestică  
 
„Punctul verde” va servi şi ca unitate de stocare temporară pentru deşeurile menajere periculoase  
livrate de cetăţeni la punctul verde. Operatorul trebuie să se asigure că respectivele categorii vor fi 
cântărite, încărcate şi transportate la companiile externe aferente pentru reciclare sau dacă este 
posibil la staţia de sortare, staţia de compostare şi instalaţia de concasare de la depozitul ecologic. 
În prezent nu există experienţă precedentă în cazul exploatării unui punct verde în municipiul Ba-
cău. În cadrul procedurii de licitaţie Consultantul estimează o cantitate anuală de 500 t de deşeuri 
acceptate la intrarea în punctul verde. 

7.6 Transportul şi tratarea levigatului de la vechiul depozit de 
deşeuri din Bacău 

Cel de-al şaselea serviciu inclus în prezenta licitaţie pentru operarea depozitului de deşeuri se re-
feră la transportul şi tratarea levigatului care provine de la vechiul depozit de deşeuri de la Bacău. 
Vechiul depozit de deşeuri de la Bacău este situat la vest faţă de noul depozit, pe teritoriul comu-
nei Nicolae Balcescu aflată la sud de municipiul Bacău (vezi Figura 3). 
 
Două vederi aeriene ale vechiului depozit din data 12 august 2010 sunt furnizate în Figura 29 şi 
Figura 30. Aspectul final este prezentat în anexa 33. Conform informaţiei furnizate verbal de Ficht-
ner/Ramboll/Interdevelopment într-un interviu din 16 martie 2011 principalele caracteristici ale ve-
chiului depozit de deşeuri de la Bacău sunt: 
 

1. Suprafaţa totală: aprox. 17 ha 
2. Suprafaţa de depozitare: aprox. 15 ha 
3. Lungime (nord-sud): aprox. 480 m 
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Figura 29:  Vedere aeriană (sud-est - nord-vest) a vechiului depozit de deşeuri de la 

Bacău (12 august 2010) cu patru luni înainte de închiderea completă  
 

 
 
Figura 30:  Vedere aeriană (nord - sud) a vechiului depozit de deşeuri de la Bacău (12 

august 2010) cu patru luni înainte de închiderea completă  
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4. Lăţime (vest-est): aprox. 320 m 
5. Perioadă de depozitare: de la începutul anilor 1970 până la finalul lui 2010 (aprox. 40 ani ) 
6. Cantităţi estimate de deşeuri: deoarece profilul subsolului de sub deşeurile depozitate nu 

a fost disponibil Consultantului, nu se poate furniza un calcul detaliat al cantităţii de deşeuri. 
Dar, presupunând o suprafaţă de depozitare de 15,3 ha şi o înălţime medie a deşeurilor de 
15 m până la 20 m volumul deşeurilor din corpul depozitului poate fi estimat de la aproxi-
mativ 2,3 până la aproximativ 3,0 milioane m³. 

7. Tipuri de deşeuri: Probabil majoritatea cantităţii de deşeuri este reprezentată de deşeuri 
municipale. Eliminarea deşeurilor periculoase nu poate fi exclusă. Profilurile de la forări nu 
au fost puse la dispoziţia Consultantului.  

8. Sistem colectare levigat: Sistemul de colectare a levigatului constă în 12 puţuri cu o 
adâncime medie de 6 m (pentru locaţii vezi anexa 33). Cu pompa disponibilă (furnizată de 
Concedent) apele subterane trebuie pompate la suprafaţă şi apoi, în rezervoare de stocare 
la nord de depozit (4 rezervoare x 22 m³ = 88 m³). Din aceste rezervoare concesionarul 
trebuie să pompeze levigatul într-o cisternă şi să îl transporte la staţia de osmoză inversă 
de la noul depozit.  

9. Distanţa dintre vechiul depozit şi noul depozit: aprox. 8 km (doar dus); parţial traver-
sând oraşul Bacău 

 
În limitele prevăzute de termenele pentru redactarea acestui raport autorizaţia pentru cerinţele de 
reglementare privind vechiul depozit de la Bacău nu au fost disponibile Consultantului. Cantităţile 
de levigat nu au putut fi specificate. Ca şi primă estimare, Consultantul menţionează că rezervoa-
rele de stocare trebuie golite de cel puţin 20 de ori pe an, adică echivalentul a aprox. 1.760 m³/an 
de levigat (88 m³ x 20). Astfel, ofertanţii pot pleca de la premisa că aprox. 2.000 t/an de levigat de 
la vechiul depozit de deşeuri Bacău trebuie transportat şi tratat la instalaţia de osmoză inversă. 

8 Nivel suportabil al costurilor de gestionare a deşeurilor  
Toate informaţiile privind gradul de suportabilitate al serviciilor de eliminare a deşeurilor conform 
descrierii de mai sus sunt furnizate într-un „raport privind tarifele” separat care nu face parte din 
documentaţia de licitaţie publicată. 

9 Rezumat  
Durata contractului de exploatare a depozitului de deşeuri este de 55 de luni. Exploatarea constă 
în următoarele cinci servicii principale (vezi şi Figura 8): 
 

1. Funcţionarea depozitării controlate a deşeurilor municipale şi altor tipuri de deşeuri 
în celula 1 din depozitul de deşeuri de la Bacău (inclusiv funcţionarea zonei de intrare şi 
toate instalaţiile aferente precum platforma de cântărire, tratarea levigatului etc.). Cantitatea 
totală de deşeuri ce urmează a fi eliminată în celula 1 este estimată la aprox. 210.000 t/a 
incluzând (1) deşeuri menajere, (2) deşeuri instituţionale şi comerciale, (3) deşeuri volumi-
noase, (4) deşeuri de la măturatul stradal, (5) deşeuri din pieţe, reziduuri de la (6) sortare, 
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(7) compostare şi (8) concasarea deşeurilor din construcţii şi demolări, (9) deşeuri indus-
triale nepericuloase şi (10) nămoluri de epurare . 

2. Exploatarea staţiei de sortare a deşeurilor colectate selectiv, cu o capacitate de 12.000 
t/a. 

3. Exploatarea staţiei de compostare  la o capacitate proiectată de 2.200 t/an. 
4. Exploatarea instalaţiei de concasare (concasor mobil cu dispozitivele aferente) pentru o 

cantitate estimată de 40.000 t/a. 
5. Funcţionarea unui punct verde situat pe amplasamentul depozitului, la care cetăţenii pot 

aduce deşeuri în „sistem de aport individual” (aprox 500 t/an). 
6. Transport şi tratare levigat provenit de la vechiul depozitul de deşeuri de la Bacău. (aprox 

2.000 t/an). 
 

Cantităţile de deşeuri menajere şi deşeuri instituţionale şi comerciale sunt estimate la aprox. 
162.000 t/a după cum se arată în Tabelul  29 (secţiunea 5.3). Incertitudinile privind estimarea can-
tităţilor de deşeuri sunt legate de faptul că deşeurile nu au putut fi sau au fost doar parţial înregis-
trate prin intermediul platformelor cântar în cazul judeţului Bacău iar compoziţia tipurilor relevante 
de deşeuri, în special a deşeurilor menajere şi a deşeurilor instituţionale şi comerciale, este în con-
tinuare necunoscută. 
 
Depozitul de deşeuri de la Bacău este situat la limita sudică a municipiului Bacău şi are o suprafaţă 
totală de aprox. 32 ha din care 23,5 ha respectiv 73 % sunt alocate spaţiului de depozitare. Restul 
suprafeţei este alocat zonei de intrare, drumurilor, instalaţiei recuperative de ardere cu flacără a 
gazelor, instalaţiei de osmoză inversă şi bazinelor aferente precum şi staţiei de sortare, staţiei de 
compostare, instalaţiei de concasare şi punctului verde (vezi Figura 9 şi Tabelul  30). Parte din 
echipamentul necesar pentru operarea depozitului va fi furnizat operatorului (vezi Tabelul 32). 
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ANEXA 1 
 
Durata de viaţă a depozitului conform de la Bacău având în vedere diferite 
valori ale densităţii deşeurilor depozitate
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Anexa A1.1 Volum anual de deşeuri 
 

Densităţi 
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Cantitate 

anuală 
Volum anual Nr. An 

t/a m³/a m³/a m³/a m³/a m³/a m³/a m³/a 
1 2011 209.762 209.762 190.693 174.802 161.355 149.830 139.841 131.101
2 2012 208.261 208.261 189.329 173.551 160.201 148.758 138.841 130.163
3 2013 205.745 205.745 187.041 171.454 158.265 146.961 137.163 128.591
4 2014 207.367 207.367 188.515 172.806 159.513 148.119 138.244 129.604
5 2015 209.001 209.001 190.001 174.168 160.770 149.287 139.334 130.626
6 2016 210.649 210.649 191.499 175.540 162.037 150.463 140.432 131.655
7 2017 212.309 212.309 193.008 176.924 163.315 151.649 141.539 132.693
8 2018 213.983 213.983 194.530 178.319 164.602 152.845 142.655 133.739
9 2019 215.669 215.669 196.063 179.724 165.899 154.050 143.780 134.793
10 2020 217.370 217.370 197.609 181.141 167.207 155.264 144.913 135.856
11 2021 218.226 218.226 198.388 181.855 167.866 155.876 145.484 136.391
12 2022 219.086 219.086 199.170 182.572 168.528 156.490 146.058 136.929
13 2023 219.950 219.950 199.955 183.292 169.192 157.107 146.633 137.469
14 2024 220.817 220.817 200.743 184.014 169.859 157.726 147.211 138.011
15 2025 221.687 221.687 201.534 184.739 170.529 158.348 147.792 138.555
16 2026 222.561 222.561 202.328 185.468 171.201 158.972 148.374 139.101
17 2027 223.438 223.438 203.126 186.199 171.876 159.599 148.959 139.649
18 2028 224.319 224.319 203.926 186.933 172.553 160.228 149.546 140.199
19 2029 225.203 225.203 204.730 187.669 173.233 160.859 150.135 140.752
20 2030 226.091 226.091 205.537 188.409 173.916 161.493 150.727 141.307

Total 4.331.495 4.331.495 3.937.723 3.609.579 3.331.919 3.093.925 2.887.664 2.707.185 
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Anexa A1.2 Volum cumulativ de deşeuri 
 

Densităţi 
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Cantitate 

anuală 
Volum cumulativ Nr An 

t/a m³/a m³/a m³/a m³/a m³/a m³/a m³/a 
1 2011 209.762 209.762 190.693 174.802 161.355 149.830 139.841 131.101 
2 2012 418.023 418.023 380.021 348.353 321.556 298.588 278.682 261.265 
3 2013 623.768 623.768 567.062 519.807 479.822 445.549 415.846 389.855 
4 2014 831.135 831.135 755.577 692.613 639.335 593.668 554.090 519.460 
5 2015 1.040.136 1.040.136 945.579 866.780 800.105 742.955 693.424 650.085 
6 2016 1.250.785 1.250.785 1.137.077 1.042.321 962.142 893.418 833.857 781.741 
7 2017 1.463.094 1.463.094 1.330.085 1.219.245 1.125.457 1.045.067 975.396 914.434 
8 2018 1.677.076 1.677.076 1.524.615 1.397.564 1.290.059 1.197.912 1.118.051 1.048.173 
9 2019 1.892.746 1.892.746 1.720.678 1.577.288 1.455.958 1.351.961 1.261.831 1.182.966 

10 2020 2.110.115 2.110.115 1.918.287 1.758.429 1.623.166 1.507.225 1.406.744 1.318.822 
11 2021 2.328.342 2.328.342 2.116.674 1.940.285 1.791.032 1.663.101 1.552.228 1.455.213 
12 2022 2.547.428 2.547.428 2.315.844 2.122.857 1.959.560 1.819.591 1.698.285 1.592.143 
13 2023 2.767.378 2.767.378 2.515.798 2.306.148 2.128.752 1.976.699 1.844.919 1.729.611 
14 2024 2.988.195 2.988.195 2.716.541 2.490.163 2.298.612 2.134.425 1.992.130 1.867.622 
15 2025 3.209.882 3.209.882 2.918.075 2.674.902 2.469.140 2.292.773 2.139.922 2.006.177 
16 2026 3.432.444 3.432.444 3.120.403 2.860.370 2.640.341 2.451.745 2.288.296 2.145.277 
17 2027 3.655.882 3.655.882 3.323.529 3.046.568 2.812.217 2.611.344 2.437.255 2.284.926 
18 2028 3.880.201 3.880.201 3.527.456 3.233,501 2.984.770 2.771.572 2.586.801 2.425.126 
19 2029 4.105.404 4.105.404 3.732.186 3.421.170 3.158.003 2.932.432 2.736.936 2.565.878 
20 2030 4.331.495 4.331.495 3.937.723 3.609.579 3.331.919 3.093.925 2.887.664 2.707.185 
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ANEXA 2 
 
Plan final: vedere de ansamblu; Finara, DN-TR-1-1-2; august 2010 
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ANEXA 3 
 
Depozit nou – plan final; Fichtner, februarie 2007 
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ANEXA 4 
 
Plan de situaţie 1: drum de acces; Fichtner NL-DD-6-1-1, octombrie 2007 
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ANEXA 5 
 
Plan de situaţie 2: zona de intrare; Fichtner, NL-DD-6-2-1, octombrie 2007 
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ANEXA 6 
 
Plan de situaţie 3: drum inspecţie; Fichtner, NL-DD-6-3-1, octombrie 2007 
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ANEXA 7 
 
Corp administrativ: plan parter, Finara; NL-DD-10-1-1, mai 2009 
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ANEXA 8 
 
Corp administrativ: plan etaj; Finara; NL-DD-10-1-2, mai 2009 
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ANEXA 9 
 
Corp clădire recepţie: plan parter; Finara; DN-CR-10.2.1, mai 2009 
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ANEXA 10 
 
Corp clădire recepţie: plan etaj; Finara; NL-DD-10-2-2, mai 2009 
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ANEXA 11 
 
Plan general reţea canalizare, Finara, DN-SCA-5-1-1, mai 2009 
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ANEXA 12 
 
Plan general evacuare ape pluviale 1; Fichtner, NL-DD-5-2-1-1, februarie 
2008 
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ANEXA 13 
 
Plan gen. evacuare ape pluviale 2; Fichtner, NL-DD-5-2-1-2, februarie 2008 
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ANEXA 14 
 
Plan general descărcare ape pluviale; Fichtner, NL-DD-5-2-7, octombrie 2008 
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ANEXA 15 
 
Plan general reţea apă potabilă; Finara, DN-AA-7-1-1, martie 2009 
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ANEXA 16 
 
Plan general reţele de incendiu, Finara, DN-AA-7-2-1, martie 2009 
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ANEXA 17 
 
Plan general împrejmuire, Fichtner, NL-DD-9-1-1, februarie 2008 
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ANEXA 18 
 
Celula 1: Plan general, Fichtner, NL-DD-2-1-1, februarie 2008 
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ANEXA 19 
 
Celula 1: Secţiunea longitudinală; Fichtner, NL-DD-1-2-3-4, februarie 2008 
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ANEXA 20 
 
Celula 1: Detalii secţiunea longitudinală; Fichtner, NL-DD-1-2-3-5, februarie 
2008 
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ANEXA 21 
 
Celula 1: Detalii sistem de impermeabilizare; Fichtner, NL-DD-1-2-4, februarie 
2008 
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ANEXA 22 
 
Celula 1: Sistem levigat; Fichtner, NL-DD-3-1-1, februarie 2008 
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ANEXA 23 
 
Celula 1: Sistem colectare levigat, Finara, DN-SCL-3-2-2, iulie 2010 
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ANEXA 24 
 
Celula 1: Dren colector – profil longitudinal; Finara, DN-SCL-3-2-3, aprilie 
2009 
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ANEXA 25 
 
Celula 1: Plan general sistem colectare gaz; Finara, DN SCB-4.1.1, mai 2009 
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ANEXA 26 
 
Celula 1: Locaţie puţuri monitorizare; Fichtner, NL-DD-9-2-1, februarie 2008 
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ANEXA 27 
 
Staţia de sortare: Plan de situaţie; Finara; DN-SS-10.9.1.1, iunie 2009 
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ANEXA 28 
 
Staţia de sortare: Plan parter, Finara, DN-SS-10.9.1.2, iunie 2009 
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ANEXA 29 
 
Staţia de sortare: Faţade frontoane, Finara, DN-SS-10.9.1.3, iunie 2009 
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ANEXA 30 
 
Staţia de sortare: Profil longitudinal; Finara, DN-SS-10.9.3.3, iunie 2009 
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ANEXA 31 
 
Staţie compostare: Plan parter; Finara, DN-SC-10.10.2, martie 2009 
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ANEXA 32 
 
Lista echipamentelor de laborator furnizate 
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ANEXA 33 
 
Plan final al vechiului depozit din Bacău; Fichtner, februarie 2011 
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Capitolul 1 Dispoziţii generale 
Secţiunea 1 Domeniul de aplicare 
ART. 1 

1. Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare, denumit în 
continuare serviciu de salubrizare, al Municipiului Bacău şi următoarelor localităţi (denumite 
în continuare localităţi învecinate): Bereşti-Bistriţa, Buhoci, Cleja, Faraoani, Filipeşti, 
Gârleni, Gioseni, Hemeiuşi, Horgeşti, Iteşti, Letea Veche, Luizi Calugăra, Măgura, Mărgi-
neni, Nicolae Bălcescu, Prăjeşti, Răcăciuni, Racova, Sărata, Săuceşti, Tamaşi, Traian. 
Serviciul public de salubrizare este înfiinţat şi organizat pentru satisfacerea nevoilor popula-
ţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe teritoriul Municipiului Bacău şi 
al celor 22 localităţi învecinate. 

2. Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de sa-
lubrizare, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciu-
lui de salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operatori şi 
utilizator. 

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

4. Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate şi de modul în care 
este organizată gestiunea serviciului de salubrizare în cadrul municipiului Bacău şi în cele 
22 localităţi învecinate, se vor conforma prevederilor prezentului regulament. 

5. Gestiunea serviciilor de salubrizare se realizează în următoarele modalităţi: 
 gestiune directă; 
 gestiune indirectă sau gestiune delegată. 
Pentru municipiul Bacău şi cele 22 localităţi învecinate serviciile de salubrizare prevăzute la 
art.2, lit. a,b,c,d,e,i,k vor fi asigurate prin gestiune delegată, iar serviciile de salubrizare pre-
văzute la art. 2, lit. f, g, h, j, l  vor fi asigurate prin gestiune directă. 

6. Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament au carac-
ter minimal. Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău poate aproba 
şi alţi indicatori de performanţă sau condiţii tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza 
unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora. 

ART. 2 

Prezentul regulament se aplică următoarelor activităţi de salubrizare: 
a) precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor to-

xice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special; 
b) sortarea deşeurilor municipale; 
c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; 
d) depozitarea controlată a deşeurilor municipale; 
e) înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora; 
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f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 

pe timp de polei sau de îngheţ; 
h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor 

de ecarisaj; 
i) colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de 

la populaţie, instituţii publice şi operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobi-
lier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.); 

j) colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile 
populaţiei; 

k) colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deşeurilor provenite din gos-
podăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locu-
inţelor/apartamentelor proprietate individuală; 

l) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

ART. 3 

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

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

ART. 4 

Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează: 
 

4.1. autoritate competentă de reglementare: Autoritatea naţională de reglementare pentru 
serviciile comunitare de utilităţi publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.; 

4.2. compost: produs rezultat din procesul de fermentare aerobă şi/sau anaerobă, prin des-
compunere microbiană a componentei organice din deşeurile supuse compostării; 

4.3. colectare: strângerea deşeurilor, inclusiv stocarea şi sortarea preliminară a deşeurilor, în 
vederea transportării la o instalaţie de tratare; 

4.4. colectare separată: colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în 
funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora; 

4.5. curăţarea zăpezii/gheţii: operaţiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheaţă 
depus pe suprafaţa carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor şi pie-
tonilor în condiţii de siguranţă; 

4.6. curăţarea rigolelor: operaţiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de 
noroi, nisip şi praf de pe o porţiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, ur-
mată de măturare şi/sau stropire; 
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4.7. depozit: amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor, prin depozitare pe sol sau în 
subteran; 

4.8. deratizare: activitatea de stârpire a şoarecilor şi şobolanilor prin otrăvire cu substanţe chi-
mice sau prin culturi microbiene; 

4.9. deşeuri: orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul le aruncă sau are intenţia sau obli-
gaţia să le arunce; 

4.10. deşeuri asimilabile cu deşeurile menajere: deşeuri provenite din industrie, din comerţ, 
din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu de-
şeurile menajere şi care sunt colectate, transportate, prelucrate şi depozitate împreună cu 
acestea; 

4.11. deşeuri biodegradabile: deşeu care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi 
deşeurile alimentare ori de grădină, hârtia şi cartonul; 

4.12. deşeuri cu regim special: deşeuri a căror manipulare, colectare, transport şi depozitare se 
supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative 
asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător; 

4.13. deşeuri de ambalaje: orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele 
definiţiei de deşeu; 

4.14. deşeuri din construcţii şi demolări nepericuloase: deşeuri rezultat în urma demolării sau 
construirii clădirilor, şoselelor şi a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu 
sunt încadrate ca deşeuri periculoase conform prevederilor legale in vigoare; 

4.15. deşeuri menajere: deşeu provenit din activităţi casnice şi care face parte din capitolul 20 
din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi 
pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile cu modificările şi completările ulterioare, inclu-
siv deşeurile periculoase; 

4.16. deşeuri municipale: deşeuri menajere şi alte deşeuri care, prin natură sau compoziţie, 
sunt similare cu deşeurile menajere; 

4.17. deşeuri periculoase: deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind re-
gimul deşeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi care au cel puţin un constituent 
sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase; 

4.18. deşeuri reciclabile: deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie 
pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri; 

4.19. deşeuri de echipamente electrice şi electronice: denumite în continuare DEEE - echi-
pamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri conform prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv toate 
componentele, subansamblurile şi produsele consumabile, parte integrantă a echipamentu-
lui în momentul în care acestea devin deşeuri; 

4.20. deşeuri de origine animală: subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consu-
mului uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre provenite de la animale; 

4.21. deşeuri periculoase: deşeuri definite în anexele nr. 1C, 1 D si 1 E la Ordonanţa de urgen-
ţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 426/2001,  cu modificările şi completările ulterioare; 

4.22. deşeuri stradale: deşeuri specifice căilor de circulaţie publică, provenite din activitatea co-
tidiană a populaţiei, de la spaţiile verzi, de la animale, din depunerea de substanţe solide 
provenite din atmosferă; 
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4.23. deşeuri voluminoase: deşeuri municipale solide de diferite provenienţe, care, datorită di-
mensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare, ci necesită o tratare 
diferenţiată faţă de acestea, din punct de vedere al preluării şi transportului; 

4.24. deţinător de deşeuri: producătorul de deşeuri sau persoana fizică sau juridică care se află 
în posesia acestora; 

4.25. dezinfecţie: activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanţe specifice, în sco-
pul eliminării surselor de contaminare; 

4.26. dezinsecţie: activitatea de combatere a insectelor în stadiul de larvă sau adult cu substan-
ţe chimice specifice; 

4.27. ecarisare: activitatea de colectare a deşeurilor de origine animală/subproduse de origine 
animală ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul procesării sau incineră-
rii/coincinerării acestora, incluzând activităţile de transport, depozitare şi manipulare a aces-
tora, după caz; 

4.28. gestionarea deşeurilor: colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, in-
clusiv supravegherea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de 
eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse de un comerciant sau un broker; 

4.29. gura de scurgere: componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se 
asigură evacuarea apelor meteorice; 

4.30. incinerare: operaţia de tratare termică a deşeurilor, cu sau fără recuperare de căldură, rea-
lizată în instalaţii care respectă legislaţia în vigoare privind incinerarea deşeurilor; 

4.31. instalaţie de incinerare: orice instalaţie tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat 
tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate; 

4.32. indicatori de performanţă: parametri ai serviciului de salubrizare, realizaţi de operatorul 
de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatoru-
lui titular al licenţei; 

4.33. licenţa: actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de ope-
rator al serviciului, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta una sau mai multe activităţi 
ale acestuia; 

4.34. măturat: activitatea de salubrizare a localităţilor, care, prin aplicarea unor procedee manua-
le sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curăţare a suprafeţelor de circula-
ţie, de odihnă sau de agrement ale aşezărilor urbane ori rurale; 

4.35. neutralizare a deşeurilor de origine animală: activitatea prin care se modifică caracterul 
periculos al deşeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transfor-
marea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale 
sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora; 

4.36. precolectare: activitatea utilizatorului de strângere si stocare temporară a deşeurilor muni-
cipale în recipiente, containere sau puncte de colectare, amplasate în spaţii special amena-
jate; 

4.37. producător de deşeuri: orice persoană din a cărei activitate rezultă deşeuri (producător 
iniţial de deşeuri) sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, de ameste-
care sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri; 

4.38. reciclare: orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt transformate în produse, 
materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia lor iniţială sau pentru alte scopuri. 
Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi 
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conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de um-
plere; 

4.39. reţetă: ansamblu de specificaţii - sortimente, cantităţi, concentraţiile soluţiilor - care descriu 
materialele utilizate pentru o anumita operaţiune - deratizare, dezinfecţie sau dezinsecţie - 
şi un anumit tip de obiectiv; 

4.40. salubrizare: totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect 
salubru al localităţilor; 

4.41. sistem public de salubrizare: ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţio-
nale şi dotărilor specifice, construcţiilor şi terenurilor aferente prin care se realizează servi-
ciul de salubrizare; 

4.42. sortare: activitatea de separare pe tipuri de materiale şi stocarea temporară a deşeurilor 
reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializaţi; 

4.43. spălarea străzilor: activitatea de salubrizare care se executa mecanizat, cu instalaţii spe-
ciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluţii speciale, in vederea îndepărtării deşeurilor si pra-
fului de pe străzi si trotuare; 

4.44. staţie de transfer: spaţiu special amenajat pentru depozitarea temporară a deşeurilor co-
lectate din aceeaşi localitate sau din localităţi distincte, in vederea transportării centralizate 
a acestora la o staţie de sortare/tratare sau la un depozit de deşeuri. 

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

4.46. tratare: operaţiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării 
sau eliminării; 

4.47. tobogan: jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deşeuri-
lor; 

4.48. utilizator: persoana fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau 
colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii. 

ART. 5 

1. Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare 
specifice care, împreună cu mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sis-
temul public de salubrizare a municipiului Bacău şi celor 22 localităţi învecinate, denumit în 
continuare sistem de salubrizare. 

2. Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional, care cu-
prinde construcţii, instalaţii şi echipamente specifice destinate prestării serviciului de salu-
brizare, precum: 
a) puncte şi platforme pentru colectarea separată a deşeurilor; 
b) spaţii pentru colectarea şi stocarea temporară a fluxurilor speciale de deşeuri (puncte 

verzi); 
c) puncte pentru colectarea DEEE; 
d) staţie de sortare a deşeurilor colectare separat; 
e) staţie de compostare; 
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f) instalaţie pentru tratarea deşeurilor din construcţii şi demolări provenite din gospodării 
(concasor mobil); 

g) depozit de deşeuri clasa b); 
h) baze de întreţinere a autovehiculelor de salubritate; 
i) puncte teritoriale privind activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare. 

ART. 6 

Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanţă 
aprobaţi de către Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău, pe baza indi-
catorilor de performanţă din prezentul regulament. 

Secţiunea 2 Accesul la serviciul de salubrizare 
ART. 7 

1. Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul municipiului Bacău şi al celor 22 
localităţi învecinate unde este organizat serviciul de salubrizare, au garantat dreptul de a 
beneficia de acest serviciu. 

2. Principalele categorii de utilizatori sunt: 
 casnici: persoane fizice sau asociaţii de proprietari/locatari; 
 operatori economici; 
 instituţii publice. 

3. Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informaţiile publice privind serviciul de 
salubrizare, la indicatorii de performanţă ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele 
contractuale. 

4. Operatorii serviciului de salubrizare sunt obligaţi ca prin modul de prestare a serviciului să 
asigure protecţia sănătăţii publice, utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerin-
ţelor autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice şi cel al protecţiei mediului. 

5. Operatorii serviciului de salubrizare sunt obligaţi să asigure continuitatea serviciului con-
form programului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, cu excepţia cazurilor 
de forţă majoră care vor fi menţionate în contractul de delegare. 

Secţiunea 3 Documentaţia tehnică 
ART. 8 

1. Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă pentru toţi operatorii care 
asigură serviciul de salubrizare. 

2. Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, precum şi modul de întocmire, 
actualizare, păstrare şi manipulare a acestor documente. 

3. Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi reac-
tualizare a evidenţei tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor 
tipuri de instalaţii. 
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ART. 9 

1. Fiecare operator va avea si va actualiza, în funcţie de specificul activităţii de salubrizare 
prestate, următoarele documente: 
a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii; 
b) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire; 
c) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, actua-

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

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

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

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

devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor etc.; 
i) documentele de recepţie, preluare şi terminare a lucrărilor cu: 

[1] procese-verbale de măsurători cantitative de execuţie; 
[2] procese-verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie, bu-

letinele de verificări, analiză şi încercări; 
[3] procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 
[4] procese-verbale de punere in funcţiune; 
[5] lista echipamentelor montate în instalaţii, cu caracteristicile tehnice; 
[6] procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea 

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

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

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

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

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

n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg persona-
lul; 

o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsu-
ră, inclusiv cele de protecţie a mediului, obţinute în condiţiile legii; 

p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice conform instrucţiunilor în vigoare; 
q) instrucţiuni privind accesul în incintă şi instalaţii; 
r) documentele referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului; 



Municipiul Bacău (România) 
Documentaţia de atribuire pentru delegarea prin concesionare a gestiunii serviciilor de  
depozitare, tratare şi valorificare a deşeurilor municipale nepericuloase în judeţul Bacău 
Secţiunea 5 – Regulamentul serviciului de salubrizare pagina 11 din 60 
 

 

s) registre de control, de sesizări şi reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de admi-
tere la lucru etc.; 

t) bilanţul de proiect şi rezultatele bilanţurilor periodice întocmite conform prevederilor lega-
le, inclusiv bilanţul de mediu. 

2. Documentaţiile referitoare la construcţii energetice se vor întocmi, completa şi păstra con-
form normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcţiei". 

ART. 10 

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

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

3 Organizaţiile de execuţie şi/sau montaj au obligaţia ca, odată cu predarea lucrărilor, să pre-
dea şi schemele, planurile de situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren. 
În cazul în care nu s-au făcut modificări faţă de planurile iniţiale, se va preda câte un exem-
plar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul exe-
cuţiei. 

4 În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant, 
fără avizul acestuia. 

ART. 11 

1 Municipiul Bacău, deţinător de instalaţii care fac parte din sistemul public de salubrizare, 
precum şi operatorii care primesc în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate 
sau numai unele activităţi componente ale acestuia, au obligaţia să-şi organizeze o arhiva 
tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată ast-
fel încât să poată fi găsit orice document cu uşurinţă. 

2 La încheierea activităţii, operatorul va preda Primăriei municipiului Bacău, pe bază de pro-
ces-verbal, întreaga arhivă pe care şi-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta 
a vreunui document original sau copie. 

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

mentului, numărul de copii primite şi calitatea celui care a aprobat copierea; 
f) data fiecărei revizii sau actualizări; 
g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea şi calitatea celui care a aprobat; 
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h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare; 
i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat; 
j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificării. 

Secţiunea 4 Îndatoririle personalului operativ 
ART. 12 

1. Personalul de deservire operativă se compune din toţi salariaţii care deservesc construcţii-
le, instalaţiile şi echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având 
ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcţionării în mod nemijlo-
cit la un echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii. 

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

3. Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabileşte de operator 
în procedurile proprii în funcţie de: 
a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic; 
b) gradul de automatizare a instalaţiilor; 
c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului; 
d) necesitatea supravegherii instalaţiilor şi procesului tehnologic. 

ART. 13 

În timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcţionarea instalaţiilor, în conformitate 
cu regulamentele de exploatare, instrucţiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de 
lucru şi dispoziţiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă. 
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Capitolul 2 Asigurarea serviciului de salubrizare şi 
condiţii de funcţionare 

Secţiunea 1 Precolectarea, colectarea şi transportul deşeuri-
lor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice pe-
riculoase din deşeurile menajere 

ART. 14 

Operatorul care colectează, transportă şi stochează deşeuri trebuie să cunoască: 
a) tipurile şi cantităţile de deşeuri care urmează să fie transportate; 
b) cerinţele tehnice generale; 
c) măsurile de precauţie necesare; 
d) informaţiile privind originea, destinaţia şi tratarea deşeurilor, precum şi tipul şi cantitatea 

de deşeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităţilor competente. 

ART. 15 

Prestarea activităţii de salubrizare privind colectarea şi transportul deşeurilor municipale trebuie 
realizată în astfel de condiţii încât să se asigure: 

a) protejarea sănătăţii populaţiei; 
b) protecţia mediului înconjurător; 
c) menţinerea curăţeniei şi crearea unei estetici corespunzătoare a localităţilor; 
d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantităţii de deşeuri şi reciclarea acesto-

ra. 

ART. 16 

1. Persoanele fizice şi juridice producătoare de deşeuri municipale trebuie să realizeze activi-
tatea de precolectare, potrivit specificului locului de producere a deşeurilor, în condiţii salu-
bre, în spaţii special amenajate şi prin sistemele propuse şi asigurate de operatorul de sa-
lubrizare care organizează activitatea de colectare a deşeurilor de acest tip. 

2. Precolectarea deşeurilor menajere nepericuloase de la populaţie se va realiza separat, pe 
tipuri de deşeuri, după cum urmează: 
a) În municipiul Bacău în zona de blocuri colectarea deşeurilor se realizează pe patru frac-

ţii: deşeuri de hârtie şi carton; deşeuri de sticlă; deşeuri de plastic şi metal şi deşeuri re-
ziduale. Deşeurile vor fi precolectate în containere de 1100 l amplasate în punctele de 
precolectare. În cazul blocurilor în care sunt utilizate toboganele deşeurile reciclabile vor 
fi colectate pe trei fracţii în saci de plastic de minim 60 de litri; 

b) În municipiul Bacău în zona caselor individuale colectarea deşeurilor se realizează tot pe 
patru fracţii, după cum urmează: 
 din poartă în poartă deşeurile de hârtie şi carton (în pubele de 240 l); deşeurile de 

plastic şi metal (în pubele de 240 l) şi deşeurile reziduale (în pubele de 120 l); 
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 prin aport voluntar în punctele şi platformele de colectare amenajate şi dotate cu con-
tainere de 1.100 l specializate sau la unul dintre punctele verzi existente în municipiu; 

c) În cele 22 localităţi învecinate colectarea deşeurilor se realizează pe patru fracţii. Deşeu-
rile reciclabile (deşeuri de hârtie şi carton; deşeuri de sticlă şi deşeuri de plastic şi metal) 
sunt colectate în containere specializate de 1.100 l amplasate în punctele de colectare 
din fiecare localitate. Deşeurile reziduale sunt precolectate în pubele de 120 l la casele 
unde este posibil accesul mijloacelor de transport şi în containere de 1.100 l amplasate 
in punctele de colectare amenajate. Punctele de precolectare sunt amplasate astfel în-
cât să asigure accesul facil al cetăţenilor.  

3. Precolectarea deşeurilor asimilabile celor menajere de la instituţii, comerţ şi industrie (de-
şeuri instituţionale şi comerciale) se realizează separat, pe patru fracţii (deşeuri de hârtie şi 
carton; deşeuri de sticlă, deşeuri de plastic şi metal şi deşeuri reziduale) în recipiente puse 
la dispoziţie de către operatorul de colectare şi transport. Instituţiile şi operatorii economici 
din cele 22 localităţi învecinate pot folosi, de regulă, pentru colectarea deşeurilor reciclabile 
recipientele special destinate amplasate în punctele de colectare. Operatorii economici din 
comerţ şi industrie deţinători de deşeuri de ambalaje pot să asigure reciclarea acestora prin 
mijloace proprii.  

4. Deşeurile verzi rezultate din parcuri, grădini şi cimitire din municipiul Bacău sunt colectate şi 
transportate la staţia de compost Bacău de către serviciul specializat al Primăriei municipiu-
lui Bacău. 

5. Deşeurile din pieţe sunt precolectate pe cel puţin patru fracţii: deşeuri de hârtie şi carton, 
deşeuri din sticlă, deşeuri de plastic şi metal şi deşeuri reziduale. În funcţie de modul de 
funcţionare al staţiei de compostare Bacău, se poate impune colectarea separată şi a de-
şeurilor biodegradabile rezultate din pieţe. Deşeurile din pieţe vor fi colectate separat în 
containere de 1.100 l puse la dispoziţie de către operatorul de salubrizare. 

6. Colectarea deşeurilor menajere periculoase de la populaţia din municipiul Bacău şi cele 22 
localităţi învecinate se realizează cu ajutorul maşinii specializate pentru colectarea şi trans-
portul deşeurilor periculoase. Colectarea se realizează după un program stabilit la începutul 
anului, în puncte fixe. Atât programul de colectare, cât şi punctele de staţionare a maşinii 
sunt comunicate cetăţenilor din municipiul Bacău şi cele 22 localităţi învecinate la începutul 
fiecărui an. Deşeurile periculoase menajere colectate cu maşina specializată sunt transpor-
tate şi stocate temporar în punctul verde amenajat în incinta noului depozit de deşeuri din 
Bacău. Deşeurile periculoase menajere pot fi şi predate direct de generatori la punctul ver-
de amenajat în municipiul Bacău.  Preluarea, stocarea temporară, precum şi tratarea şi eli-
minarea deşeurilor periculoase menajere se realizează în condiţiile legii.  

7. Deşeurile de baterii şi acumulatori vor fi predate în sistemele de colectare puse la dispoziţie 
de către producători, 

8. Modul de colectare a deşeurilor voluminoase şi a deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice rezultate de la populaţie este prezentat în capitolul 2, secţiunea 9. 

9. Modul de colectare a deşeurilor din construcţii şi demolări rezultate de la populaţie este pre-
zentat in capitolul 2, secţiunea 11. 

10. În cazul unităţilor sanitare şi veterinare, operatorul de salubrizare este responsabil numai 
pentru colectarea deşeurilor asimilabile celor menajere Este interzisă amestecarea cu de-
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şeurile asimilabile celor menajere sau predarea separată către operatorul de salubrizare a 
următoarelor categorii de deşeuri rezultate din activităţile unităţilor sanitare şi din activităţi 
veterinare şi/sau cercetări conexe: 
a) obiecte ascuţite; 
b) fragmente şi organe umane, inclusiv recipiente de sânge şi sânge conservat; 
c) deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind preveni-

rea infecţiilor; 
d) chimicale periculoase şi nepericuloase; 
e) medicamente citoxice şi citostatice; 
f) alte tipuri de medicamente; 
g) deşeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice. 
Precolectarea şi stocarea acestor tipuri de deşeuri menţionate anterior se realizează în 
condiţiile reglementate de Ordinul nr. 219/2002 al ministrului sănătăţii. Colectarea, transpor-
tul şi eliminarea acestor tipuri de deşeuri se realizează de către societăţi specializate, auto-
rizate în condiţiile legii.  

11. Deşeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate 
din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii 
au acelaşi regim cu cel al deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform 
reglementarilor legale specifice. Persoanele care îşi administrează singure tratamente in-
jectabile la domiciliu şi cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate sa 
colecteze deşeurile rezultate în recipiente cu pereţi rezistenţi (cutii din carton, cutii din metal 
etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală publică, ca-
re are obligaţia de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislaţia specifică în dome-
niu.  

12. Deşeurile agricole, rezultate din gospodării particulare care nu se asimilează cu fermele 
zootehnice, pot fi compostate în gospodării, în amenajări proprii, care nu poluează mediul şi 
nu produc disconfort, amplasate la cel puţin 10 m de locuinţe.  

ART. 17 

1. Colectarea deşeurilor municipale se face numai in recipiente închise cu capac. 

2. În funcţie de sistemul de precolectare adoptat, colectarea se va realiza separat, conform 
prevederilor art. 16 alin. 2. 

3. Containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a deşeurilor municipale vor 
fi inscripţionate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi marca-
te în diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului 
nr. 1281/2005 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, respectiv nr. 1121/2006 al minis-
trului administraţiei şi internelor. 

4. În vederea realizării activităţii de colectare, operatorul care asigură activitatea de colectare 
şi transport va dota punctele amenajate prin grija autorităţilor administraţiei publice locale 
cu recipiente de colectare şi va amenaja puncte noi, în conformitate cu prevederile contrac-
tului de delegare a serviciului. 
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ART. 18 

1. Operatorul împreună cu cele 23 autorităţi ale administraţiei publice locale au obligaţia să 
identifice toţi producătorii de deşeuri municipale şi să acţioneze în vederea asigurării facili-
tăţilor necesare activităţii de precolectare şi colectare. 

2. Operatorul are obligaţia de a dota spaţiile de colectare pentru toţi producătorii de deşeuri. 

ART. 19 

1. Punctele de colectare vor fi dotate de către operatorul de salubrizare cu recipiente marcate 
în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de înmagazinare core-
lată cu numărul de utilizatori arondaţi şi cu frecvenţa de colectare, asigurând condiţii de ac-
ces uşor pentru autovehiculele destinate colectării. 

2. În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deşeurilor municipale, 
acestea vor fi inscripţionate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi 
şters. 

3. Operatorul va suplimenta capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de 
recipiente, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient. 

4. Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia punctelor de 
colectare revin persoanelor fizice şi/sau juridice, în cazul în care acestea se află în spaţii 
aparţinând utilizatorului, sau operatorului, în cazul când acestea sunt amplasate pe dome-
niul public. 

5. Pentru grupuri de gospodării individuale sau condominii care nu sunt prevăzute cu tobogan 
pentru evacuarea deşeurilor, spaţiile de colectare exterioare puse la dispoziţie de autorităţi-
le administraţiei publice locale se amenajează astfel încât să permită amplasarea numărului 
necesar de recipiente, care să asigure capacitatea de colectare, corelată cu frecvenţa de 
colectare. Aceste spaţii vor fi împrejmuite, acoperite şi amplasate în locuri care să permită 
accesul uşor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a platformei de 
colectare a deşeurilor municipale pe domeniul public se va face astfel încât distanţa până la 
ferestrele spaţiilor cu destinaţie de locuinţă să fie mai mare de 5 m. 

6. Platformele spaţiilor necesare colectării deşeurilor, care se vor realiza prin grija autorităţilor 
administraţiei publice locale sau prin grija operatorului, vor fi în mod obligatoriu betonate 
sau asfaltate şi, în cazul în care nu sunt asigurate condiţii de scurgere a apei provenite din 
exfiltraţii sau a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la reţeaua 
de canalizare sau la cămine de colectare etanşe, care vor fi golite periodic prin grija opera-
torului. 

7. Operatorul va urmări starea de etanşeitate a recipientelor de colectare, urmând a le înlocui 
imediat pe cele care s-au deteriorat. 

ART. 20 

1. Recipientele amplasate pe căile publice pentru colectarea deşeurilor stradale trebuie să fie 
în număr suficient, cu volume adecvate şi montate la distanţe optime, golindu-se periodic, 
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cel puţin o dată la două zile în perioada 1 aprilie - 1 octombrie şi o dată la 3 zile în perioada 
1 octombrie -1 aprilie. 

2. Frecvenţa de colectare pentru celelalte tipuri de deşeuri municipale este următoarea: 

 
 pentru municipiul Bacău: 

a) deşeurile reziduale din zona de blocuri – 2 ori/săptămână; 
b) deşeuri reziduale de la case individuale – 1-2 ori/săptămână; 
c) deşeuri reziduale din comerţ, industrie şi instituţii – 2 -3 ori/săptămână; 
d) deşeuri reziduale din pieţe – 2 ori/săptămână; 
e) deşeuri voluminoase din zona de blocuri şi de la case individuale - 1 dată/an (la cere-

re) 
f) deşeuri de hârtie şi carton colectate separat din zonele de blocuri – 1 da-

tă/săptămână; 
g) deşeuri de hârtie şi carton colectate separat de la casele individuale – 1 dată/lună; 
h) deşeuri de hârtie şi carton colectate separat din comerţ, industrie şi instituţii – 1 da-

tă/săptămână (şi la cerere); 
i) deşeuri de hârtie şi carton colectate separat din pieţe  – 1 dată/săptămână; 
j) deşeuri de sticlă colectate separat din zonele de blocuri – 1 dată/lună; 
k) deşeuri de sticlă colectate separat din comerţ, industrie şi instituţii – 2 ori/lună; 
l) deşeuri de sticlă colectate separat din pieţe  – 2 ori/lună; 
m) deşeuri de plastic şi metal colectate separat din zonele de blocuri – 1 da-

tă/săptămână; 
n) deşeuri de plastic şi metal colectate separat de la casele individuale – 1 dată/lună; 
o) deşeuri de plastic şi metal colectate separat de la comerţ, industrie şi instituţii – 1 da-

tă/săptămână; 
p) deşeuri de plastic şi metal colectate separat din pieţe  – 1 dată/săptămână; 
q) deşeuri periculoase menajere – 1 dată /an (în funcţie de cantităţile reale); 

 
 pentru cele 22 localităţi învecinate: 

a) deşeuri reziduale de la populaţie (colectate din poartă în poartă sau la punctele de 
colectare) – 1 dată/săptămână; 

b) deşeuri voluminoase - 1 dată/an (la cerere) 
c) deşeuri reziduale din industrie, comerţ şi instituţii – 1 dată/săptămână; 
d) deşeuri de hârtie si carton colectate separat – 2 ori/lună; 
e) deşeuri de sticlă colectate separat – 1 dată/lună 
f) deşeuri de plastic şi metal colectate separat – 1 dată/săptămână; 
g) deşeuri periculoase menajere – 1 dată /an. 

3. Graficul de colectare stabilit la art. 20, paragraful 2 constituie anexă la contractul de delega-
re a gestiunii, încheiat între Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Ba-
cău şi operatorul de colectare şi transport, modificarea acestuia făcându-se prin înştiinţare 
scrisă şi după o analiză temeinică a oportunităţii modificării. 

4. Numărul de recipiente de colectare a deşeurilor municipale se stabileşte conform tabelului 
nr. 2 din Standardul SR13387:1997, Salubrizarea localităţilor/ Deşeuri urbane/ Prescripţii de 
proiectare a punctelor pentru precolectare. 
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ART. 21 

Colectarea deşeurilor municipale se poate face în următoarele moduri: 
a) colectarea ermetică în autovehicule compactoare; 
b) colectarea în containere închise; 
c) colectarea prin schimb de recipiente; 
d) alte sisteme care îndeplinesc condiţiile impuse prin normele igienico-sanitare şi de pro-

tecţie a mediului. 

ART. 22 

1. Colectarea deşeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special 
echipate pentru transportul acestora. 

2. Vehiculele sunt încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea 
împrăştierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru 
executarea operaţiunilor specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă. 

3. Încărcarea deşeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipi-
ente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în auto-
vehicule. 

4. Personalul care efectuează colectarea este obligat sa manevreze recipientele de colectare 
astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deşeuri în afara auto-
vehiculelor de transport. După golire, recipientele de colectare sunt aşezate în locul de un-
de au fost ridicate. 

5. În cazul deteriorării unor recipiente şi al împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul ope-
raţiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga canti-
tate de deşeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător 
pentru această activitate. 

6. Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantita-
te de deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat şi măturat, chiar dacă 
există deşeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare. 

7. Operatorul are obligaţia să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, in-
clusiv cele de la punctele de colectare a deşeurilor municipale şi să le predea persoanelor 
juridice care desfăşoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau 
responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe 
piaţă anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat 
pentru această activitate în condiţiile legii. 

ART. 23 

1. La nivelul municipiului Bacău şi celor 22 localităţi învecinate este instituită o taxă de salu-
brizare, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru agenţii economici, sumele rezultate con-
stituind surse de finanţare a serviciului de salubrizare.  

2. Autorităţile administraţiei publice locale din municipiul Bacău şi cele 22 localităţi învecinate 
şi Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău instituie taxe speciale 
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în cazul prestaţiilor de care beneficiază producătorii de deşeuri persoane fizice sau juridice, 
care nu plătesc taxa de salubrizare. Aceştia din urmă au obligaţia de a achita operatorului 
de salubrizare contravaloarea serviciilor prestate pentru aceştia. 

ART. 24 

1. Transportul deşeurilor, în funcţie de provenienţa acestora, se realizează numai de operato-
rul serviciului de salubrizare, care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, 
acoperite şi prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care 
să nu permită împrăştierea deşeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de li-
chide în timpul transportului. 

2. Starea tehnică a autovehiculelor trebuie sa fie corespunzătoare circulaţiei pe drumurile pu-
blice, fără scurgeri de carburanţi, lubrifianţi sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe 
(zgomot si gaze de eşapament), şi să prezinte o bună etanşeitate a benelor de încărcare. 

3. Autovehiculele care transportă deşeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit şi să fie 
personalizate cu sigla operatorului. 

4. Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condiţiile de drum, structura muni-
cipiului şi structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru inter-
venţie în cazul unor accidente sau defecţiuni apărute în timpul transportării deşeurilor. 

5. Personalul operativ care deserveşte mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea 
transportului în condiţii de siguranţă, să deţină toate documentele de însoţire şi să nu 
abandoneze deşeurile pe traseu. 

6. Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănăta-
tea populaţiei şi a mediului, care au fost aprobate de autorităţile administraţiei publice loca-
le. Pentru minimizarea distanţelor de transport se vor utiliza staţiile de transfer. 

7. Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău stabileşte în colaborare 
cu operatorul intervalul orar de colectare a deşeurilor municipale, astfel încât să fie asigura-
te în permanenţă salubrizarea localităţilor şi confortul. 

8. Vehiculele vor fi întreţinute astfel încât să corespunda scopului propus, benele şi containe-
rele vor fi spălate la cel mult două zile şi vor fi dezinfectate săptămânal în interior şi la exte-
rior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, 
numai în spaţiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spă-
lare, separat de sistemul de canalizare al localităţii. Apele uzate provenite din spălatul auto-
vehiculelor vor fi deversate în canalizarea orăşenească, după pre-epurare, cu respectarea 
prevederilor NTPA 002. 

ART. 25 

1. În situaţia în care, ca urmare a execuţiei unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, 
este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite şi/sau accesul autovehiculelor 
destinate transportului deşeurilor municipale şi/sau al oricărui alt tip de deşeu, operatorul, 
pe baza notificării transmise de autoritatea administraţiei publice locale, trebuie să anunţe 
utilizatorii cu cel puţin 5 zile înainte despre situaţia intervenită, durata acesteia, punctele de 
colectare care se utilizează în această perioadă şi programul de colectare. 
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2. Pe toată această perioadă operatorul are obligaţia să doteze punctele de colectare care vor 
fi folosite de utilizatorii afectaţi cu capacităţi de precolectare suficiente şi să reducă interva-
lul dintre două colectări succesive, dacă este cazul. 

3. În cazul apariţiei unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea can-
tităţilor contractate de la utilizatori, operatorul are obligaţia să anunţe această situaţie şi să 
factureze numai cantităţile sau serviciile efectiv realizate. 

ART. 26 

1. Deşeurile reciclabile colectate separat vor fi supuse procesului de sortare în staţia de sorta-
re Bacău. 

2. Este interzisă depozitarea deşeurilor reciclabile colectate separat. 

ART. 27 

Operatorii economici producători de deşeuri, precum şi operatorii economici specializaţi în conce-
perea şi proiectarea activităţilor tehnologice ce pot genera deşeuri au următoarele obligaţii: 

a) să adopte, încă de la faza de concepţie şi proiectare a unui produs, soluţiile şi tehnologii-
le de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor; 

b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de deşeuri rezultate din 
activităţile existente; 

c) să nu amestece deşeurile periculoase cu deşeuri nepericuloase; 
d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu; 
e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiţii de res-

pectare a reglementărilor privind protecţia populaţiei, a mediului şi a prezentului regula-
ment; 

f) să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate; 
g) să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora. 

ART. 28 

Operatorul care asigură activitatea de colectare şi transport al deşeurilor are şi următoarele obliga-
ţii: 

a) să deţină 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 con-
form legii; 

b) să nu abandoneze deşeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor 
sau pe cele existente pe traseul de colectare şi transport, cu excepţia celor periculoase 
care nu sunt înglobate în deşeurile municipale; 

c) să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea po-
pulaţiei şi a mediului, care au fost aprobate de autorităţile administraţiei publice locale; 

d) împreună cu autorităţile administraţiilor publice locale şi cu Asociaţia de dezvoltare inter-
comunitara pentru salubrizare Bacău să informeze şi să conştientizeze populaţia privind 
colectarea separată a deşeurilor, precum şi privind modalităţile de prevenire a generării 
deşeurilor. Informarea şi conştientizarea populaţiei se va realiza în cadrul unei campanii 
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de informare şi conştientizare prin distribuţia de pliante, broşuri, afişe, prin clipuri publici-
tare la radio şi TV, prin activităţi educative etc.  

Secţiunea 2 Sortarea deşeurilor municipale colectate separat 
ART. 29 

1. Toate deşeurile de hârtie şi carton, precum şi deşeurile de plastic şi metal colectate separat 
de la populaţie, industrie, comerţ şi instituţii din municipiul Bacău şi cele 22 localităţi înveci-
nate vor fi sortate în staţia de sortare Bacău.  

2. Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcţie de cerinţele de calitate solicitate de 
reciclatori. 

3. Operatorul staţiei de sortare stabileşte împreună cu Primăria municipiului Bacău modalita-
tea de valorificare a tuturor materialelor sortate. 

ART. 30 

1. Deşeurile de sticlă colectate separat din municipiul Bacău si cele 22 localităţi învecinate vor 
fi transportate de către operatorul de colectare şi transport în spaţiul de stocare temporară, 
special amenajat în incinta staţiei de sortare. 

2. Operatorul staţiei de sortare asigură predarea către reciclatori a deşeurilor de sticlă colecta-
te separat. 

ART. 31 

Operatorul staţiei de sortare are următoarele obligaţii specifice: 
a) să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea temporară a deşeurilor ce urmează a 

fi sortate, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 
b) să asigure valorificarea întregii cantităţi de deşeuri sortate, evitând formarea de stocuri; 
c) să folosească pentru sortarea deşeurilor tehnologii şi instalaţii care îndeplinesc condiţiile 

legale privind funcţionarea acestora; 
d) să se îngrijească de depozitarea în depozitul conform Bacău a întregii cantităţi de rezi-

duuri rezultate din procesul de sortare a deşeurilor. 

ART. 32 

Spaţiile în care se desfăşoară activitatea de sortare trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele 
condiţii: 

a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafaţă suficientă pentru primirea deşeurilor 
şi pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deşeu sortat; 

b) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau 
din procesul tehnologic de sortare şi spălare; 

c) să aibă instalaţie de spălare şi dezinfectare; 
d) să fie prevăzute cu instalaţii de preepurare a apelor uzate, conform normativelor în vi-

goare; 
e) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate; 
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f) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare fără a exista posibilitatea de 
contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deşeuri; 

g) să existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare; 
h) să fie dotate cu instalaţie de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminanţa nece-

sară asigurării activităţii în orice perioadă a zilei; 
i) să fie prevăzute cu instalaţii de detecţie şi de stins incendiul; 
j) să fie prevăzute cu instalaţii de presare şi balotare pentru diferite tipuri de materiale reci-

clabile. 

ART. 33 

Se interzice deversarea apelor uzate care nu respectă condiţiile impuse de NTPA 002 în reţeaua 
de canalizare a municipiului Bacău. 

Secţiunea 3 Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorifi-
cării materiale şi energetice a deşeurilor 

ART. 34 

1. Valorificarea materială şi energetică a deşeurilor reprezintă una din priorităţile sistemului de 
gestionare a deşeurilor din municipiul Bacău şi cele 22 localităţi învecinate. 

2. Operatorii serviciului de salubrizare (operatorul de colectare şi transport şi operatorul insta-
laţiilor de gestionare a deşeurilor) trebuie să-şi organizeze activitatea astfel încât să se asi-
gure un grad cât mai mare de valorificare a deşeurilor municipale. 

3. Metodele şi tehnologiile de valorificare a deşeurilor trebuie să respecte legislaţia în vigoare, 
să fie în concordanţă cu planurile de gestionare de deşeurilor la nivel naţional, regional şi 
judeţean şi cu prevederile Master Plan-ului şi Studiului de fezabilitate privind Sistemul de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Bacău. 

ART. 35 

1. Toate deşeurile verzi (deşeuri din parcuri, grădini şi cimitire) din municipiul Bacău şi cele 22 
localităţi învecinate vor fi colectate separat şi compostate în cadrul staţiei de compostare 
Bacău.  

2. Staţia de compostare este operată astfel încât să se obţină compost, care să îndeplinească 
condiţiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură. 

3. Apele uzate rezultate din procesul de compostare sunt colectate şi epurate împreună cu 
levigatul colectat din depozitul conform Bacău în instalaţia de epurare cu osmoza inversă 
aflată pe amplasament. 

ART. 36 

1. Atât în cazul gospodăriilor individuale din municipiul Bacău, cât şi în cazul celor 22 localităţi 
învecinate va fi promovată compostarea individuală. 
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2. Compostarea individuală se va realiza la cel puţin 60 % din gospodăriile individuale din 
mediul urban şi 60 % din gospodăriile din cele 22 localităţi învecinate. 

3. Operatorul de colectare şi transport împreună cu Asociaţia de dezvoltare intercomunitară 
pentru salubrizare Bacău şi autorităţi publice locale vor realiza campanii intense de informa-
re şi conştientizare în vederea promovării compostării individuale. 

ART. 37  

1. Conform Planului regional de gestionare a deşeurilor, a Planului judeţean de gestionare a 
deşeurilor, a Master Planului şi Studiului de fezabilitate pentru Sistemul de management in-
tegrat al deşeurilor în judeţul Bacău, pe termen scurt şi mediu nu este fezabilă realizarea 
unei instalaţii de incinerare pentru municipiul Bacău şi cele 22 localităţi învecinate. 

2. Este încurajată valorificarea prin co-incinerare a deşeurilor care nu pot fi valorificate materi-
al. 

ART. 38 

Operatorul staţiei de sortare si a staţiei de compostare va analiza şi va defini în procedurile opera-
ţionale proprii modul de valorificare a deşeurilor reziduale rezultate din procesul de sortare şi com-
postare, încât cantitatea de deşeuri depozitate sa fie minimă. 

Secţiunea 4 Depozitarea controlată a deşeurilor municipale 
ART. 39 

Depozitarea deşeurilor municipale este permisă numai în depozite amenajate conform legislaţiei şi 
normelor tehnice în vigoare şi numai după obţinerea acordurilor şi avizelor şi autorizaţiilor prevăzu-
te de legislaţie.  

ART. 40 

Autorizaţia de mediu eliberată de autoritatea competentă prevede cel puţin: 
a) tipul şi cantităţile de deşeuri care urmează să fie eliminate; 
b) cerinţele tehnice generale de operare a depozitului; 
c) monitorizarea factorilor de mediu. 

ART. 41 

Următoarele deşeuri nu sunt acceptate în vederea depozitării: 
a) deşeuri lichide; 
b) deşeuri care, în condiţiile existente în depozit, sunt explozive, corozive, oxidante, infla-

mabile sau puternic inflamabile; 
c) deşeurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care sunt 

definite ca infecţioase conform normativelor în vigoare; 
d) anvelope uzate întregi, cu excepţia anvelopelor utilizate ca material de construcţie în 

depozit; 
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e) orice alt tip de deşeuri care nu îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul 
regulament şi în actele normative în vigoare. 

 ART. 42 

1. Deşeurile municipale pot fi stocate temporar în următoarele spaţii: 
a) la locul de producere; 
b) în punctele de precolectare; 
c) în staţia de sortare; 
d) în staţia de compostare. 

2. Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la depo-
zitare. 

3. Operatorul de salubrizare care prestează activităţi de precolectare, colectare şi transport a 
deşeurilor municipale va transporta direct deşeurile reziduale colectate din municipiul Ba-
cău şi cele 22 localităţi învecinate la depozitul conform Bacău. 

ART. 43 

1. Pentru a putea fi depozitate, deşeurile trebuie să îndeplinească condiţiile necesare accep-
tării la un depozit clasa b. Condiţiile de acceptare se stabilesc de operatorul care adminis-
trează depozitul, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative în vigoare.  

2. Operatorul care administrează depozitul de deşeuri stabileşte criteriile de acceptare a de-
şeurilor pe baza analizei: 
a) măsurilor necesare pentru protecţia mediului şi în special a apelor subterane şi a apelor 

de suprafaţă; 
b) asigurării funcţionării sistemelor de protecţie a mediului, în special cele de impermeabili-

zare şi de tratare a levigatului; 
c) protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deşeurilor în interiorul rampei; 
d) protecţiei împotriva pericolelor pentru sănătatea umană. 

3. Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietăţile deşeurilor trebuie să cuprindă: 
a) cerinţe referitoare la cunoaşterea compoziţiei totale; 
b) limitări ale conţinutului în materie organică al deşeurilor; 
c) cerinţe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a componentelor deşeurilor orga-

nice; 
d) limitări ale cantităţii de componenţi specificaţi, posibil dăunători/periculoşi; 
e) limitări ale nivelului potenţial şi estimat al levigatului în cazul anumitor componenţi, posi-

bil dăunători/periculoşi; 
f) proprietăţi ecotoxicologice ale deşeurilor şi ale levigatului rezultat. 

ART. 44 

În vederea depozitării deşeurilor, operatorul care prestează activitatea de transport a deşeurilor 
trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deşeurile respective pot fi acceptate 
pentru depozitare în conformitate cu condiţiile stabilite de operatorul care administrează depozitul 
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de deşeuri şi că deşeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regu-
lament şi în actele cu caracter normativ in vigoare. 

Secţiunea 5 Exploatarea depozitului conform Bacău 
ART. 45 

1. Eliminarea deşeurilor reziduale colectate de la populaţie, industrie şi comerţ din municipiul 
Bacău şi cele 22 localităţi învecinate, precum şi a deşeurilor reziduale rezultate în urma 
procesului de sortare şi compostare se va realiza în depozitul conform Bacău.  

2. Depozitul de deşeuri Bacău are caracter zonal, deservind întreg judeţul Bacău, şi este auto-
rizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

ART. 46 

Operarea depozitului se va realiza în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare, în special a HG 
349/2005 privind depozitarea deşeurilor şi a Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor. 

ART. 47 

La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiţii: 
a) în cursul operaţiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deşeurilor vor circula 

numai pe drumurile interioare amenajate ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor 
de transport pe suprafaţa deşeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigura condi-
ţii de spălare şi dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieşirea din depozit; 

b) pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor şi roză-
toarelor prin dezinsecţie şi deratizare; 

c) organizarea depozitului va asigura protecţia sănătăţii populaţiei în general, protecţia să-
nătăţii personalului şi protecţia mediului; se acordă atenţie deosebită împrejmuirii şi per-
delelor de protecţie. 

ART. 48 

1. În operarea depozitului se va acorda o atenţie deosebită controlului asupra gazelor formate 
în depozit, luându-se măsurile necesare pentru a controla acumularea şi migrarea gazelor 
generate. 

2. Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat şi apoi utilizat. Când gazul colec-
tat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars. 

3. Operaţiile de colectare, tratare şi utilizare a gazelor generate în depozitele de deşeuri se 
efectuează astfel încât să minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului şi riscul 
pentru sănătatea umana. 

ART. 49 

1. În depozitele pentru deşeuri nepericuloase pot fi depozitate deşeurile care au rezultat în 
urma procesului de sortare şi procesului de compostare, precum şi deşeurile pentru care 
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tratarea nu contribuie la reducerea cantităţii acestora sau a pericolelor pe care le prezintă 
pentru sănătatea umană sau pentru mediu şi nici nu pot fi valorificate. 

2. Este interzisă depozitarea deşeurilor reciclabile colectate separat, a deşeurilor verzi colec-
tate separat, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, precum şi a oricăror tipuri 
de deşeuri a căror valorificare materială este justificată din punct de vedere tehnic şi eco-
nomic. 

3. Este admis la depozitare nămolul rezultat de la epurarea apelor orăşeneşti în condiţiile în 
care îndeplineşte condiţiile de acceptare la depozitare şi are o umiditate de maxim 65 %. 
Nămolul se depozitează amestecat cu deşeurile municipale în proporţie de 1:10. 

ART. 50 

Cheltuielile cu exploatarea, precum şi cele estimate pentru închidere şi operaţiile postînchidere 
pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de taxa de salubrizare. 

ART. 51 

Pentru exploatarea depozitelor de deşeuri operatorul depozitului trebuie să aibă documente rele-
vante din care să rezulte: 

a) categoria depozitului de deşeuri; 
b) lista tipurilor definite şi cantitatea totală de deşeuri autorizată spre depunere în depozitul 

de deşeuri; 
c) gradul de pregătire a depozitului pentru operaţiile de depozitare a deşeurilor şi pentru 

procedurile de supraveghere şi control, inclusiv planurile pentru situaţii neprevăzute, 
precum şi cerinţele temporare pentru închidere şi operaţiile postînchidere; 

d) obligaţia operatorului de a informa cel puţin trimestrial autorităţile competente cu privire 
la: 
 tipurile şi cantităţile de deşeuri depozitate; 
 rezultatele programului de monitorizare; 
 toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea condiţi-

ilor impuse şi modul de comportare a diferitelor deşeuri în depozite; 
e) controlul de calitate al operaţiilor analitice ale procedurilor de supraveghere şi control 

şi/sau al analizelor menţionate ca obligatorii, efectuate în laboratoarele de specialitate. 

ART. 52 

1. Operatorul care asigură administrarea depozitului trebuie să aibă şi să întocmească o do-
cumentaţie specifică urmăririi stării şi comportării depozitului în funcţie de factorii de mediu 
şi de deşeurile depozitate. 

2. Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afec-
tare a calităţii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii. 

3. Din punct de vedere al deşeurilor intrate în depozit se vor consemna în rapoartele operative 
zilnice următoarele: 
a) cantităţile de deşeuri intrate în depozit pe tipuri de deşeu; 
b) compoziţia deşeurilor intrate în depozit; 
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c) dacă deşeul provine de la o instalaţie de tratare (staţie de sortare, staţie de compostare 
etc.) şi elementele de identificare ale acestuia; 

d) data şi ora fiecărui transport; 
e) locul de depozitare în cadrul depozitului. 

4. Pentru realizarea bilanţului zilnic al apei din depozit şi evaluarea volumului de levigat ce se 
acumulează în straturile inferioare ale depozitului sau se deversează din depozit se vor 
consemna în rapoartele operative, zilnic, următoarele date meteorologice: 
a) temperatura minimă, maximă şi la ora 15,00; 
b) cantitatea de precipitaţii; 
c) direcţia şi viteza vântului dominant; 
d) infiltraţia, scurgerea, evapotranspiraţia, transportul constituenţilor solubili prin drenaje cu 

lizimetrul sau altă metodă acceptată; 
e) umiditatea atmosferică la ora 15,00. 

5. Se vor preleva lunar, dacă în autorizaţie nu este specificată o alta frecventă, probe din apa 
de suprafaţă care trece prin apropierea depozitului, dacă este cazul, din locurile special 
amenajate în acest sens pentru prelevarea probelor, atât în amonte, cât şi în aval de depo-
zit. Analiza apei trebuie realizată pentru următoarele componente: 
a)  acid clorhidric; 
b)  acid fluorhidric; 
c)  mercur şi compuşii acestuia; 
d)  cadmiu şi compuşii acestuia; 
e)  taliu şi compuşii acestuia; 
f)  arsenic şi compuşii acestuia; 
g)  plumb şi compuşii acestuia; 
h)  crom şi compuşii acestuia; 
i)  cupru şi compuşii acestuia; 
j)  nichel şi compuşii acestuia; 
k)  zinc şi compuşii acestuia; 
l)  dioxine şi furani. 

6. Măsurarea volumului levigatului, prelevarea şi analizarea probelor de levigat se efectuează 
pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit, consemnându-se în rapoartele 
operative cel puţin următoarele: 
a) volumul de levigat tratat; 
b) analiza chimică a levigatului înainte şi după tratarea levigatului; 
c) analiza chimică a permeatului; 

7. Analiza gazelor de depozit va conţine în special: 
d) metan; 
e) dioxid de carbon; 
f) oxigen; 
g) hidrogen sulfurat; 
h) hidrogen. 

8. Controlul calităţii apei subterane se realizează prin prelevarea probelor de apă din cele 8 
foraje de monitorizare existente, consemnându-se următoarele: 
a) nivelul apei freatice, lunar; 
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b) analiza apei freatice, cu aceeaşi frecvenţă şi pentru aceleaşi componente prevăzute la 
alin. 5. 

9. Anual se va urmări gradul de tasare a depozitului pe zone de depozitare. 

ART. 53 

Operatorul care administrează depozitul trebuie: 
a) să accepte introducerea în depozit numai a deşeurilor permise, menţionate în autoriza-

ţie, şi să respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea care a avizat înfiinţa-
rea depozitului; 

b) să supravegheze permanent modul de depozitare a deşeurilor sub aspectul stabilităţii şi 
etanşeităţii şi să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament şi în 
autorizaţie, pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a depozitului; 

c) să exploateze la parametrii proiectaţi instalaţiile de depoluare, în special instalaţia de 
epurare a levigatului cu osmoză inversă cu care sunt dotate şi să se doteze cu instalaţii 
pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc; 

d) să asigure gestionarea concentratului rezultat în urma procesului de epurare cu osmoză 
inversă în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile autorizaţiei in-
tegrate de mediu: 

e) să execute controlul şi monitorizarea emisiilor şi imisiilor de poluanţi, prin laboratorul 
propriu sau în colaborare cu alte laboratoare acreditate; 

f) să nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate. 

Secţiunea 6 Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căi-
lor publice 

ART. 54 

1. Activitatea de măturat a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru 
al domeniului public. 

2. În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populaţiei ca urmare a acţiunii patogene a 
microorganismelor existente în praful stradal, Consiliul local al municipiului Bacău stabileşte 
intervalul orar de efectuare a operaţiunilor de stropire, măturare şi spălare a căilor publice. 
Intervalul orar şi ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în 
care se produc aglomeraţii umane în zonele în care se efectuează aceste activităţi. 

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

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

5. Măturatul se efectuează pe o lăţime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola cen-
trală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării auto-
vehiculelor sau acţiunii vântului să nu depăşească concentraţia de pulberi admisă prin nor-
mele în vigoare. 
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6. Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat citadin igienic, operaţia de 
măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu 
este umectat ca urmare a condiţiilor naturale, sau temperatura exterioară, în zona mătura-
tă, nu este mai mică decât cea de îngheţ. 

ART. 55 

1. Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în pieţe şi în hale de desfacere a pro-
duselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafeţe anexe ale spaţiilor de circula-
ţie, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul meca-
nic. 

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

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

4. Operaţiunea de măturat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepţia perioadei în 
care se efectuează curăţatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de în-
gheţ. 

5. Colectarea deşeurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în re-
cipiente acoperite, amplasate în condiţii salubre, în spaţii special amenajate, care vor fi 
transportate cu mijloace de transport adecvate. 

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

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

ART. 56 

1. Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, pe-
rioadă ce poate fi modificată de autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de condi-
ţiile meteorologice concrete. 

2. Este interzisă efectuarea operaţiilor de stropire şi spălare în perioada în care, conform pro-
gnozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului. 

3. La executarea operaţiei de stropire se va avea în vedere să nu fie afectaţi pietonii, autove-
hiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare, din zona în care acţionează utila-
jul ce realizează operaţiunea. 
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ART. 57 

1. Operaţiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuare, după ter-
minarea operaţiei de măturare şi curăţare a rigolelor. 

2. Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul 
racordat la hidranţii stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalaţiile ne-
cesare sa realizeze presiunea prescrisă. 

3. Perioada în care se execută operaţiunea de spălare este aceeaşi cu cea prevăzută la art. 
56 alin. 1. 

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

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

6. Curăţatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operaţia de măturare. Răzui-
rea rigolelor de pământ se realizează cu frecvenţa stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai 
puţin de o dată pe lună. 

7. Lăţimea medie pe care se aplică curăţarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordura 
spre axul median al străzii. 

ART. 58 

1. Pentru realizarea operaţiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială lua-
tă din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al lo-
calităţii sau din apele de suprafaţă sau de adâncime, cu aprobarea autorităţii administraţiei 
publice locale, pe baza avizului sanitar. 

2. În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se 
poate folosi şi apă prelevată de la hidranţii stradali, cu acordul operatorului serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare. 

3. În toate situaţiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui 
contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. 

4. Substanţele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea adminis-
traţiei publice locale. 
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Secţiunea 7 Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile pu-
blice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 
timp de polei sau de îngheţ 

ART. 59 

1. Operatorul care prestează activitatea de curăţare şi transportul zăpezii îşi va organiza sis-
temul de informare şi control atât asupra stării drumurilor, cât şi în ce priveşte modul de 
pregătire şi acţionare pe timp de iarnă. 

2. Pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă în timpul iernii, ope-
ratorul va întocmi anual un program de acţiune comun cu autorităţile administraţiei publice 
locale, până la 1 octombrie, pentru acţiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi 
combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri: 
a) pregătitoare; 
b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire; 
c) de prevenire şi combatere a poleiului. 

ART. 60 

Autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de 
iarnă, care constau în: 

a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul localităţii şi dotarea 
necesară deszăpezirii pe timp de iarnă; 

b) organizarea unităţilor operative de acţiune; 
c) întocmirea planului operativ; 
d) elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă. 

ART. 61 

Planul operativ de acţiune în timpul iernii va cuprinde cel puţin: 
a) centralizatorul materialelor chimice şi antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianţilor; 
b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire şi transport necesare; 
c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona; 
d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona cu prioritate; 
e) lista mijloacelor de comunicare; 
f) lista persoanelor responsabile, cu adresa şi numerele de telefon de la serviciu şi de aca-

să; 
g) inventarul gospodăresc şi al echipamentelor de protecţie; 
h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare şi a 

gurilor de scurgere; 
i) dispunerea spaţiilor pentru adunarea şi odihna personalului. 
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ART. 62 

Operaţiunile de curăţare şi transport al zăpezii şi de acţionare cu materiale antiderapante se reali-
zează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, străzile sau tronsoanele de 
străzi situate de-a lungul lacurilor şi al cursurilor de apă. 

ART. 63 

1. Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat, în funcţie de condiţiile 
specifice din teren. 

2. Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât şi noaptea, în funcţie de necesi-
tăţi, cu respectarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate a muncii. 

3. Autorităţile administraţiilor publice locale avea convenţii încheiate cu Administraţia naţională 
de meteorologie, pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evolu-
ţia temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităţilor de precipitaţii sub formă de zăpadă. 

4. În funcţie de prognoza meteorologică primită, operatorul va acţiona preventiv pentru preîn-
tâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului. 

ART. 64 

1. În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheţii, arterele de circulaţie a mijloacelor 
de transport în comun, spaţiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din drep-
tul staţiilor mijloacelor de transport în comun, căile de acces la instituţiile publice şi unităţile 
de alimentaţie publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la înceta-
rea ninsorii. 

2. În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va in-
terveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă 
mijloacele de transport in comun. 

3. Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor şi aleilor din 
cadrul localităţii. 

4. Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile 
de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de 
canalizare. 

 ART. 65 

1. Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor din localitate pe timp 
de iarnă se va ţine de către operator într-un registru special întocmit pentru această activi-
tate şi denumit „jurnal de activitate pe timp de iarnă". 

2. Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorităţii 
administraţiei publice locale constituie documentul primar de bază pentru verificarea activi-
tăţii şi decontarea lucrărilor efectuate. 

3. În cadrul jurnalului se vor trece cel puţin următoarele: 
a) numele şi prenumele dispecerului; 
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b) data şi ora de începere a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; 
c) data şi ora de terminare a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; 
d) străzile pe care s-a acţionat; 
e) activitatea prestată; 
f) forţă de munca utilizata; 
g) utilajele/echipele care au acţionat; 
h) materialele utilizate şi cantitatea acestora; 
i) temperatura exterioară; 
j) condiţiile hidrometeorologice; 
k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administraţia naţională de 

meteorologie; 
l) semnătura dispecerului; 
m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului. 

4. Evidenţa se va ţine pe schimburi, separat pentru acţiunea cu utilaje şi separat pentru acţiu-
nea cu forţe umane. 

ART. 66 

1. Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de 
descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a 
acţionat manual sau mecanizat. 

2. Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât: 
a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol; 
b) suprafaţa depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii canti-

tăţi de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă; 
c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, 

comunicată de Administraţia naţională de meteorologie pentru municipiul Bacău, căzută 
pe suprafaţa pentru care se realizează operaţia de deszăpezire, corelată cu unghiul ta-
luzului natural pentru zăpada depozitată; 

d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire şi de deversare a 
acesteia numai în reţeaua de canalizare a municipiului Bacău în punctele avizate de 
operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. 

3. Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canali-
zare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. 

4. Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecţii, spaţii verzi, terenuri virane etc. 

5. Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii acesteia trebuie să se 
realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activităţii de deszăpezire. 

6. Autorităţile administraţiilor publice locale pot stabili şi alte intervale de timp în care trebuie 
să se asigure deszăpezirea, în funcţie de importanţa străzilor, abundenţa cantităţii de zăpa-
dă, dotarea cu mijloace tehnice şi umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore. 

7. Transportul, depozitarea şi descărcarea zăpezii şi a gheţii formate pe carosabil se realizea-
ză concomitent cu operaţia de deszăpezire. 
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ART. 67 

1. Autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsuri pentru prevenirea şi combaterea po-
leiului şi înzăpezirii străzilor pe raza municipiului Bacău şi în cele 22 localităţi învecinate, în 
toată perioada iernii, şi de apărare a lor împotriva degradării acestora, în perioada de dez-
gheţ. 

2. Măsurile de prevenire, combatere şi de apărare vor fi cele cuprinse în programul comun de 
acţiune aprobat de Consiliul local al municipiului Bacău şi de consiliile locale ale celor 22 
localităţi învecinate. 

ART. 68 

1. Împrăştierea substanţelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele 
de detectare locale indică posibilitatea apariţiei poleiului, a gheţii şi în perioada în care se 
înregistrează variaţii de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheţii urmată în perioa-
da imediat următoare de îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare. 

2. Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanţi chimici 
în amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform pe supra-
faţa părţii carosabile. 

3. Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune este necesară în ca-
zul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza 
clorura de calciu sau alte substanţe chimice care au un grad redus de coroziune. 

4. Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau 
cu nisip ori alte materiale care prin acţiunea de împrăştiere pot produce deteriorări prin ac-
ţiunea abrazivă sau prin lovire şi/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă. 

5. Substanţele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, îngheţului şi pentru combaterea 
formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale. 

ART. 69 

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să anunţe prin posturile de radio locale starea 
străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curăţare şi transport al ză-
pezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum şi orice alte informaţii legate de activitatea de 
deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulaţii în siguranţă a pietoni-
lor, a mijloacelor de transport in comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea şi a celorlal-
te autovehicule. 
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Secţiunea 8 Colectarea cadavrelor animalelor de pe dome-
niul public şi predarea acestora unităţilor de 
ecarisaj  

ART. 70 

Consiliul local al municipiului Bacău şi consiliile locale ale celor 22 localităţi învecinate sunt re-
sponsabile de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localită-
ţilor respective, prin unităţi de ecarisaj autorizate, conform legislaţiei în vigoare. 

ART. 71 

1. Serviciile specializate din cadrul primăriilor au obligaţia de a colecta cadavrele de animale 
de pe domeniul public şi de a le preda unităţii de ecarisaj care este abilitată pentru neutrali-
zarea deşeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a municipiului Bacău şi a 
celor 22 localităţi învecinate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

2. Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă în mijloace auto special destina-
te şi amenajate în acest scop, care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în vigoare. 

3. Documentele de înregistrare şi evidenţele necesare sunt cele specifice activităţii de colecta-
re, transport şi neutralizare a deşeurilor de origine animală rezultate din gospodăriile popu-
laţiei, fiind aplicabile prevederile art. 84 alin. 1, art. 85 şi 86. 

ART. 72 

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum 2 ore de la 
semnalarea existenţei acestora de către populaţie, reprezentanţi ai operatorilor economici sau ai 
instituţiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activităţii curente de salubrizare. 

ART. 73 

Autovehiculele şi containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public 
trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru aceasta 
operaţie. 

ART. 74 

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecţie şi să fie dotat cu mijloace corespunzătoare 
astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie sa aibă aviz me-
dical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condiţiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este 
cazul, pentru prestarea acestei activităţi. 

ART. 75 

Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii 
decât cele stabilite de legislaţia în vigoare. 
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Secţiunea 9 Colectarea, transportul, depozitarea şi valorifi-
carea deşeurilor voluminoase şi a deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice 

ART. 76 

1. Deşeurile voluminoase constau în deşeuri solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de 
uz casnic, etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de precolectare sau colectare 
a deşeurilor municipale. 

2. Deşeurile voluminoase se vor colecta periodic din poartă în poartă şi vor fi transportate de 
operatorul de colectare şi transport la punctul verde din municipiul Bacău, unde se reali-
zează stocarea temporară a acestora. 

3. Cetăţenii pot duce direct deşeurile voluminoase la punctele verzi, amenajate în municipiul 
Bacău. 

4. Colectarea deşeurilor voluminoase se poate face şi direct de la deţinătorul acestora, în ur-
ma solicitării adresate către operatorul de colectare şi transport, cu specificarea caracteris-
ticilor şi cantităţilor acestora. În această situaţie, operatorul de salubrizare poate să stabi-
lească o altă dată şi oră decât cele aprobate de autoritatea administraţiei publice locale în 
cadrul programelor de colectare a deşeurilor voluminoase, dacă operaţia de colectare, prin 
corelarea volumului deşeurilor preluate cu capacitatea de transport afectată, se justifică din 
punct de vedere economic. 

ART. 77 

1. Frecvenţa de colectare a deşeurilor voluminoase va fi în primul an de o dată la trei luni. Du-
pă primul an, în funcţie de cantitatea de deşeuri voluminoase colectate, frecvenţa de colec-
tare poate fi crescută sau scăzută. Modificarea frecvenţei de colectare a deşeurilor volumi-
noase se face cu acordul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Ba-
cău. 

2. Operatorul de colectare şi transport va informa cetăţenii din municipiul Bacău şi cele 22 lo-
calităţi învecinate la începutul fiecărui an privind calendarul de colectare a deşeurilor volu-
minoase. 

ART. 78 

Operatorul de colectare şi transport va asigura tratarea, valorificarea şi eliminarea întregii cantităţi 
de deşeuri voluminoase colectate separat. 

ART 79 

1. Operatorul de colectare şi transport are obligaţia de a colecta deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice de la populaţie şi de a le transporta la punctele de colectare din fie-
care localitate. 
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2. Frecvenţa de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice este de cel pu-
ţin o dată pe trimestru. Operatorul de salubrizare are obligaţia de a informa cetăţenii cu pri-
vire la calendarul de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. 

3. Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău are obligaţia de a comu-
nica Agenţiei regionale pentru protecţia mediului Bacău modalitatea şi frecventa de colecta-
re a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de la gospodăriile particulare. 

4. Operatorul de colectare şi transport are obligaţia de a amenaja şi asigura funcţionarea a 
câte unui punct pentru colectarea DEEE în fiecare din cele 22 localităţi. Punctele de colec-
tare vor fi amenajate pe spaţii puse la dispoziţie de către autorităţile publice locale. 

5. Punctele de colectare a DEEE din municipiul Bacău sunt cele două puncte verzi. În caz de 
necesitate, operatorul de colectare şi transport va trebui să amenajeze şi să asigure funcţi-
onarea şi a altor puncte de colectare a DEEE pentru municipiul Bacău. 

6. Punctele de colectare se amplasează în locuri şi la distanţe care să asigure un acces uşor, 
ţinându-se seama de densitatea populaţiei. 

7. Punctele de colectare au obligaţia de a prelua, cel puţin gratuit, deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice de la deţinători şi distribuitori. 

8. Operatorul de colectare şi transport are obligaţia de a preda DEEE colectate către producă-
torii sau organizaţiile colective ale acestora în vederea realizării tratării/reciclării DEEE co-
lectate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Asociaţia de dezvoltare intercomu-
nitară pentru salubrizare Bacău poate solicita producătorilor/organizaţiilor colective acoperi-
rea costurilor reale de colectare, transport până la punctele de colectare şi stocare tempo-
rară a DEEE, dar nu mai mult decât taxa unitar stabilită pentru serviciul de salubritate pen-
tru populaţie. 

ART. 80 

Operatorul de colectare şi transport trebuie să aibă un sistem de evidenţă a gestionării deşeurilor 
voluminoase şi a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice din care să rezulte: 

a) data la care s-a realizat colectarea şi transportul; 
b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea, în cazul DEEE; 
c) cantităţile totale preluate de la populaţie, persoane juridice de drept public şi privat; 
d) cantităţile de deşeuri voluminoase care au fost valorificate; 
e) cantităţile de DEEE care au fost transmise la tratare/valorificare. 

Secţiunea 10 Colectarea, transportul şi neutralizarea deşeuri-
lor animaliere provenite din gospodăriile popu-
laţiei 

ART. 81 

1. Consiliul local al municipiului Bacău şi consiliile locale ale celor 22 localităţi sunt responsa-
bile de neutralizarea deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor 
individuali de animale sau a animalelor găsite moarte pe teritoriul unităţii administrativ-
teritoriale respective, pentru care nu se poate identifica proprietarul, prin asigurarea unei re-
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laţii contractuale cu unităţi de ecarisaj autorizate sau cu operatori ai serviciului de salubriza-
re care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în vigoare pentru a presta această activi-
tate. 

2. Consiliile locale au obligaţia de a păstra evidenţele veterinare în cazul crescătorilor indivi-
duali de animale şi al persoanelor fizice care deţin animale ce nu sunt destinate activităţilor 
economice. 

3. Creşterea animalelor poate fi făcută numai în cartierele periferice şi pe arealurile stabilite 
prin serviciile specializate ale consiliilor locale cu respectarea normelor sanitar veterinare şi 
de protecţia mediului . 

ART. 82 

Persoanele fizice şi juridice care cresc sau au în întreţinere animale şi păsări sunt obligate să folo-
sească numai locuri special amenajate, care să respecte normele sanitar-veterinare şi al căror 
amplasament să fie aprobat de autorităţile teritoriale de protecţia mediului şi de direcţiile sanitare 
veterinare. 

ART. 83 

Crescătorii individuali de animale sunt obligaţi să anunţe în maximum 24 de ore autoritatea admi-
nistraţiei publice locale asupra morţii animalelor din gospodăriile proprii în vederea colectării, 
transportului şi neutralizării acestora. 

ART. 84 

1. Autorităţile administraţiilor publice locale au obligaţia să ţină o evidenţă referitoare la deşeu-
rile de origine animală colectate, modul de transport, precum şi documente doveditoare cu 
privire la predarea acestor deşeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operaţia de 
neutralizare. 

2. Colectarea şi transportul deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei se rea-
lizează numai dacă acestea au certificat sanitar-veterinar, eliberat de circumscripţia sanitar-
veterinară de pe raza de domiciliu a utilizatorului, în care trebuie să fie menţionate cel puţin: 
a) denumirea subproduselor; 
b) categoria de încadrare a subproduselor; 
c) locaţia în care se găsesc acestea; 
d) modul de procesare. 

3. Neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei se realizează prin: 
a) incinerare/coincinerare directă; 
b) procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria I sau a II-a, aşa cum 

acestea sunt definite de legislaţia în vigoare, de subproduse animaliere ce nu sunt des-
tinate consumului uman; 

c) procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria a III-a de subproduse 
animaliere ce nu sunt destinate consumului uman; 

d) procesare într-o unitate de prelucrare tehnică, cu precizarea clară a utilizării tehnice; 
e) îngropare, cu respectarea prevederilor legale; 
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f) alte modalităţi stabilite în avizul sanitar-veterinar. 

ART. 85 

În cazul în care se realizează neutralizarea deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile 
populaţiei, acesta trebuie să păstreze evidenţele cu privire la tipul deşeurilor, cantitatea, documen-
tele însoţitoare, modul de neutralizare, data şi, după caz, şarja/lotul, precum şi, pentru materiile 
sau produsele rezultate, destinaţia, transportatorul şi documentele însoţitoare. Operatorul de colec-
tare şi transport trebuie să întocmească şi să completeze registre în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline. 

ART. 86 

Toate documentele se arhivează şi se păstrează conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

ART. 87 

Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii 
decât cele stabilite de legislaţia în vigoare. 

ART. 88 

Amenajarea şi întreţinerea locurilor de precolectare se vor face prin grija crescătorului de animale, 
transportul şi depozitarea deşeurilor în locurile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale 
fiind efectuate pe baza unui contract individual de prestări servicii încheiat cu operatorul de salu-
brizare. 

ART. 89 

Autovehiculele şi containerele destinate transportului de deşeuri de origine animală trebuie dezin-
fectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru aceasta operaţie. 

Secţiunea 11 Colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi 
eliminarea deşeurilor provenite din gospodăriile 
populaţiei, generate de activităţi de reamenajare 
şi reabilitare interioară a locuinţe-
lor/apartamentelor proprietate individuală 

ART. 90 

Deşeurile din construcţii şi demolări provenite de la populaţie sunt deşeuri generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor şi apartamentelor proprietate individuală.  
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ART. 91 

1. Deşeurile din construcţii şi demolări de la gospodăriile private se colectează separat prin 
grija deţinătorului şi sunt transportate de către operatorul de colectare şi transport la instala-
ţia mobilă de concasare amplasată în incinta depozitului conform Bacău.  

2. Precolectarea se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă de-
pozitarea deşeurilor provenite din activitatea de construcţii şi demolări în recipientele sau 
containerele în care se depun deşeurile municipale. 

3. Transportul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi demolări se realizează în 
containerele în care s-a realizat precolectarea sau în basculante prevăzute cu sistem de 
acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăştierea acestora 
în timpul transportului. 

4. În cazul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi demolări prin a căror manipula-
re se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf 
degajată în aer să fie sub concentraţia admisă. 

ART. 92 

Deşeurile din construcţii şi demolări nepericuloase vor fi mărunţite cu ajutorul instalaţiei de conca-
sare mobilă din incinta depozitului conform Bacău, materialul rezultat fiind utilizat fie la construcţia 
de drumuri, fie pentru acoperire temporară în cadrul depozitului conform. 

ART. 93 

1. Este de preferat ca deşeurile inerte din construcţii şi demolări sa fie eliminate în depozite 
pentru deşeuri inerte. 

2. În depozitul conform de la Bacău pot fi depozitate numai deşeurile nepericuloase din con-
strucţii şi demolări, care nu pot fi valorificate. 

ART. 94 

1. Materialele care conţin azbest, rezultate din demolări, trebuie colectate separat, nu vor fi 
amestecate cu celelalte deşeuri, iar manipularea se realizează astfel încât să nu se degaje 
fibre din material; personalul care realizează această operaţie va purta echipament de pro-
tecţie, special pentru lucrul cu azbestul. 

2. Containerele în care se precolectează materialele rezultate din construcţii şi demolări care 
au caracter periculos trebuie să fie prevăzute cu semne convenţionale distinctive utilizate 
pentru avertizare în cazul substanţelor otrăvitoare şi inscripţionarea acestora cu avertizarea 
„PERICOL DE MOARTE".  

ART. 95 

Stocarea temporară a deşeurilor periculoase din construcţii şi demolări se va realiza în punctul 
verde din incinta depozitului conform Bacău. Operatorul punctului verde din amplasamentul depo-
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zitului este responsabil de gestionarea, în condiţiile legii, a deşeurilor periculoase din construcţii şi 
demolări rezultate de la populaţie. 

ART. 96 

Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări pe domeniul public 
sau privat. 

Secţiunea 12 Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea 
ART. 97 

1. Cetăţenii cu gospodării individuale, operatorii economici, instituţiile publice şi asociaţiile de 
proprietari/locatari au obligaţia de a asigura combaterea şi stingerea focarelor de rozătoare 
purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie 
sau din spaţiile pe care le deţin cu orice titlu. 

2. Finanţarea activităţilor de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare se asigură de autoritatea ad-
ministraţiei publice locale cu excepţia cazurilor când una sau mai multe din aceste activităţi 
este solicitată de o persoană fizică sau juridică. 

3. Activitatea de dezinsecţie se efectuează în: 
a) clădiri ale instituţiilor publice; 
b) părţi comune ale clădirilor tip condominii, case; 
c) căminele aferente reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie ter-

mică; 
d) parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac; 
e) pieţe, târguri, oboare, bâlciuri; 
f) zone demolate şi neconstruite; 
g) subsoluri uscate, umede sau inundate. 

4. Activitatea de dezinfecţie se efectuează în: 
a) depozitele de deşeuri municipale şi cele asimilate acestora; 
b) staţiile de transfer al deşeurilor; 
c) staţiile de sortare a deşeurilor; 
d) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor 

municipale; 
e) spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere; 
f) mijloacele de transport în comun; 
g) unităţile de învăţământ şi sanitare aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice 

locale; 
h) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a ani-

malelor. 

5. Deratizarea se efectuează în toate locurile în care: 
a) este prevăzuta operaţiunea de dezinfecţie; 
b) este prevăzuta operaţiunea de dezinsecţie, cu excepţia mijloacelor de transport în co-

mun; 
c) există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor. 
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ART. 98 

Deratizarea se execută: 
a) pentru operatorii economici, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie 

pentru stingerea unui focar; 
b) pentru populaţie şi instituţii publice, ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui fo-

car. 

ART. 99 

Din punct de vedere al frecvenţei, dezinsecţia se execută: 
a) trimestrial, în spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în subsolurile tehnice şi în 

căminele reţelelor de alimentare cu apă, de canalizare şi de alimentare cu energie termi-
că. În cazul tratamentelor împotriva ţânţarilor este obligatorie acţiunea atât împotriva lar-
velor, cât şi a adulţilor; 

b) lunar sau ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar în unităţile de producţie 
şi/sau de comerţ agroalimentar şi în depozitele cu astfel de produse; 

c) ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar de infecţie în instituţii; 
d) numai la solicitarea proprietarului spaţiului cu destinaţie de locuinţă. În spaţiile ocupate 

de copii, bătrâni, persoane cu afecţiuni cronice, precum şi în cele care se găsesc anima-
le de companie sau de pază dezinsecţia se execută utilizând numai produse din grupa 
III şi IV de toxicitate, care nu sunt iritante sau dăunătoare peştilor sau animalelor cu sân-
ge cald. În cazul constatării apariţiei unui focar, dezinsecţia se efectuează obligatoriu, fă-
ră a fi necesară solicitarea proprietarului spaţiului cu destinaţie de locuinţă; 

e) tratamentele în spaţiile verzi de pe raza municipiului Bacău şi celor 22 localităţi învecina-
te se vor efectua în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, utilizând aparatura de tra-
tare de la sol cu ceaţă rece sau caldă. 

ART. 100 

Toate produsele folosite pentru efectuarea operaţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie 
vor fi avizate obligatoriu de Autoritatea naţională sanitar-veterinară si pentru siguranţa alimentelor. 

ART. 101 

1. Persoanele fizice sau juridice deţinătoare de spaţii construite indiferent de destinaţie, curţi 
şi/sau terenuri virane sau amenajate, unităţile de administrare a domeniului public, ocoalele 
silvice, instituţiile publice, precum şi unităţile care au în exploatare reţele tehnico-edilitare 
sunt obligate să efectueze deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia spaţiilor deţinute în condi-
ţiile prevăzute în prezentul regulament. 

2. Deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia spaţiilor deţinute se realizează numai de un operator 
licenţiat de A.N.R.S.C. şi numai dacă i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau de-
legată în condiţiile legii. 

3. Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operaţiilor de deratizare, dezinsecţie şi/sau 
dezinfecţie au obligaţia să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se rea-
lizeze operaţia şi să menţină salubre spaţiile pe care le au în proprietate, luând măsuri de 
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evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colec-
tarea deşeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curăţare a subsolurilor, de punere în ordi-
ne a depozitelor de materiale şi de remediere a defecţiunilor tehnice la instalaţiile sanitare 
care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri şi/sau pe terenurile deţinute. 

ART. 102 

Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecţie şi/sau dezinsecţie are următoarele 
obligaţii: 

a) înainte de începerea lucrărilor în teren va anunţa tipul lucrărilor ce se vor efectua, pe ba-
za unui preaviz de execuţie, adus la cunoştinţa utilizatorului cu cel puţin 5 zile înainte de 
începerea lucrărilor respective, care va conţine: 
[1] tipul lucrării ce se va efectua; 
[2] data şi intervalul orar în care se efectuează lucrarea; 
[3] locul/locurile din cadrul proprietăţii utilizatorului în care este necesară activitatea; 
[4] gradul de toxicitate a substanţelor utilizate; 
[5] efectele substanţelor asupra peştilor, albinelor şi animalelor cu sânge cald; 
[6] măsurile de protecţie ce trebuie luate în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, 

animale şi păsări; 
b) în cazul în care operatorul trebuie să efectueze una sau mai multe operaţii pe proprieta-

tea privată a utilizatorului, la începerea lucrărilor reprezentantul acestuia este obligat să 
se legitimeze şi să anunţe scopul activităţii pe care o va efectua; 

c)  la terminarea lucrărilor efectuate pe proprietatea utilizatorului se solicită confirmarea 
efectuării fizice a lucrării, operatorul fiind singurul responsabil în privinţa substanţelor uti-
lizate, a cantităţii acestora şi a tehnologiei aplicate. 

ART. 103 

În cazul refuzului de a permite efectuarea operaţiilor pe proprietatea utilizatorului, operatorul are 
obligaţia să anunţe autoritatea administraţiei publice locale pentru luarea măsurilor legale. 

ART. 104 

1. În cazul în care, în urma unui tratament efectuat, se aduce o daună imediată, vizibilă, pro-
prietăţii beneficiarului, acest fapt va fi menţionat în documentul de lucru şi va fi comunicat în 
mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură 
să afecteze viaţa şi sănătatea oamenilor şi vieţuitoarelor. 

2. Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătăţii oamenilor 
şi vieţuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă utilizează sub-
stanţe periculoase pentru aceştia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populaţiei, 
conform prevederilor art. 102 lit. a, sau tratamentul este ineficient. 
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Capitolul 3 Drepturi si obligaţii 
Secţiunea 1 Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului 

de salubrizare 
ART. 105 

1. Operatorii serviciului de salubrizare vor acţiona pentru implicarea deţinătorilor de deşeuri în 
gestionarea eficientă a acestora şi transformarea treptată a deţinătorilor de deşeuri în „ope-
ratori activi de mediu", cel puţin la nivelul habitatului propriu. 

2. Operatorul de colectare şi transport va asigura condiţiile materiale pentru realizarea 
precolectării separate, în paralel cu conştientizarea utilizatorilor asupra tratării cu responsa-
bilitate a problemei deşeurilor. 

3. Autorităţile administraţiei publice locale se vor implica în înfiinţarea sistemelor de 
precolectare şi colectare separată a deşeurilor menajere de la populaţie şi de popularizare 
şi instruire a acesteia privind condiţiile de mediu, impactul deşeurilor asupra mediului, inclu-
siv în toate unităţile de învăţământ pe care le gestionează. 

ART. 106 

Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în 
cadrul: 

a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare; 
b) regulamentului serviciului de salubrizare; 
c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare; 
d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori. 

ART. 107 

Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi: 
a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător 

taxei de la autorităţile administraţiei publice locale, determinat în conformitate cu norme-
le metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; 

b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; 
c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din eco-

nomie; 
d) să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echili-

brului contractual; 
e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza 

unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau con-
tract de delegare a gestiunii; 

f) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administraţiei publice locale; 
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g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un 
preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate integral după 45 
de zile de la primirea facturii; 

h) să solicite recuperarea debitelor in instanţă. 

ART. 108 

Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligaţii: 
a) să ţină gestiune separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife 

juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate; 
b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale şi cu 

respectarea prezentului regulament, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vi-
goare; 

c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din 
culpă, inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri aflate în perimetrul zone-
lor de protecţie instituite, conform prevederilor legale; 

d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului şi să 
acorde bonificaţii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciu-
lui sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contractele de prestare; 

e) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informaţiile so-
licitate şi să asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe baza cărora prestează 
serviciul de salubrizare, în condiţiile legii; 

f) să încheie contracte de asigurare pentru pagubele cauzate infrastructurii exploatate în 
desfăşurarea activităţilor; 

g) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării activităţilor 
specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în vigoare; 

h) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; 
i) să presteze serviciul de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-

teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a 
gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deşeuri municipale şi să lase în stare de cu-
răţenie spaţiul destinat depozitarii recipientelor de precolectare şi domeniul public; 

j) să doteze punctele de colectare cu recipiente şi/sau containere în cantităţi suficiente, cu 
respectarea normelor în vigoare; 

k) să ţină la zi, împreună cu autorităţile administraţiei publice, evidenţa tuturor utilizatorilor 
cu şi fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestaţiei direct din bugetul 
local, pe baza taxelor locale instituite în acest sens. 

l) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea de dare în administrare sau 
prin contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubri-
zare, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate; 

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

n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare precolectării selective, în condiţiile stabilite 
de prezentul regulament; 

o) să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare şi să le înlocuiască pe cele care 
prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi în maximum 24 de ore de la sesizare; 

p) să asigure curăţenia şi igiena căilor publice, a staţiilor mijloacelor de transport în comun; 
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q) să îşi extindă anual aria de activitate pentru serviciul de salubrizare, pentru a deservi în-
treaga comunitate a localităţii; 

r) să asigure curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, din staţiile mijloacelor de 
transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate şi să le menţină în funcţiune pe 
timp de polei sau de îngheţ; 

s) să asigure desfăşurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecţie, dezinfecţie şi 
deratizare conform programelor aprobate de autoritatea administraţiei publice locale; 

t) să factureze serviciile prestate în conformitate cu procedurile proprii de facturare aproba-
te de autoritatea competentă, la tarife legal aprobate; 

u) să înfiinţeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, având un program 
de funcţionare permanent; 

v) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia măsuri-
le de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei 
care a reclamat şi ale celei care a primit reclamaţia, adresa reclamantului, data şi ora re-
clamaţiei, data şi ora rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat pe-
tentului. La sesizările scrise operatorul are obligaţia să răspundă în termen de maximum 
30 de zile de la înregistrarea acestora; 

w) să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităţilor competente si-
tuaţia, conform reglementarilor în vigoare. 

Secţiunea 2     Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 
ART. 109 

1. Au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali sau colectivi, di-
recţi ori indirecţi, definiţi potrivit Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

2. Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, pre-
cum şi la informaţiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. 

ART. 110 

Utilizatorii au următoarele drepturi: 
a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condiţiile contractu-

lui/contractului-cadru de prestare; 
b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de prestare, despăgubiri 

sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea 
obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi 
cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; 

c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi altor autorităţi competente orice 
deficienţe constatate în sfera serviciului de salubrizare şi să facă propuneri vizând înlătu-
rarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului; 

d) să se asocieze în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi susţine-
rea intereselor proprii; 

e) sa primească şi să utilizeze informaţii privind serviciul de salubrizare, despre deciziile lu-
ate în legătură cu acest serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale, 
A.N.R.S.C. sau operator, după caz; 
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f) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii nonguvernamentale repre-
zentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor 
privind activităţile din sectorul serviciului de salubrizare; 

g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii reprezentative, au-
toritatea administraţiei publice locale, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu 
direct ori indirect; 

h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condiţiile prezentului regulament, ale celorlal-
te acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite in contract; 

i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; 
j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau au-

torităţii administraţiei publice locale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii contractuale; 
k) să fie dotaţi de operator cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de încărcare 

şi de transport ale acestora; 
l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare şi de utilizare a 

acestora. 

ART. 111 

Utilizatorii au următoarele obligaţii: 
a) să respecte prevederile prezentului regulament şi clauzele contractului de prestare a 

serviciului de salubrizare; 
b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile con-

tractului de prestare a serviciului de salubrizare; 
c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare; 
d) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile 

proprii sau din activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acesto-
ra în containere asigurate de operatorul serviciului de salubrizare numai în locurile spe-
cial amenajate; 

e) să aplice măsurile privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală şi de 
direcţia teritorială de sănătate publică; 

f) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuţiei unor lucrări 
prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-
edilitare; 

g) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoa-
re; 

h) să execute operaţiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de 
colectare de operatorul serviciului de salubrizare, în conformitate cu sistemul de colecta-
re stabilit de autorităţile administraţiei publice locale şi prevăzute în contract.  

i) să menţină în stare de curăţenie spaţiile în care se face precolectarea, precum şi recipi-
entele în care se colectează separat deşeurile; 

j) să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maximă siguranţă din punct de ve-
dere al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel încât să nu producă poluare 
fonică, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri; 

k) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim spe-
cial (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea 
pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din diverse procese teh-
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nologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcţiile sanitar-
veterinare sau de autorităţile de mediu; 

l) să colecteze separat deşeurile în recipiente corespunzătoare, menţinând un grad de im-
purificare cât mai scăzut a deşeurilor colectate separat; 

m) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil şi dome-
niul public (până la limita de proprietate); autorităţile administraţiei publice locale se vor 
îngriji de salubrizarea spaţiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor; 

n) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţă din domeniul public, 
dacă este cazul, şi să nu efectueze spălarea autovehiculelor sau reparaţii care pot pro-
duce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor; 

o) să nu arunce deşeuri municipale şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri 
virane sau în coşurile de hârtii amplasate pe domeniul public ori în locuri publice; 

p) să depoziteze hârtiile şi resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării 
mijloacelor de transport şi a activităţii desfăşurate pe străzile localităţii în coşurile de hâr-
tii amplasate de operator de-a lungul străzilor, în parcuri şi alte asemenea locuri; 

q) să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţi-
unea din dreptul condominiului, gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; 

r) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc; 
s) să păstreze curtenia pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi oboare, în parcuri, locuri 

de joacă pentru copii şi în alte locuri publice. 
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Capitolul 4  Determinarea cantităţilor şi volumului de 
lucrări prestate 

ART. 112 

La încheierea contractului de prestări servicii privind colectarea şi transportul deşeurilor se va men-
ţiona în contract cantitatea de deşeuri estimată a se colecta anual. 

ART. 113 

1. În vederea dotării punctelor de colectare cu containere pentru deşeurile reciclabile şi rezi-
duale provenite de la utilizatorii casnici, operatorul de colectare şi transport împreună cu 
autorităţile administraţiei publice locale vor stabili pe bază de măsurători norme locale de 
deşeuri produse. 

2. Determinarea cantităţilor de deşeuri primite la depozite se face numai prin cântărire. 

ART. 114 

1. Pentru activităţile de măturat, spălat, stropit si întreţinere a căilor publice, cantitatea presta-
ţiilor se stabileşte pe baza suprafeţelor, volumelor, aşa cum acestea sunt trecute în caietul 
de sarcini. 

2. Pentru curăţarea şi transportul zăpezii şi al gheţii de pe căile publice şi menţinerea în func-
ţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, calculul se realizează pe baza suprafeţelor 
degajate, a cantităţilor calculate şi a reţetei de tratament preventiv împotriva depunerii ză-
pezii şi a formării poleiului. 

3. Reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale va controla prin sondaj şi/sau ca ur-
mare a sesizărilor venite din partea populaţiei activitatea prestată de operator, iar în cazul 
în care rezulta neconformităţi se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectua-
rea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia. 

4. Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administraţiei publice locale aplică pe-
nalităţile menţionate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea 
reprezentând unităţi procentuale din valoarea lunară totală a contractului. 

ART. 115 

Pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare măsurarea cantităţilor se face în funcţie 
de doza şi de reţeta utilizate pe unitatea de suprafaţă sau de volum.  

ART. 116 

Modalităţile de determinare a cantităţilor, cât şi modul de facturare vor face parte din procedura 
proprie de facturare, întocmita de operator şi aprobată de A.N.R.S.C. 
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Capitolul 5  Indicatori de performanţă şi de evaluare a 
serviciului de salubrizare  

ART. 117 

1. Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău stabileşte şi aprobă valo-
rile indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a 
acestora. 

2. Autorităţile administraţiei publice locale si Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru 
salubrizare Bacău urmăresc îndeplinirea de către operatori a indicatorilor de performanţă ai 
serviciului, a clauzelor contractuale şi a legislaţiei în vigoare referitoare la serviciul de salu-
brizare. 

3. Autoritatea contractantă aplică penalităţi contractuale operatorilor serviciului de salubrizare 
în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a 
obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului. 

ART. 118 

1. Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori pentru asi-
gurarea serviciului de salubrizare a localităţilor. 

2. Indicatorii de performanţă exprima condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de 
salubrizare, avându-se în vedere: 
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
b) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de responsabilitate; 
c) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; 
d) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; 
e) respectarea reglementarilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii po-

pulaţiei; 
f) implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi se-

curităţii muncii. 

ART. 119 

Indicatorii de performanţă pentru serviciul de salubrizare se referă la următoarele activităţi: 
a) contractarea serviciului de salubrizare; 
b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 
c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; 
d) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obi-

ectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi; 
e) soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare; 
f) prestarea serviciului de salubrizare tuturor utilizatorilor din raza unităţii administrativ-

teritoriale pentru care are hotărâre de dare in administrare sau contract de delegare a 
gestiunii; 

g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare, informare, consultanţă. 
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ART. 120 

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorii de salubrizare trebuie să 
asigure: 

a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale; 
b) gradul asigurării colectării separate a deşeurilor de la populaţie; 
c) gradul asigurării utilizatorilor cu recipiente de precolectare; 
d) evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor; 
e) înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi încasarea contrava-

lorii serviciilor efectuate; 
f) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora. 

ART. 121 

În conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, precum şi A.N.R.S.C., au acces neîngrădit la informaţii necesare stabilirii: 

a) modului de aplicare a legislaţiei şi a normelor emise de A.N.R.S.C.; 
b) modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate; 
c) calităţii şi eficienţei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în 

contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii; 
d) modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare 

şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredinţată 
prin contractul de delegare a gestiunii; 

e) modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare; 
f) respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi a normelor metodologice. 

ART. 122 

Indicatorii de performanţă şi de evaluare ai serviciului de salubrizare sunt cuantificaţi cantitativ, 
adaptaţi la specificul localităţilor şi sunt prevăzuţi în anexa regulamentului serviciului de salubriza-
re. 

ART. 123 

Indicatorii de performanţă din anexa la prezentul regulament au caracter minimal şi pot fi suplimen-
taţi conform prevederilor legale. 
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Capitolul 6  Contracte de prestare a serviciilor de sa-
lubrizare 

ART.124  

1. Prestarea serviciilor de salubrizare se va face numai pe bază de contract încheiat între ope-
rator şi Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău în cazul operato-
rului de colectare şi transfer şi între operator şi municipiul Bacău în cazul operatorului care 
va opera instalaţiile de gestionare a deşeurilor (depozitul conform, staţia de sortare, staţia 
de compostare, instalaţia de concasare şi punctul verde). 

2. La încheierea contractelor se vor respecta prevederile din contractul cadru de prestare a 
serviciilor de salubrizare. 
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Capitolul 7  Dispoziţii tranzitorii şi finale 
ART. 125 

1. Indicatorii de performanţă se supun dezbaterii publice şi se aprobă de către consiliile locale 
şi de către Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău. 

2. Contravenţiile în domeniul serviciului de salubrizare atât pentru utilizatori, cât şi pentru ope-
ratori, precum şi cuantumul amenzilor aplicabile sunt cele stabilite prin Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare şi Legea 
nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările şi completările ulte-
rioare. 

3. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către primari şi/sau Asocia-
ţia de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău şi de împuterniciţii preşedintelui 
A.N.R.S.C. 

ART. 126 

1. În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii pentru servicii de salubrizare care nu sunt 
acoperite de taxa de salubrizare se vor stipula standardele, normativele şi tarifele legale, 
valabile la data încheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri şi la actele normative 
care trebuie respectate din punct de vedere al protecţiei mediului şi al sănătăţii publice. 

2. Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori: 
a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanţi ai acestora; 
b) asociaţii de proprietari/locatari, prin reprezentanţii acestora; 
c) operatori economici; 
d) instituţii publice. 

ART. 127 

Autoritatea naţională de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice va controla 
aplicarea prevederilor prezentului regulament. 

ART. 128 

1. Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările de natura 
tehnică, tehnologică şi legislativă, prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C. 

2. Anexa face parte integrantă din prezentul regulament. 
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Anexă 
 

la regulamentul serviciului de salubritate al municipiului Bacău 
şi 22 de localităţi învecinate 
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Indicatori de performanţă pentru serviciul public de salubrizare 
al municipiului Bacău şi 22 localităţi învecinate 

 
 
Nr. 
crt. 

Indicatori de performanţă Unitate de 
măsură 

Valoare 

1. Indicatori generali de performanţă  
1.1 Contractarea serviciilor de salubrizare 
1.1.1 Numărul de contracte încheiate în condiţiile prevăzute 

de art. 126 raportat la numărul de solicitări din partea 
persoanelor fizice şi a asociaţiilor de locatari 

% 100 

1.1.2 Numărul de contracte încheiate în condiţiile prevăzute 
de art. 126 raportat la numărul de solicitări din partea 
instituţiilor şi operatorilor economici 

% 100 

1.1.3 Procentul de contracte de la punctul 1.1.1 încheiate în 
mai puţin de 10 zile calendaristice 

% 75 

1.1.4 Procentul de contracte de la punctul 1.1.2 încheiate în 
mai puţin de 10 zile calendaristice 

% 75 

1.2 Măsurarea şi gestiunea cantităţii serviciilor prestate 
1.2.1 Numărul de pubele de 120 l pentru precolectarea de-

şeurilor reziduale reparate sau înlocuite, ca urmare a 
solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări 

% 100 

1.2.2 Numărul de containere de 1100 l pentru precolectarea 
deşeurilor reziduale reparate sau înlocuite, ca urmare 
a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări 

% 100 

1.2.3 Numărul de containere de 1100 l pentru precolectarea 
separată a deşeurilor reciclabile reparate sau înlocuite, 
ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de 
solicitări 

% 100 

1.2.4 Numărul de pubele de 240 l pentru precolectarea se-
parată a deşeurilor de plastic si metal şi a deşeurilor 
de hârtie şi carton reparate sau înlocuite ca urmare a 
solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări 

% 100 

1.2.5 Numărul de sesizări din partea reprezentanţilor Gărzii 
de mediu raportat la numărul total de sesizări din par-
tea autorităţilor centrale şi locale 

% 10 

1.2.6 Numărul anual de sesizări din partea autorităţilor de 
sănătate publică raportat la numărul total de sesizări 
din partea autorităţilor centrale şi locale 

% 10 

1.2.7 Cantitatea de deşeuri reciclabile colectate separat ra-
portata la cantitatea totală de deşeuri menajere şi asi-
milabile celor menajere colectate 

% 40 
 

1.2.8 Cantitatea totală de deşeuri sortate şi reciclate raporta-
tă la cantitatea totala de deşeuri reciclabile colectate 
separat 

% 70 
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Nr. 
crt. 

Indicatori de performanţă Unitate de 
măsură 

Valoare 

1.2.9 Cantitatea totală de deşeuri verzi compostate raportată 
la capacitatea totală a instalaţiei de compostare 

% 100 

1.2.10 Cantitatea totală de compost valorificat raportată la 
cantitatea de deşeuri verzi compostată 

% 50 

1.2.11 Cantitatea totală de deşeuri nepericuloase din con-
strucţii şi demolări de la populaţie valorificată raportată 
la cantitatea din construcţii şi demolări colectată de la 
populaţie  

% 70 

1.2.12 Cantitatea de deşeuri periculoase menajere transmise 
spre tratare/eliminare raportată la cantitatea totală de 
deşeuri periculoase menajere colectate 

% 100 

1.2.13 Cantitatea de deşeuri voluminoase valorificate raporta-
tă la cantitatea totală de deşeuri voluminoase colectate

% 50 

1.2.14 Cantitatea totala de deşeuri de echipamente, electrice 
şi electronice colectată de la populaţie şi predată la 
producători sau organizaţii colective în vederea tratării/ 
valorificării raportată la cantitatea totală de deşeuri de 
echipamentele electrice şi electronice colectată de la 
populaţie 

% 100 

1.2.15 Penalităţi contractuale totale aplicate de autorităţile 
administraţiei publice locale, raportate la valoarea 
prestaţiei activităţii de colectare şi transport 

% 1  

1.2.16 Penalităţi contractuale totale aplicate de autorităţile 
administraţiei publice locale, raportate la valoarea 
prestaţiei activităţii de operare a instalaţiilor de gestio-
nare a deşeurilor 

% 1 

1.2.17 Cantitatea totala de deşeuri colectate din locurile ne-
amenajate, raportată la cantitatea totală de deşeuri 
colectate 

% 2 

1.2.18 Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea servi-
ciului de colectare şi transport a deşeurilor reciclabile, 
raportat la numărul total de reclamaţii privind calitatea 
activităţii de colectare şi transport 

% 35 

1.2.19 Ponderea din numărul de reclamaţii de la punctul 
1.2.18 care s-au dovedit justificate 

% 50 

1.2.20 Procentul de reclamaţii de la punctul 1.2.18 care au 
fost rezolvate în mai puţin de două zile calendaristice 

% 50 

1.2.21 Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea servi-
ciului de colectare şi transport a deşeurilor reziduale, 
raportat la numărul total de reclamaţii privind calitatea 
activităţii de colectare şi transport 

% 35 

1.2.22 Ponderea din numărul de reclamaţii de la punctul 
1.2.21 care s-au dovedit justificate 

% 50 
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Nr. 
crt. 

Indicatori de performanţă Unitate de 
măsură 

Valoare 

1.2.23 Procentul de reclamaţii de la punctul 1.2.21 care au 
fost rezolvate în mai puţin de două zile calendaristice 

% 50 

1.2.24 Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea servi-
ciului de colectare şi transport a deşeurilor voluminoa-
se, raportat la numărul total de reclamaţii privind calita-
tea activităţii de colectare şi transport 

% 10 

1.2.25 Ponderea din numărul de reclamaţii de la punctul 
1.2.24 care s-au dovedit justificate 

% 50 

1.2.26 Procentul de reclamaţii de la punctul 1.2.24 care au 
fost rezolvate în mai puţin de două zile calendaristice 

% 50 

1.2.27 Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea servi-
ciului de colectare şi transport a deşeurilor periculoase 
menajere, raportat la numărul total de reclamaţii pri-
vind calitatea activităţii de colectare şi transport 

% 10 

1.2.28 Ponderea din numărul de reclamaţii de la punctul 
1.2.27 care s-au dovedit justificate 

% 50 

1.2.29 Procentul de reclamaţii de la punctul 1.2.27 care au 
fost rezolvate în mai puţin de două zile calendaristice 

% 50 

1.2.30 Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea servi-
ciului de colectare şi transport a deşeurilor de echipa-
mente electrice şi electronice, raportat la numărul total 
de reclamaţii privind calitatea activităţii de colectare şi 
transport 

% 10 

1.2.31 Ponderea din numărul de reclamaţii de la punctul 
1.2.30 care s-au dovedit justificate 

% 50 

1.2.32 Procentul de reclamaţii de la punctul 1.2.30 care au 
fost rezolvate în mai puţin de două zile calendaristice 

% 50 

1.2.33 Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea ope-
rării staţiei de sortare, raportat la numărul total de re-
clamaţii privind calitatea operării instalaţiilor de gestio-
nare a deşeurilor 

% 25 

1.2.34 Ponderea din numărul de reclamaţii de la punctul 
1.2.33 care s-au dovedit justificate 

% 50 

1.2.35 Procentul de reclamaţii de la punctul 1.2.33 care au 
fost rezolvate în mai puţin de două zile calendaristice 

% 50 

1.2.36 Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea ope-
rării staţiei de compostare, raportat la numărul total de 
reclamaţii privind calitatea operării instalaţiilor de ges-
tionare a deşeurilor 

% 25 

1.2.37 Ponderea din numărul de reclamaţii de la punctul 
1.2.36 care s-au dovedit justificate 

% 50 

1.2.38 Procentul de reclamaţii de la punctul 1.2.36 care au 
fost rezolvate în mai puţin de două zile calendaristice 

% 50 
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1.2.39 Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea ope-
rării depozitul de deşeuri, raportat la Numărul total de 
reclamaţii privind calitatea operării instalaţiilor de ges-
tionare a deşeurilor 

% 40 

1.2.40 Ponderea din numărul de reclamaţii de la punctul 
1.2.39 care s-au dovedit justificate 

% 50 

1.2.41 Procentul de reclamaţii de la punctul 1.2.39 care au 
fost rezolvate în mai puţin de două zile calendaristice 

% 50 

1.2.42 Numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea ope-
rării instalaţiei de concasare, raportat la numărul total 
de reclamaţii privind calitatea operării instalaţiilor de 
gestionare a deşeurilor 

% 10 

1.2.43 Ponderea din numărul de reclamaţii de la punctul 
1.2.42 care s-au dovedit justificate 

% 50 

1.2.44 Procentul de reclamaţii de la punctul 1.2.42 care au 
fost rezolvate în mai puţin de două zile calendaristice 

% 50 

1.3 Facturarea şi încasarea contravalorii prestaţiilor 
1.3.1 Numărul de reclamaţii privind facturarea raportat la 

numărul total de utilizatori persoane fizice şi asociaţii 
de locatari 

% 1 

1.3.2 Procentul de reclamaţii de la punctul 1.3.1. rezolvate în 
mai puţin de 10 zile 

% 75  

1.3.3 Procentul de reclamaţii de la punctul 1.3.1 care s-au 
dovedit a fi justificate 

% 50 

1.3.4 Numărul de reclamaţii privind facturarea raportat la 
numărul total de utilizatori instituţii şi operatori econo-
mici 

% 1 

1.3.5 Procentul de reclamaţii de la punctul 1.3.4. rezolvate în 
mai puţin de 10 zile 

% 75  

1.3.6 Procentul de reclamaţii de la punctul 1.3.4 care s-au 
dovedit a fi justificate 

% 50 

1.3.7 Valoarea totala a facturilor încasate raportată la valoa-
rea totală a facturilor emise pentru activitatea de colec-
tare şi transport 

% 95 

1.3.8 Valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoa-
rea totală a facturilor emise pentru activitatea de ope-
rare a instalaţiilor de gestionare a deşeurilor 

% 95 

1.3.9 Valoarea totală a facturilor emise raportată la cantităţi-
le de servicii prestate pentru activitatea de colectare şi 
transport 

% 100 

1.4  Răspunsuri la solicitări scrise ale utilizatorilor 
1.4.1 Numărul de sesizări scrise privind activitatea de colec-

tare şi transport, raportat la numărul total de utilizatori  
% 0,5 
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1.4.2 Procentul din totalul de la punctul 1.4.1 la care s-a răs-
puns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice 

% 95 

1.4.3 Procentul din totalul de la punctul 1.4.1 care s-a dove-
dit a fi întemeiat 

% 50 

1.4.4 Numărul de sesizări scrise privind activitatea de opera-
re a instalaţiilor de gestionare a deşeurilor, raportat la 
numărul total de utilizatori  

% 0,5 

1.4.5 Procentul din totalul de la punctul 1.4.4 la care s-a răs-
puns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice 

% 95 

1.4.6 Procentul din totalul de la punctul 1.4.4 care s-a dove-
dit a fi întemeiat 

% 50 

2. Indicatori de performanţă garantaţi 
2.1 Indicatori de performanţă garantaţi prin licenţa de prestare a serviciului 
2.1.1 Numărul de sesizări scrise şi întemeiate privind neres-

pectarea de către operatorul de colectare şi transport a 
obligaţiilor din licenţă 

Nr. 0 

2.1.2 Numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului de 
colectare şi transport rezultate din analizele şi controa-
lele organismelor abilitate 

Nr. 0 

2.1.3 Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de 
către operatorul instalaţiilor de gestionare a deşeurilor 
a obligaţiilor din licenţă 

Nr.  0 

2.1.4 Numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului insta-
laţiilor de gestionare a deşeurilor rezultate din analize-
le şi controalele organismelor abilitate 

Nr. 0 

2.2 Indicatori de performanţă a căror nerespectare atrage penalităţi conform contractu-
lui de delegare 

2.2.1 Numărul de utilizatori şi angajaţi care au primit despă-
gubiri datorate culpei operatorului de colectare şi 
transport sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza neres-
pectării condiţiilor de prestare a activităţii de colectare 
şi transport 

Nr. 0 

2.2.2 Valoarea despăgubirilor acordate de operatorul de co-
lectare şi transport pentru situaţiile de la punctul 2.2.1 
raportată la valoarea totală facturată aferentă activităţii 
de colectare şi transport 

% 0 

2.2.3 Numărul de neconformităţi constatate de autorităţile 
administraţiei publice locale şi Asociaţia de dezvoltare 
intercomunitară pentru salubrizare Bacău privind acti-
vitatea de colectare şi transport 

Nr. 0 

2.2.4 Numărul de utilizatori şi angajaţi care au primit despă-
gubiri datorate culpei operatorului instalaţiilor de gesti-
onare a deşeurilor sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza 

Nr. 0 
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nerespectării condiţiilor de prestare a activităţii de ope-
rare a instalaţiilor de gestionare a deşeurilor 

2.2.5 Valoarea despăgubirilor acordate de operatorul insta-
laţiilor de gestionare a deşeurilor pentru situaţiile de la 
punctul 2.2.4 raportată la valoarea totală facturată afe-
rentă activităţii de operare a instalaţiilor  

% 0 

2.2.6 Numărul de neconformităţi constatate de autorităţile 
administraţiei publice locale şi Asociaţia de dezvoltare 
intercomunitară pentru salubrizare Bacău privind acti-
vitatea de operare a instalaţiilor de gestionare a deşe-
urilor 

Nr. 0 
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