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I. INTRODUCERE 

I.1. Identificarea Entitatii Contractante 

Denumire oficiala: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere 

Tulcea (ADIIDM), in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Tulcea, 

membre ADIIDM. 

Adresa: strada Pacii, nr. 20, camera 306. 

Localitate: Tulcea Cod postal: 820033 Tara: Romania 

Punct(e) de contact: Dl. Ilie PETRE, Director 

Executiv ADIIDM Tulcea 

Telefon: 0240/515676 

E-mail: adiidmtl@yahoo.ro    Fax: 0240/515676 

 

In conformitate cu Analiza Institutionala, parte a aplicatiei de finantare pentru proiectul 

„Sistemul de Management Integrat al Deseurilor in judetul Tulcea” (denumit in continuare Proiectul), 

gestiunea serviciului de salubrizare este gestiunea delegata, care, avand la baza prevederile Legii nr. 

101/2006 a serviciului de salubrizare, cu modificarile si completarile ulterioare, se va realiza prin 

intermediul unui contract atribuit in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, precum si ale HG nr. 867/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune 

de lucrari sau concesiune de servicii din legea nr. 100/2016, de catre Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea (denumita in continuare ADIIDM), in 

numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Tulcea, pentru delegarea gestiunii 

activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Tulcea, inclusiv operarea 

statiilor de transfer/sortare de la Macin si din Delta Dunarii si lungul curier pana la statia de tratare 

mecano-biologica si/sau depozitul de la Mihai Bravu. 

Prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor ADIIDM nr. 12/24.07.2013, membrii ADIIDM au 

aprobat Documentul de Pozitie pentru implementarea Proiectului care detaliaza modalitatile de 

implementare a Sistemului de Management Integrat al Deseurilor la nivelul judetului Tulcea. 

Fiecare autoritate locala membra a ADIIDM a delegat organizarea procedurii catre aceasta din 

urma. 

I.2. Scurta prezentare a judetului Tulcea si a situatiei curente privind 

managementul deseurilor in judetul Tulcea  

Judetul Tulcea se invecineaza la vest cu judetele Braila si Galati, la nord cu Ucraina prin granita 

naturala Dunarea, la est cu Marea Neagra, iar la sud cu judetul Constanta. In partea de est a judetului 

se afla Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, care face parte din Judetul Tulcea.  

mailto:adiidmtl@yahoo.ro
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Judetul Tulcea are o suprafata de 8.499 de km2. Rezervatia Biosferei Delta Dunarii ocupa o 

suprafata de 4.154,72 km2, ceea ce reprezinta 48,90% din suprafata judetului. Judetul Tulcea 

reprezinta 3,6 % din total suprafata Romaniei, procent care il situeaza pe primele locuri din tara ca 

marime. 

Judetul este compus dintr-un municipiu (Tulcea),  4 orase (Babadag, Isaccea, Macin, Sulina), 

precum si 46 de comune. 

 

Figura 1 – Harta judetului Tulcea 

Populatia judetului Tulcea la nivelul anului 20151 este de 213.083 de locuitori, repartizata astfel: 

 in mediul urban   - 99.581 de locuitori, reprezentand 46,73 %; 

 in mediul rural   -  113.502  de locuitori, reprezentand 53,27 %. 

Cu privire la infrastructura existenta, situatia se prezinta in felul urmator: 

 

In prezent in judetul Tulcea se inregistreaza un grad de racordare a populatiei la serviciile de 

salubritate de 100% atat in mediul urban, cat si in mediul rural. Cu toate acestea, sistemul de 

colectare a deseurilor este mixt, colectarea selectiva a deseurilor municipale in vederea valorificarii 

materialelor reciclabile nerealizandu-se decat intr-o foarte mica proportie.  

In aceste conditii, tintele specifice pentru valorificarea/reciclarea deseurilor provenite din ambalaje, 

asa cum sunt acestea stabilite de legislatia nationala si a UE, nu pot fi atinse daca nu se implementeaza 

un sistem de management integrat al deseurilor, concentrat pe colectarea selectiva a deseurilor. 

In prezent, in municipiul Tulcea exista un depozit de deseuri si o statie de sortare a deseurilor in 

amestec cu o capacitate de 9 tone/h, respectiv 18.720 de tone/an. Statia de sortare este situata pe 

acelasi amplasament cu depozitul de deseuri, ambele facilitati fiind construite si operate de catre SC 

ECOREC SA, in baza unui contract de delegare pentru depozitarea deseurilor incheiat intre primaria 

municipiului Tulcea si operator. Cele doua facilitati deservesc municipiul Tulcea. 

                                                      
1
 Conform Situatiei privind Populatia stabila pe sexe si grupe de varsta, elaborata de Directia Judeteana de 

Statistica Tulcea. 
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Prin alte proiecte derulate in judet au fost construite urmatoarele statii de sortare: 

 Statia de sortare Macin (proiect PHARE „Imbunatatirea sistemului de gestionare a 

deseurilor menajere in orasul Macin si comunele partenere din judetul TULCEA”)  - se 

asigura sortarea deseurilor reciclabile colectate selectiv si a deseurilor in amestec din 

orasul Macin si comunele partenere: Grindu, Peceneaga, Carcaliu, Cerna, Vacareni, 

Smardan, Jijila, Greci, Turcoaia, I.C. Bratianu. Prin acelasi proiect a fost construita si o 

statie de transfer in aceeasi locatie (capacitate 10.000 de tone/an). 

 Statiile de transfer si sortare din Delta Dunarii (Conventia incheiata de catre Consiliul 

Judetean Tulcea si Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 4461/7.11.2007 si nr. 

13/8814 din 24.09.2007) – acestea sunt amplasate la Sulina, Crisan, Sfantu Gheorghe si 

Chilia Veche si vor asigura sortarea deseurilor reciclabile colectate selectiv de la populatie 

si agenti economici/institutii din localitatile: 

 ST/SS Sulina (transfer 2700 de tone/an, sortare 700 de tone/an): Sulina si CA Rosetti;  

 ST/SS Crisan (transfer 200 de tone/an, sortare 45 de tone/an): Crisan, Caraorman  si 

Mila 23; 

 ST/SS Chilia Veche (transfer 550 de tone/an, sortare 125 de tone/an): Chilia Veche, 

Ceatalchioi, Pardina;  

 ST/SS Sfantu Gheorghe (transfer 125 de tone/an, sortare 30 de tone/an): Sfantu 

Gheorghe; 

 

Totodata, proiectul din Delta mai include si urmatoarele investitii: 

 Colectarea deseurilor reziduale de la populatie si agenti economici prin sistemul «din 

poarta in poarta»; 

 Colectarea deseurilor stradale - toate localitatile din RBDD vor fi dotate cu cosuri stradale cu 

capacitatea de 30 litri; 

 Organizarea a 55 centre de colectare a deseurilor din care 20 centre de colectare deseuri 

mixte si 35 centre colectare deseuri reciclabile. 

 

In ceea ce priveste alte fluxuri de deseuri, in judetul Tulcea, nu exista sisteme integrate pentru 

colectarea separata a deseurilor periculoase din deseurile municipale. 

Referitor la deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), pe parcursul anului 2009 s-au 

desfasurat 10 campanii de colectare ”Marea Debarasare”  in localitatile urbane din judetul Tulcea 

unde a fost colectata o cantitate de 3.445 de tone. In judetul Tulcea exista 8 agenti economici 

autorizati sa colecteze DEEE, respectiv  6 in municipiul Tulcea, unul in Babadag si unul in Macin. 

 

In prezent, la nivelul judetului Tulcea, numai o mica parte din deseurile din constructii si 

demolari generate sunt inregistrate, acestea fiind in mare parte eliminate in locuri neautorizate.   

 In ceea ce priveste tratarea biologica a deseurilor, in prezent in judetul Tulcea nu exista 

facilitati de tratare/compostare a deseurilor biodegradabile generate.  

In mediul rural nu este inca implementat un sistem de compostare in gospodarii. 
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Situatia depozitelor de deseuri din judetul Tulcea se prezinta in felul urmator: 

Depozitele rurale (148) au avut termen de inchidere pana la data de 16.07.2009, in prezent toate 

aceste spatii de depozitare fiind inchise. Dupa inchiderea depozitelor rurale neconforme, majoritatea 

unitatilor administrativ-teritoriale de pe raza judetului au demarat procedurile pentru asigurarea 

colectarii deseurilor. In prezent, majoritatea comunelor au incheiate contracte de colectare pe 

perioada determinata cu diversi operatori, valabile pana la intrarea in functiune a Sistemului de 

Management Integrat al Deseurilor. 

Depozitele urbane neconforme: 

- Depozit Vararie - 2007, termen respectat; 

- Depozit Babadag - 2009, actvitatea de depozitare a fost sistata, iar depozitul se va inchide de 

catre operator; 

- Depozit Isaccea – 2009 - inchis prin proiectul POS Mediu ; 

- Depozitul de la Agighiol – 2015, dar activitatea de depozitare a fost sistata in momentul 

punerii in operare a noului depozit de la Tulcea; inchis de catre operatorul noului depozit, 

respectiv SC ECOREC SRL; 

- Depozit Macin – 2016 (acest depozit deserveste orasul Macin si 4 comune invecinate) - inchis 

prin proiectul POS Mediu;  

- Depozit Sulina – 2017- inchis prin proiectul POS Mediu, prin relocarea deseurilor la depozitul 

de la Macin. 

 

Concluzii: 

In ansamblu, sistemul actual de management al deseurilor din judetul Tulcea nu se conformeaza cu 

obiectivele strategiei nationale si europene de management al deseurilor. Cele mai mari probleme 

privesc: 

 Nivelul redus de racordare la serviciile de salubrizare, in special in mediul urban - 

orasele mici;  

 Eliminarea deseurilor in depozite de deseuri neconforme (3 depozite urbane);  

 Lipsa tratarii deseurilor biodegradabile, care sunt eliminate in depozite de deseuri 

neconforme. In prezent, nu se practica devierea deseurilor biodegradabile de la 

depozitele de deseuri, asa cum prevede legislatia nationala si a UE;  

 Gradul scazut al reciclarii. Tintele specifice pentru valorificare/reciclare a deseurilor 

provenite din ambalaje, asa cum sunt stabilite de legislatia nationala si a UE, nu pot fi 

atinse daca nu se implementeaza un sistem de management integrat al deseurilor, 

axat pe colectarea selectiva a deseurilor. In prezent, procentul de colectare selectiva a 

deseurilor municipale este mic, acoperind aproximativ 21% din populatia zonei de 

implementare a proiectului;  

 Colectarea selectiva a deseurilor voluminoase, periculoase si din constructii si 

demolari nu este implementata; 
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 Din cauza procentului scazut de colectare selectiva a deseurilor de la populatie, 

componentele reciclabile din deseurile menajere (hartie, carton, sticla, materiale 

plastice, metale) nu se recupereaza, ci se elimina prin depozitare finala impreuna cu 

celelalte deseuri urbane;  

 Echipamentul folosit pentru serviciile de salubrizare are un grad de uzura ridicat;  

 Expertiza limitata a autoritatilor locale in gestionarea si monitorizarea serviciilor de 

salubritate. Deficientele se refera, in special, la: insuficienta unui personal specializat, mai ales 

la nivelul oraselor mici si mijlocii, lipsa unei planificari strategice adecvate, competente scazute 

in domenii cheie, precum managementul de proiect, achizitiile publice, etc. 

 Lipsa constientizarii publice adecvate in ceea ce priveste managementul deseurilor.  

 

I.3. Proiectul POS Mediu 

Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Tulcea” se refera la 

gestionarea deseurilor in judetul Tulcea aflat in zona sud-estica a tarii, Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-

Est.   

Proiectul este finantat prin Programul Operational Sectorial de Mediu 2007–2013, Axa 

prioritara 2 – Dezvoltarea sistemelor integrate de gestionare a deseurilor si reabilitarea siturilor 

istorice contaminate, Domeniul Major de interventie 2.1. „Dezvoltarea sistemelor integrate de 

management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor.” El se desfasoara 

in conformitate cu prevederile Contractului de Finantare nr. 5779/03.12.2013. 

Finantarea acopera construirea infrastructurii, achizitia echipamentelor si asistenta tehnica 

specifice sistemului de gestionare a deseurilor si necesare pentru realizarea „Planului de investitii”. 

Proiectul este conform cu prevederile Planului Regional de Gestionare a Deseurilor (PRGD) si Planului 

National de Gestionare a Deseurilor (PNGD) si isi propune dezvoltarea si modernizarea sistemului de 

gestionare a deseurilor existent in judetul Tulcea. 

Obiectivul de ansamblu al proiectului este, in general, acela de a imbunatati calitatea mediului 

si de a proteja sanatatea populatiei din judetul Tulcea si, in mod specific, de a permite judetului Tulcea 

sa contribuie la realizarea diverselor tinte din sectorul deseurilor, asa cum rezulta acestea din Tratatul 

de Aderare si dintr-o serie de documente emise ulterior acestuia, unde se detaliaza modul in care vor 

fi realizate. Aceste cerinte sunt, in general, stabilite ca obiective specifice in Master Planul pentru 

gestionarea deseurilor in judetul Tulcea si in Planul regional de gestionare a deseurilor (PRGD) pentru 

Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est. 

Avand in vedere situatia existenta in judet, legislatia in vigoare, precum si Planul Regional de 

Gestionare a Deseurilor pentru Regiunea 2 Sud-Est si Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor, 

sistemul de management integrat al deseurilor ce urmeaza a fi realizat trebuie sa asigure: 

 un grad de acoperire cu servicii de salubrizare de 100 % atat in mediul urban, cat si cel 

rural; 
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 implementarea colectarii separate a deseurilor reciclabile la nivel judetean si crearea de 

suficiente capacitati de sortare pentru a asigura atingerea tintelor de valorificare a 

deseurilor de ambalaje; 

 implementarea de metode de tratare a deseurilor municipale biodegradabile (compostare 

individuala, compostare, tratare mecano-biologica) pentru a asigura atingerea tintelor de 

reducere a cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate; 

 inchiderea depozitelor neconforme si realizarea unui depozit care sa preia deseurile din 

intregul judet (cu exceptia municipiului Tulcea, care nu face parte din proiectul finantat 

prin POS Mediu); 

 intarirea capacitatii tehnice si manageriale in judetul Tulcea in ceea ce priveste 

implementarea si operarea sistemului de management integrat al deseurilor; 

 cresterea gradului de constientizare al locuitorilor cu privire la aspecte legate de 

beneficiile proiectului, colectarea separata si reciclarea deseurilor. 

Astfel, tinand cont de aceste obiective, proiectul finantat prin POS Mediu include 

urmatoarele componente de investitii: 

 Achizitionarea de echipamente de colectare a deseurilor in judetul Tulcea; 

 Asigurarea unui sistem de colectare selectiva in aria de proiect  - zonele 2, 3 si 4; 

 Achizitionarea echipamentelor suplimentare pentru statia de transfer existenta la Macin; 

 Amenajarea a 10 dane de acostare, astfel incat sistemul sa fie operational; 

 Construirea unui depozit si a unei statii de tratare mecano-biologica la Mihai Bravu; 

 Inchiderea a 3 depozite neconforme – Macin , Isaccea si Sulina; 

 Asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor ca sprijin pentru Consiliul Judetean Tulcea   

(inclusiv masuri de publicitate  si  campanii  de constientizare a publicului). 

 

I.3.1. Prezentarea sistemului de gestiune a deseurilor propus prin Proiect 

In judetul Tulcea au fost stabilite 4 zone de colectare, din care zona 1 (municipiul Tulcea) nu este 

inclusa in proiect. 

Acestea sunt prezentate pe harta de mai jos:  
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Figura 2 - Harta zonarii judetului Tulcea 

Pentru mai multa vizibilitate, harta este atasata in Anexa 1 la prezenta documentatie. 

In tabelul urmator se prezinta localitatile arondate fiecarei zone de colectare: 

Tabel 1 - Arondarea localitatilor pe zone 

Zona  
Localitati 

urbane 
Localitati rurale (comune) 

Zona 1 -  TULCEA  Tulcea – 

Zona 2 – Mihai Bravu 
Isaccea si 

Babadag 

Luncavita, Niculitel, Somova, Topolog, Casimcea, 

Ciucurova, Daeni, Dorobantu, Ostrov, Stejaru, Izvoarele, 

Frecatei, Hamcearca, Horia, Mihail Kogalniceanu, Nalbant, 

Valea Teilor, Baia, Beidaud, Ceamurlia de Jos, Jurilovca, 

Mihai Bravu, Sarichioi, Slava Cercheza, Mahmudia, 

Bestepe, Nufaru, Valea Nucarilor. 

Zona 3 – MACIN Macin 
Carcaliu, Cerna, Greci, Grindu, I.C. Bratianu, Jijila, 

Peceneaga, Smardan, Turcoaia, Vacareni. 

Zona 4 – DELTA DUNARII Sulina 
C.A. Roseti, Chilia Veche, Crisan,  Maliuc, Pardina, Sfantu 

Gheorghe, Ceatalchioi 

 

Municipiul Tulcea reprezinta o zona de colectare distincta, nefiind inclus in proiect in ceea ce priveste 

colectarea si sortarea deseurilor; cu toate acestea, in ceea ce priveste tintele pe care Romania trebuie 
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sa le atinga pentru devierea deseurilor biodegradabile de la depozitare, municipiul Tulcea a agreat ca 

deseurile biodegradabile pe care le genereaza sa fie tratate in cadrul statiei de tratare mecano-

biologica ce se va construi prin proiectul POS la Mihai Bravu.  

Fluxul deseurilor 

 Zona 1 (municipiul Tulcea)  

Municipiul Tulcea reprezinta o zona de colectare distincta, nefiind inclus in proiect in ceea ce priveste 

colectarea si sortarea deseurilor. Astfel, deseurile mixte vor fi transportate la depozitul Ecorec 

TULCEA. Deseurile reciclabile colectate selectiv din Municipiul Tulcea vor fi sortate in statia de sortare 

Tulcea. Refuzul de la statia de sortare ECOREC va fi depozitat la depozitul de deseuri nepericuloase 

Tulcea (ECOREC); deseurile verzi, mixte si cele stradale vor fi transportate la depozitul ECOREC Tulcea. 

In ceea ce priveste tintele pe care Romania trebuie sa le atinga pentru deseurile biodegradabile, 

municipiul Tulcea a agreat ca deseurile biodegradabile pe care le genereaza sa fie tratate in cadrul 

statiei de tratare mecano-biologica ce se va construi prin proiectul POS la Mihai Bravu. Astfel, fractia 

preponderent biodegradabila a deseurilor din piete si deseurile municipale biodegradabile vor fi 

transportate la statia de tratare mecano-biologica de la Mihai Bravu, costurile fiind suportate de catre 

Consiliul Local Tulcea. 

 

 

 Zona 2 (Mihai Bravu) 

Deseurile municipale colectate selectiv din aceasta zona vor fi transportate la TMB Mihai Bravu sau la 

depozitul Mihai Bravu; deseurile mixte vor fi transportate la depozitul Mihai Bravu. 

Deseurile reciclabile colectate selectiv vor fi sortate in statia de sortare Macin; refuzul de la statia de 

sortare Macin va fi depozitat la depozitul de deseuri nepericuloase de la Mihai Bravu. 

Deseurile verzi mixte si cele stradale vor fi transportate la depozitul Mihai Bravu, iar cele 

biodegradabile, colectate separat, vor fi partial compostate in situ, iar partial vor ajunge la TMB Mihai 

Bravu. 

Fractia preponderent biodegradabila a deseurilor din piete va fi transportata la statia de tratare 

mecano-biologica de la Mihai Bravu. 

Deseurile municipale biodegradabile nu se vor colecta separat, iar fractia preponderent biodegradabila 

va fi transportata la statia TMB de la Mihai Bravu. In mediul rural nu se vor colecta deseuri 

biodegradabile de la populatie, realizandu-se compostarea in unitatile de compostare individuala 

distribuite la 15.356 gospodarii (reprezentand 75% din populatia rurala din zona 2 si 33% din populatia 

rurala a judetului). 

 Zona 3 (Macin) 

Deseurile municipale colectate selectiv din aceasta zona vor fi transportate la statia TMB Mihai Bravu 

sau la depozitul Mihai Bravu; deseurile mixte vor fi transportate la depozitul Mihai Bravu. 

Deseurile reciclabile colectate selectiv din Zona 3 vor fi sortate in statia de sortare Macin; refuzul de la 

statia de sortare Macin va fi transportat in vederea depozitarii la depozitul de deseuri nepericuloase 

de la Mihai Bravu. 
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Deseurile verzi mixte si cele stradale vor fi transportate la statia de transfer Macin si apoi la depozitul 

Mihai Bravu, iar cele biodegradabile, colectate separat, vor fi partial compostate in situ, iar partial vor 

ajunge la statia de transfer Macin si apoi la statia TMB Mihai Bravu. 

Fractia preponderent biodegradabila a deseurilor din piete va fi transportata la statia de tratare 

mecano-biologica de la Mihai Bravu. 

Deseurile municipale biodegradabile nu se vor colecta separat, iar fractia preponderent biodegradabila 

va fi transportata la statia TMB de la Mihai Bravu. In mediul rural nu se vor colecta deseuri 

biodegradabile de la populatie, realizandu-se compostarea in unitatile de compostare individuala 

distribuite la 5.119 gospodarii (reprezentand 25% din populatia rurala din zona 3 si 11,2% din 

populatia rurala a judetului). 

 Zona 4 (Delta Dunarii) 

Deseurile municipale colectate selectiv din aceasta zona vor fi transportate la statia TMB Mihai Bravu 

sau la depozitul Mihai Bravu; deseurile mixte vor fi transportate la depozitul Mihai Bravu. 

Deseurile reciclabile colectate selectiv din Zona 4 vor fi sortate in statiile de sortare din Delta Dunarii 

(Sulina, Crisan, Chilia Veche, Sfantu Gheorghe) si de la Macin (aici vor fi sortate deseurile colectate din 

localitatile Ilganii de Jos, Ilganii de Sus, Gorgova, Partizani, Vulturu, Maliuc). Refuzul de la statia de 

sortare Macin si de la cele 4 statii de sortare din Delta Dunarii (Sulina, Chilia Veche, Sfantu Gheorghe si 

Crisan) va fi transportat in vederea depozitarii la depozitul de deseuri nepericuloase de la Mihai Bravu. 

Deseurile verzi mixte si cele stradale vor fi transportate la statiile de transfer Sulina, Sfantu Gheorghe, 

Crisan si Chilia Veche si apoi la depozitul Mihai Bravu, iar cele biodegradabile, colectate separat, vor fi 

partial compostate in situ, iar partial vor ajunge la statia TMB Mihai Bravu. 

Fractia preponderent biodegradabila a deseurilor din piete va fi transportata la statia de tratare 

mecano-biologica de la Mihai Bravu. 

Deseurile municipale biodegradabile nu se vor colecta separat, iar fractia preponderent biodegradabila 

va fi transportata la statia TMB de la Mihai Bravu. In mediul rural nu se vor colecta deseuri 

biodegradabile de la populatie, realizandu-se compostarea in unitatile de compostare individuala 

distribuite la 2.368 gospodarii (reprezentand 80% din populatia rurala din zona 4 si 5% din populatia 

rurala a judetului) 

Astfel, statia de tratare mecano-biologica din localitatea Mihai Bravu va deservi intregul judet Tulcea. 

Refuzul statiei TMB se va transporta spre depozitare finala la depozitul de deseuri Mihai Bravu. Pentru 

zona 1 (deservita, de asemenea, de statia TMB Mihai Bravu), materialul de acoperire si output-ul 

(materialul biostabilizat asemanator compostului – CLO) de la statia TMB Mihai Bravu vor fi 

transportate la depozitul ecologic de la Tulcea (ECOREC), costurile fiind suportate de catre Consiliul 

Local Tulcea. 

 

Fluxul deseurilor este prezentat grafic in Anexa 2 la prezenta documentatie. 

I.3.2. Prognoza cantitatilor de deseuri municipale generate 

In tabelul urmator este prezentata evolutia cantitatii de deseuri municipale la nivelul ariei de proiect 

(intregul judet, fara municipiul Tulcea). 
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Tabel 2 - Evolutia estimata a populatiei, a cantitatii de deseuri generate si colectate pana in 2025, conform Studiului de Fezabilitate si ACB 

(fara municipiul Tulcea) 

INDICATOR  UM 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Populatie zona 
de colectare 
(fara municipiul 
Tulcea) 

locuitori 142.567,55 140.933,18 139.298,81 137.504,60 135.710,40 133.916,19 133.122 130.328 

Populatie in 
mediul urban 

locuitori 29.199,15 28.949,98 28.700,81 28.377,20 28.053,60 27.729,99 27,406 27.083 

Populatie in 
mediul rural 

locuitori 113.368,40 111.983,20 110.598,00 109.127,40 107.656,80 106.186,20 104.716 103.245 

Deseuri 
generate  

tone/an 39.571,75 39.462,37 39.348,84 38.884,35 38.419,56 37.954,48 37.489,09 37.023, 40 

Deseuri 
generate de 
populatie  

tone/an 29.462,877 29.375,859 29.285,564 28.917,985 28.550,406 28.182,826 27.815 27.448 

Deseuri 
colectate de la 
agentii 
economici 

tone/an 6.885 6.871 6.856 6.773 6.691 6.608 6.525 6.443 

Cantitate de 
deseuri 
colectate in 
mediul urban 

tone/an 10.809,698 10.803,194 10.795,893 10.674,168 10.552,442 10.430,716 10.309 10.187 

Cantitate de 
deseuri 
colectate in 
mediul rural 

tone/an 18.653,179 18.572,666 18.489,671 18.243,817 17.997,964 17.752,110 17.506 17.260 

 

Detalii privind prognoza colectarii deseurilor (pe fluxuri) in aria de proiect sunt prezentate in Anexa 3. 

 

 Indicatori privind reciclarea deseurilor din ambalaje (tinte) 

Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu 

modificarile si completarile ulterioare, prevede tinte anuale care trebuie atinse in domeniul gestionarii 

deseurilor de ambalaje la nivel national. 

Utilizand metodologia de calcul descrisa in Planul Regional de Gestionare a Deseurilor pentru Regiunea 

2 Sud-Est, precum si in Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor, s-au calculat cantitatile de deseuri 

de ambalaje ce trebuie reciclate/valorificate in judetul Tulcea, in conformitate cu prevederile legale.  

Astfel, tintele privind reciclarea deseurilor de ambalaje stabilite pentru anii 2018-2025 (perioada 

estimata a contractului de delegare) la nivelul judetului Tulcea, precum si cantitatile de deseuri 

estimate a fi reciclate prin intermediul statiilor de sortare existente, integrate in proiect, sunt 

urmatoarele: 
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Tabel 3-- Tinte de reciclare privind deseurile de ambalaje pe durata contractului de delegare (tone) 

 

Tip de deseu Hartie si 
carton 

Plastic Sticla Metal Lemn 

2018 Tinta 3.046 1.236 1.456 428 381 

Realizat prin SS 3.332 3.553 1.820 513 1.717 

2019 Tinta 3.077 1.248 1.471 432 385 

Realizat prin SS 3.365 3.589 1.838 519 1.734 

2020 Tinta 3.107 1.261 1.485 436 389 

 Realizat prin SS 3.399 3.625 1.857 524 1.751 

2021 Tinta 3.138 1.273 1.500 441 393 

 Realizat prin SS 3.433 3.661 1.875 529 1.769 

2022 Tinta 3.170 1.286 1.515 445 397 

 Realizat prin SS 3.467 3.697 1.894 534 1.786 

2023 Tinta 3.202 1.299 1.530 450 401 

 Realizat prin SS 3.502 3.734 1.913 540 1.804 

2024 Tinta 3.234 1.312 1.546 454 405 

 Realizat prin SS 3.527 3.772 1.932 545 1.822 

2025 Tinta 3.266 1.325 1.561 459 409 

 Realizat prin SS 3.572 3.809 1.951 550 1.840 

 

 

 Indicatori pentru deseuri biodegradabile  

Cantitatea de deseuri biodegradabile municipale ce trebuie reduse la depozitare conform tintelor 

asumate si a prognozei de generare a deseurilor biodegradabile municipale a fost calculata la 36.357 

de tone. 

Pentru atingerea tintelor privind reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate, s-a 

prevazut sistemul de compostare individuala in zonele de case cu gradini din mediul rural, prin dotarea 

gospodariilor cu compostoare individuale. Compostarea individuala este o masura-cheie pentru 

atingerea tintelor privind depozitarea deseurilor biodegradabile. Compostarea individuala va fi 

implementata la 50 % din populatia din mediul rural. 

I.4. Legislatia aplicabila 

 

Serviciile furnizate in cadrul prezentului Caiet de sarcini vor fi in deplin acord cu toate legile generale 

si specifice romanesti in vigoare. Acestea includ, dar nu se limiteaza la, urmatoarele: 

I.4.1. Legislatia privind deseurile 

 Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Hotararea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Planului si Strategiei Nationale de 

Gestionare a Deseurilor, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 358/2007; 

 Ordinul comun al Ministrului Mediului si Gospodarii Apelor si al Ministrului Integrarii 

Europene nr. 1364/1499/2006 pentru aprobarea Planurilor Regionale de gestionare a 
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deseurilor. Aceste acte normative se refera la aprobarea Strategiei si Planului National de 

Gestionare a Deseurilor continand prognoza, obiective si tinte, un plan de actiune si 

alternative in ceea ce priveste deseurile municipale, inclusiv deseurile de ambalaje si 

deseurile biodegradabile. 

 Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare - stabileste cadrul legal pentru desfasurarea activitatii de 

depozitare a deseurilor, atat pentru realizarea, exploatarea, monitorizarea, inchiderea si 

urmarirea post-inchidere a depozitelor noi, cat si pentru exploatarea, inchiderea si 

urmarirea post-inchidere a depozitelor existente;  

 Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 757/2004 privind aprobarea 

Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare - aproba normele tehnice privind depozitarea deseurilor, constructia, 

exploatarea, monitorizarea si inchiderea depozitelor de deseuri si reglementeaza pre-

tratarea/tratarea levigatului de la depozitele de deseuri in concordanta cu actele juridice 

in vigoare privind calitatea apei; 

 Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 95/2005 ce defineste criteriile ce 

trebuie indeplinite de deseuri pentru a putea fi incluse pe lista specifica de deseuri a unui 

depozit si pe lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri - 

aproba normele tehnice privind procedurile preliminare de acceptare a deseurilor, 

criteriile de acceptare a deseurilor si lista nationala de deseuri acceptate pentru fiecare 

clasa de depozit; 

 Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 1274/2005 privind emiterea 

avizului de mediu la incetarea activitatilor de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare 

si incinerare a deseurilor - reglementeaza conditiile pentru inchiderea depozitelor de 

deseuri, a incineratoarelor spitalicesti si eliberarea permiselor pentru inchiderea acestor 

instalatii; completat prin Ordinul MMDD nr. 636/2008. 

 Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 

de ambalaje; 

 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, cu modificarile 

si completarile ulterioare - aproba nivelul taxelor platite de catre producatorii si 

importatorii de bunuri ambalate daca acestia nu indeplinesc tintele stabilite de HG nr. 

621/ 2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor din ambalaje; 

 Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 794/2012 privind procedurile de 

raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseurile din ambalaje  - aproba procedura 

de raportare a informatiilor privind ambalajele si deseuri din ambalaje; 

 Hotararea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si 

nepericuloase pe teritoriul Romaniei ; 

 Ordinul MMP nr. 2742/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, 

reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a 

procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a 

operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor 
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anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea 

componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare: 

 Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei 

cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase - reglementeaza pastrarea de 

informatii privind gestionarea deseurilor, inclusiv colectarea, transportul, depozitarea 

temporara, refolosirea si eliminarea de catre agentii economici, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice 

şi electronice; 

 Ordinul comun MMGA si MEC nr. 1225/721/2005 privind aprobarea procedurii si criteriilor 

de evaluare si autorizare a organizatiilor colective in vederea preluarii responsabilitatii 

privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a 

deseurilor de echipamente electrice si electronice, cu modificarile si completarile 

ulterioare- reglementeaza procedura si criteriile de evaluare si autorizare a entitatilor 

colective ce preiau responsabilitatea de atingere a tintelor anuale de la producatorii si 

importatorii de echipamente electrice si electronice;  

 Ordinul comun al MMGA si MEC nr. 1223/715/2005 privind procedura de inregistrare a 

producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si 

electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

 Hotararea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe 

periculoase în echipamentele electrice şi electronice; 

 Ordinul MMGA nr. 556/2006 privind marcajul specific aplicat EEE (echipamentelor 

electrice si electronice) introduse pe piata dupa data de 31 decembrie 2006 - 

reglementeaza tipul si masurile etichetelor pentru diferite bunuri, introduse pe piata dupa 

31 Decembrie 2006, precum si identificarea producatorului. 

 Ordinul Ministrului Economiei si Comertului nr. 128/2004 privind aprobarea Listei 

cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate ale caror 

prevederi se refera la ambalaje si deseuri de ambalaje  - aproba lista ce include 

standardele romanesti armonizate cu standardele europene referitoare la ambalaje si la 

deseurile din ambalaje; 

 Ordonanta de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (Anexa nr. 2), cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a 

recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.  

I.4.2. Legislatia privind serviciul de salubrizare 

 Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare - asigura cadrul legislativ si institutional unitar in domeniul serviciilor publice din 

Romania cu privire la obiectivele, competentele, atributiile si instrumentele specifice 
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necesare pentru infiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea, 

monitorizarea si controlul furnizarii/prestarii reglementate a serviciilor comunitare de 

utilitati publice;  

 Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, modificata si completata - 

stabileste cadrul juridic unitar privind infiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea, 

exploatarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciului public de salubrizare al 

localitatilor; se aplica serviciului public de salubrizare al comunelor, oraselor si 

municipiilor, judetelor si al sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si al asociatiilor de 

dezvoltare intercomunitara avand ca obiectiv serviciile de salubrizare; 

 Hotararea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Nationale privind 

accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice - prevede urmatoarele: se 

infiinteaza Comitetul interministerial pentru monitorizarea serviciilor comunitare de 

utilitati publice si  Unitatea Centrala de Monitorizare a serviciilor comunitare de utilitati 

publice in vederea asigurarii cadrului institutional pentru implementarea “Strategiei 

Nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice”; 

responsabilitati clare pentru Ministerul Afacerilor si Internelor si pentru autoritatile 

judetene si locale privind elaborarea Planurilor Municipale de Gestionare a Deseurilor; 

Fondul IID (fondul pentru intretinere inlocuire si dezvoltare) pentru agentii economici care 

dezvolta proiecte de servicii publice comunitare privind infrastructura cu fonduri europene 

nerambursabile; 

 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 198/2005 privind Constituirea, alimentarea si 

utilizarea Fondului de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare (IID)  pentru proiectele de 

dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara 

nerambursabila din partea Uniunii Europene 

 Legea nr. 515/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 privind 

gospodarirea localitatilor urbane si rurale - stabileste obligatiile si responsabilitatile ce 

revin autoritatilor publice locale, institutiilor publice, intreprinderilor si publicului pentru 

crearea unui mediu curat in asezarile urbane si rurale; 

 Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de 

salubrizare a localitatilor - reglementeaza modul de determinare a tarifelor pentru 

activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, prestate de operatori; 

 Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 82/2015 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al 

serviciului de salubrizare a localitatilor - stabileste cadrul juridic unitar privind 

desfasurarea serviciului de salubrizare, definind modalitatile si conditiile – cadru ce trebuie 

indeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, 

conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator; 

 Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 111/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al 

serviciului de salubrizare a localitatilor - stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor 

specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice 

necesare functionarii acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta; 
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 Hotararea nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in 

domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. 

I.4.3. Legislatia privind achizitiile publice 

 Leagea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 

 Hotararea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de concesiune de lucrari sau 

concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si 

concesiunile de servicii, 

 Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice; 

 HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice 

 Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor 

de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și 

concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național 

de Soluționare a Contestațiilor; 

precum si orice alt act normativ specific activitatilor prestate, in vigoare la data publicarii in SEAP a 

acestei documentatii precum si aparute pe parcursul desfasurarii contractului. 

Operatorii vor respecta si regulamentele locale si regionale privind gestionarea deseurilor (Planul 

Judetean de Gestionare a Deseurilor pentru judetul Tulcea, Strategia Nationala si Planul National de 

Gestionare a Deseurilor), daca acestea nu contravin prevederilor din prezentul Caiet de Sarcini sau din 

Conditiile Contractuale, caz in care acestea prevaleaza.  

Operatorul este responsabil, impreuna cu Entitatea Contractanta si autoritatile locale, de indeplinirea 

tintelor si obiectivelor privind gestionarea deseurilor, asa cum sunt ele stabilite si asumate prin 

legislatia-cadru in domeniu. 

Operatorul va accepta amendarea Programului de executie a serviciului si a cerintelor tehnice din 

prezentul Caiet de Sarcini ori de cate ori va fi necesar, ca urmare a modificarii regulamentelor locale 

privind gestionarea deseurilor.  
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II. OBIECTUL SI CONTINUTUL CAIETULUI DE SARCINI. 

CERINTE GENERALE 

 

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor specifice serviciului de 

salubrizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu in 

conditii de eficienta si siguranta. 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara derularii procedurii de delegare a 

activitatii de operare si intretinere a instalatiilor de deseuri din judet si constituie ansamblul cerintelor 

tehnice de baza. 

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la 

nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare a 

calitatii, terminologia, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele 

asemenea. 

Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si 

stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestarii serviciului 

de operare si intretinere a instalatiilor de deseuri din judet si care sunt in vigoare. 

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul Serviciului de Salubrizare al 

judetului Tulcea, prezentat in Anexa 4 la prezentul Caiet de Sarcini. 

Obiectul contractului de delegare consta in delegarea gestiunii activitatilor componente ale serviciului 

de salubrizare  de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere 

Tulcea, in numele si pe seama unitatilor administrative-teritoriale membre ADIIDM Tulcea, respectiv:  

 Colectarea deseurilor menajere si a celor generate de agentii economici  in aria de proiect; 

 Colectarea deseurilor verzi din parcuri, gradini si piete in aria de proiect; 

 Colectarea deseurilor voluminoase si a DEEE de la populatie si agentii economici din aria de 

proiect; 

 Transportul deseurilor colectate din aria de proiect la statiile de transfer/sortare de la Macin si 

din Delta Dunarii, in functie de arondarea pe zone si de fluxurile de deseuri stabilite prin 

Proiect;  

 Operarea facilitatilor de la Macin si din Delta Dunarii (statii de transfer/sortare); 

 Transferul (lungul curier) deseurilor la facilitatile de la Mihai Bravu (statie de tratare mecano-

biologica si depozit de deseuri) in vederea tratarii/depozitarii, dupa caz. 

 

Unele dintre informatiile prezentate in acest document sunt orientative si sunt furnizate cu 

scopul de a-i ajuta pe ofertanti sa isi elaboreze ofertele, fara a avea un caracter exhaustiv.  

Astfel, de exemplu, cantitatile de deseuri sunt cantitati estimate si nu sunt garantate de 

Entitatea Contractanta.  
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Ofertantii isi vor organiza propriile investigatii si vizite in amplasamente pentru a verifica 

informatiile furnizate si continute in acest document, precum si pentru a obtine alte informatii 

suplimentare, inainte de a depune ofertele. 

Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de urmatoarele anexe: 

(i) Caietul de sarcini si anexele sale; 

(ii) Regulamentul serviciului de salubrizare; 

(iii) Inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a Consiliului 

Judetean Tulcea/unitatilor administrativ-teritoriale membre ADIIDM Tulcea puse la 

dispozitie pentru realizarea activitatilor aferente serviciului de salubrizare delegat 

operatorilor; 

(iv) Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor concesionate; 

(v) Propunerea financiara a operatorului; 

(vi) Propunerea tehnica a operatorului. 

In cazul unor neconcordante sau contradictii intre prevederile din cadrul unor documente, 

prioritatea interpretarii este data de ordinea prezentata mai sus a documentelor. 

 

II.1. Activitatile serviciului de salubrizare la care se refera Caietul de Sarcini 

Activitatile relevante pentru serviciul public de salubrizare care fac obiectul prezentei 

proceduri de delegare a gestiunii prin concesiune, sunt: 

 

II.1.1. Activitatea 1 – Pre-colectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale 

a) Situatia contractuala actuala a activitatii de colectare a deseurilor  

 

Situatia activitatii de colectare a deseurilor in unitatile administrativ-teritoriale ale judetului Tulcea, 

membre ale ADIIDM Tulcea, se prezinta astfel: 

In mediul urban: 

- in Sulina, salubritatea este asigurata de catre serviciul public din aceasta localitate (SC ASPL Sulina 

SRL), in baza unui contract incheiat in anul 2010 pe o perioada de 25 de ani. Cu toate acestea, 

potrivit celor stabilite deja in Analiza Institutionala a proiectului SMID Tulcea, in localitatile in care 

activitatea de salubritate este asigurata printr-un serviciu public (fie operator public, fie structuri 

specializate in cadrul Primariilor), serviciul respectiv isi va inceta aplicabilitatea la data la care 

SMID devine functional, si anume la data selectarii noului operator de colectare prin licitatie 

publica. 

- in Macin este in derulare un proiect PHARE, dar orasul Macin va fi inclus inca de la inceput in 

contractul de delegare ce va fi atribuit de catre ADIIDM Tulcea;  
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- Isaccea a avut in derulare un contract de delegare valabil pana la 30.12.2015, prelungit pana la 

intrarea in vigoare a SMID, astfel incat orasul va fi inclus inca de la inceput in contractul de 

delegare ce va fi atribuit de catre ADIIDM Tulcea;  

- In Babadag, contractul a fost incheiat cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data 

semnarii lui; prin act aditional, in anul 2013 contractul a fost prelungit cu jumatate din durata 

initiala,; autoritatile locale au decis mentinerea acestui contract doar pana la data la care SMID va 

deveni operational. 

In mediul rural, situatia se prezinta in felul urmator: 

o In majoritatea comunelor (Baia, Maliuc, Dorobantu, Horia, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Slava 

Cercheza, Mihail Kogalniceanu, Nufaru, Somova, Nalbant, Niculitel, Valea Nucarilor, Mihai 

Bravu, Daeni, Valea Teilor, Ostrov, Frecatei, Hamcearca, Luncavita, Ciucurova, Topolog, 

Izvoarele, Mahmudia, Casimcea, Sarichioi, Bestepe) in cursul anului 2014-2015, dat fiind ca 

majoritatea contractelor de salubritate vechi urmau sa expire, a fost identificata o solutie 

tranzitorie, respectiv incheierea unor noi contracte pe perioada determinata (pana la intrarea 

in vigoare a SMID); astfel, la momentul in care SMID devine functional, serviciul de salubritate 

va fi atribuit noului operator selectat prin licitatie publica; 

o De asemenea, exista cateva comune in judetul Tulcea care nu au incheiat un contract de 

salubritate – Beidaud, Chilia Veche, Sfantu Gheorghe, Crisan,  Stejaru - serviciul de salubritate 

fiind asigurat de catre compartimente specializate din cadrul primariilor. 

o 10 comune – IC Bratianu, Grindu, Vacareni, Jijila, Smardan, Carcaliu, Greci, Turcoaia, Cerna, 

Peceneaga – sunt incluse in proiectul PHARE Macin, dar vor fi preluate inca de la inceput in 

contractul de delegare ce va fi atribuit de catre ADIIDM Tulcea; 

o Restul comunelor (CA Rossetti, Ceatalchioi, Pardina) incheiasera deja contracte de salubritate 

inainte de aprobarea aplicatiei de finantare a proiectului SMID Tulcea, cu valabilitate pana la 

intrarea in vigoare a SMID, astfel incat aceste localitati vor fi incluse in sistemul integrat din 

momentul atribuirii noului contract de colectare a deseurilor de catre ADIIDM. 

 

Astfel, ca urmare a informarilor transmise de catre ADIIDM Tulcea si a analizarii situatiei contractelor 

de salubrizare incheiate de unitatile administrativ-teritoriale din judetul Tulcea, si considerand ca 

unitatile administrativ-teritoriale unde contractele privind prestarea serviciului de salubrizare au 

expirat doresc sa mandateze ADI in scopul delegarii gestiunii activitatii de colectare, putem 

concluziona ca, la aceasta data (decembrie 2017), procedura de delegare a gestiunii activitatii de 

colectare poate fi realizata pentru orasele Macin, Isaccea, Babadag,  Sulina si 45 de comune2 . 

Populatia ce va fi deservita de serviciile ce fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini este prezentata in 

                                                      
2 Maliuc, Horia, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Slava Cercheza, Mihail Kogalniceanu, Nufaru, Somova, Nalbant, Valea 
Nucarilor, Mihai Bravu, Daeni, Valea Teilor, Ostrov, Frecatei, Hamcearca, Luncavita, Ciucurova, Topolog, Beidaud, 
Chilia Veche, Bestepe, Casimcea, Baia, C.A. Rossetti, Ceatalchioi, Crisan, Dorobantu, Izvoarele, Mahmudia, 
Niculitel, Pardina, Sarichioi, Sfantu Gheorghe, Stejaru, IC Bratianu, Grindu, Vacareni, Jijila, Smardan, Carcaliu, 
Greci, Turcoaia, Cerna, Peceneaga. 



  Secţiunea 2 

CAIET DE SARCINI 

 

 

26 

 

Anexa 5. 

 

b) Descrierea generala a activitatii de colectare din punct de vedere tehnic 

Echipamentele de colectare vor fi amplasate dupa cum urmeaza: 

 

 Colectarea deseurilor reziduale: 

 Zona Urbana: 

 Gospodarii individuale: 1 pubela 120 l/240 l pentru fiecare gospodarie pentru 

colectarea deseurilor reziduale (biodegradabil si alte tipuri de deseuri), frecventa 

colectarii: saptamanal; 

 Blocuri de locuinte: 1 punct de precolectare deseuri reziduale la 100 de locatari, 

dotate dupa cum urmeaza: un container de 1,1 m3 pentru fiecare punct de 

precolectare, frecventa colectarii: 1 data la 2 zile; 

 Zona rurala 

 Gospodarii individuale: 1 pubela de 120 l/240 lpentru fiecare gospodarie pentru 

colectarea deseurilor reziduale (biodegradabil si alte tipuri de deseuri), frecventa 

colectarii: saptamanal si 1 recipient de 280 l pentru compostare in gospodarii; 

  Blocuri de locuinte - 1 punct de precolectare deseuri reziduale la 100 de locatari, 

dotate dupa cum urmeaza: un container de 1,1 m3 pentru fiecare punct de 

precolectare, frecventa colectarii: saptamanal. 

 

 Colectarea deseurilor reciclabile: 

 Zona Urbana 

 Gospodarii individuale: 1 punct de precolectare deseuri reciclabile la 50 de gospodarii, 

dotat dupa cum urmeaza: 1 container albastru de 1100 l pentru hartie/carton, colectarea 

avand loc la 7 zile (frecventa colectarii: saptamanal);   1 container galben de 1100 l pentru 

plastic/metal, colectarea avand loc la 7 zile (frecventa colectarii: saptamanal) si 1 

container verde de 660 l pentru sticla, colectarea avand loc de 2 ori pe luna; 

 Blocuri de locuinte: 1 punct de precolectare deseuri reciclabile la 100 de locatari, dotat 

dupa cum urmeaza: 1 container albastru de 1100 l pentru hartie/carton, colectarea avand 

loc la 7 zile (frecventa colectarii: saptamanal),  1 container galben de 1100 l pentru 

plastic/metal, colectarea avand loc la 7 zile (frecventa colectarii: saptamanal) si 1 

container verde de 660 l pentru sticla, colectarea avand loc de 2 ori pe luna. 

 Zona rurala 

 Gospodarii individuale: Puncte de precolectare a deseurilor reciclabile: 1 punct de 

precolectare la 250 de locuitori (aproximativ 100 de gospodarii), dotat dupa cum urmeaza: 

1 container albastru de 1100 l pentru hartie/carton, colectarea avand loc la fiecare 14 zile,  

1 container galben de 1100 l pentru plastic/metal, colectarea avand loc la fiecare 14 zile,  1 

container verde de 660 l pentru sticla, colectarea avand loc la fiecare 3 saptamani; 

 Blocuri de locuinte: 1 punct de precolectare a deseurilor reciclabile la 100 de locatari, 

dotat dupa cum urmeaza: 1 container albastru de 1100 l pentru hartie/carton, colectarea 

avand loc la fiecare 14 zile,  1 container galben de 1100 l pentru plastic/metal, colectarea 
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avand loc la fiecare 14 zile si  1 container verde de 660 l pentru sticla, colectarea avand loc 

la fiecare 3 saptamani. 

 

Prin proiectul POS se vor suplimenta sistemele de colectare realizate prin alte proiecte in zona 3 Macin 

si zona 4 Delta Dunarii, respectiv: 

 containere de 4000 l pentru colectarea deseurilor reziduale din zona 3 Macin; 

 containere de 1100 l pentru deseurile reciclabile si pentru cele din piete; 

 pubela de 240 l pentru colectarea fractiei de metal (doze mici de aluminiu) si a DEEE mici din 

localitatile din Delta Dunarii. 

 

 Deseuri din parcuri si gradini 

Deseurile mixte vor fi colectate in pubele de 50 l amplasate la fiecare 50 m. Deseurile biodegradabile 

vor fi compostate in compostoare de gradina speciale amplasate in locatie (volum de 1200 l amplasate 

4/ ha). 

 Deseuri din piete 

Deseurile vor fi colectate in zonele rurale separat in pubele de 240 l pentru deseuri mixte si in pubele 

de 240 l pentru deseuri biodegradabile, iar in zonele urbane in containere de 1100 l pentru deseuri 

mixte si in containere de 1100 l pentru deseuri biodegradabile. 

 

 Deseuri stradale 

Colectarea deseurilor stradale va fi mixta, in cosuri de gunoi de 50 l (amplasate la distante de 100 – 

200 m) si in pubele de 240 l pentru deseurile maturate manual. 

 

Numarul de recipiente pentru precolectarea si colectarea deseurilor municipale, puse la dispozitie de 

catre Entitatea Contractanta (achizitionate prin proiectul POS, inclusiv repartizarea acestora pe fiecare 

localitate in parte), precum si cele aflate deja in dotarea autoritatilor publice locale din judetul Tulcea 

sunt conform prezentarii din Anexa 6 si vor constitui si anexa la contractul de delegare.  

 

In plus fata de acestea, operatorul va trebui sa asigure suplimentar 15.000 de pubele cu o 

capacitate de 240 l in vederea colectarii deseurilor reziduale din zona 3 - Macin – gospodarii 

individuale. 

c) Descrierea generala a activitatii de transport al deseurilor 

 

In ceea ce priveste fluxurile de deseuri, situatia pe zone se prezinta astfel: 

- Zona 2 - Deseurile reziduale colectate selectiv vor fi transportate la TMB Mihai Bravu (pentru 

tratare mecano-biologica) sau la depozitul Mihai Bravu; deseurile mixte vor fi transportate in 

vederea depozitarii finale la depozitul Mihai Bravu; deseurile reciclabile vor fi transportate in 

vederea sortarii la statia de sortare Macin; 

- Zona 3 - Deseurile reziduale colectate selectiv vor fi transportate la TMB Mihai Bravu sau la 

depozitul Mihai Bravu; deseurile mixte vor fi transportate la depozitul Mihai Bravu; deseurile 

reciclabile colectate selectiv vor fi transportate in vederea sortarii la statia de sortare Macin; 
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- Zona 4 - Deseurile reziduale colectate selectiv din Zona 4 vor fi transportate la TMB Mihai Bravu 

sau la depozitul Mihai Bravu; deseurile mixte vor fi transportate la depozitul Mihai Bravu; 

deseurile reciclabile colectate selectiv  vor fi transportate in vederea sortarii la statiile de sortare 

din Delta Dunarii (Sulina, Crisan, Chilia Veche, Sfantu Gheorghe) si de la Macin (aici vor fi sortate 

deseurile colectate din localitatile Ilganii de Jos, Ilganii de Sus, Gorgova, Partizani, Vulturu, Maliuc). 

 

Fluxurile de deseuri si regulile de transport al acestora sunt detaliate in Anexa 2 la prezentul Caiet de 

Sarcini.  

 

Dat fiind ca achizitionarea prin proiectul POS Mediu a mijloacelor de colectare a deseurilor a fost 

considerata cheltuiala neeligibila, fiecare ofertant este obligat sa faca dovada existentei necesarului 

minim de mijloace de transport pentru colectarea si transportul deseurilor municipale la statiile de 

transfer/sortare si/sau la facilitatile de la Mihai Bravu (statie de tratare mecano-biologica si depozit de 

deseuri ecologic), prezentat in Anexa 7 la Caietul de sarcini. 

 

O situatie aparte o reprezinta transportul deseurilor colectate din Delta Dunarii.  

 

Astfel, pentru transportul deseurilor din Delta Dunarii de la localitati cu acces la drumuri fluviale, 

operatorul se angajeaza sa asigure un mijloc de transport adecvat (nava alcatuita dintr-un impingator 

si 2 barje, inclusiv o macara care sa asigure incarcarea-descarcarea de containere pana la 32 mc),  

precum si orice alte echipamente considerate necesare pentru manipularea in conditii de siguranta a 

containerelor. 

La semnarea contractului de concesiune, Prestatorul va trebui sa faca dovada ca dispune de 

mijloacele de transport fluvial, precum si de echipamentele de incarcare/descarcare, conform 

fluxului tehnologic prezentat. 

Mai jos sunt prezentate numarul si tipul containerelor achizitionate prin proiectul POS, ce vor fi puse la 

dispozitia operatorului, 

Tabel 4 - Numar si capacitate containere aferente transferului deseurilor din Delta Dunarii, puse la 

dispozitia operatorului  

Tipul 

deseului 

Containere Prescontainere 

Reziduale 

si Sticla 

Sticla 

(numai 

pentru 

Sulina) 

Baloti de 
deseuri 

reciclabile 

Sticla 

Deseuri reciclabile 
(containere echipate cu 

sistem de 
incarcare/descarcare 

pentru container/ 
pubela) 

Containere Reziduale 

Capacitate containere 32 m
3
 32 m

3
 24 m

3
 14 m

3
 14 m

3
 1100 l 5 m

3
 

Necesar de containere 
(bucati) 

23 2 2 5 3 6 13 
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De asemenea, pentru asigurarea acostarii mijlocului de transport destinat colectarii deseurilor au fost  

construite 10 dane tip schela in localitatile: 

 

 3 dane in Sulina din care 1 in dreapta (300 m2) si 2 in stanga canalului Sulina (fiecare de 300 

m2), maxim 1000 TDW;  

 1 dana in zona Partizani (300 m2), maxim 1000 TDW;  

 1 dana Ilganii de Sus (200 m2), maxim 1000 TDW ;  

 1 dana in zona Maliuc (200 m2), maxim 1000 TDW;  

 1 dana in zona Gorgova (300 m2), maxim 1000 TDW ; 

 1 dana in zona Mila 23 (300 m2), maxim 1000 TDW ; 

 1 dana in zona Crisan (300 m2), maxim 1000 TDW;  

 1 dana in zona Nufaru (306,4 m2), maxim 1000 TDW . 

 

Amplasamentele acestora sunt prezentate in Anexa 8 – Planuri de incadrare in zona si planuri de 

situatie. Detaliile tehnice se gasesc in Memoriul Tehnic in baza caruia au fost construite danele, al 

carui extras este anexat prezentului Caiet de Sarcini (Anexa 8.1). 

 

Colectarea si transportul deseurilor cu nava se va face o data la 7-10 zile. Colectatea deseurilor 

voluminoase, periculoase si DEEE se va face o data pe luna. 

 

Containerele cu deseuri vor fi descarcate la punctul de acostare Nufaru si apoi transportate direct la 

depozitul de deseuri sau statia de tratare mecano-biologica Mihai Bravu. Deseurile reziduale vor fi 

eliminate, iar deseurile reciclabile vor fi valorificate. 

 

Prezentarea modalitatii detaliate de transport al deseurilor din Delta este inclusa in Anexa 9. 
 

 

Manualele de utilizare si intretinere a echipamentelor de colectare vor fi puse la dispozitia 

operatorului la momentul elaborarii si transmiterii lor de catre furnizor. 

II.1.2. Activitatea 2 – Sortarea deseurilor reciclabile colectate si administrarea statiilor de 

transfer/sortare de la Macin si din Delta Dunarii 

a) Prezentarea generala a facilitatilor 

Asa cum a fost precizat intr-una din sectiunile anterioare, in judetul Tulcea exista cateva facilitati de 

sortare a deseurilor reciclabile, si anume: 

1. Statie sortare Tulcea -  capacitate 9 tone/ora: in aceasta statie de sortare vor fi sortate 

deseurile colectate selectiv din zona 1 – municipiul Tulcea (neinclusa in proiect); 

2. Statia de transfer cu banda de sortare Macin  -  capacitate 7000 de tone/an;  

3. Statie de transfer cu linie de sortare Sulina – capacitate 700 de tone/an ; 

4. Statie de transfer cu linie de sortare Crisan – capacitate 45 de tone/an ; 

5. Statie de transfer cu linie de sortare Chilia Veche – capacitate 125 de tone/an; 

6. Statie de transfer cu linie de sortare Sfantu Gheorghe – capacitate 30 de tone/an . 
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Deseurile reciclabile colectate selectiv conform fluxurilor mentionate in sectiunea anterioara vor fi 

sortate in statiile de sortare existente. Analiza efectuata in cadrul Studiului de Fezabilitate a 

demonstrat ca in judetul Tulcea atingerea tintelor privind ambalajele si deseurile de ambalaje va putea 

fi realizata exclusiv prin intermediul facilitatilor existente, nefiind nevoie de construirea unei alte 

facilitati de sortare. 

b) Caracteristici tehnice ale facilitatilor  

(i)  Statia de Sortare Macin 

Proiectul initial mentiona ca statia de sortare din Macin va procesa atat deseurile reciclabile din orasul 

Macin si zona rurala (47 puncte pentru populatie si 39 de puncte pentru institutii) si deseurile mixte 

din urban si rural. Prin extinderea sistemului de colectare selectiva in Zona 3 Macin (157 de noi puncte 

de colectare selectiva) si implementarea colectarii selective in zona 2 Mihai Bravu, si conform analizei 

optiunilor pregatite in cadrul Studiului de Fezabilitate, statia de sortare Macin va sorta doar deseurile 

reciclabile din Zona 3 Macin, Zona 2 Mihai Bravu si o mica parte din deseurile colectate din zona 4 

Delta Dunarii (hartie/carton, plastic, metal, sticla, care este temporar depozitata la statia de transfer) 

in locul deseurilor colectate mixt. 

 

Principalii parametri de proiectare pentru statia de sortare de la Macin: 

 Numarul total de zile de lucru ale statiei pe an: 260 de zile; 

 Capacitatea de transfer a statiei de transfer cu linie de sortare, specificata in Fisa tehnica 

pentru emiterea Acordului Unic: 7000 de tone/an; 

 Capacitatea maxima pe ziua de lucru : 2435 de  tone/an deseuri reciclate, fara sticla; 29 

tone/zi cu sticla; 

 Orele de functionare 8.00 -17.00; 5 zile/saptamana; 

 Numarul si specializarea persoanelor ce se vor angaja: 1 muncitor pentru descarcare; 2 

muncitori pentru manevrarea containerelor; 6 muncitori pentru sortare; 1 maistru 

electromecanic; 1,5 agenti de securitate (3 ture/zi). 

 

Capacitatea proiectata a statiei de sortare Macin este suficienta pentru procesarea cantitatii totale de 

deseuri reciclabile colectate selectiv din Zona 2 si zona 3 Macin si o mica parte a deseurilor reciclabile 

din Zona 4 Delta Dunarii. 

 

Detalii privind amplasamentul si caracteristicile tehnice sunt prezentate in Anexa 10. Inventarul 

constructiilor, mijloacelor fixe si al obiectelor de inventar din cadrul statiei de sortare Macin, care va 

constitui si anexa la contractul de delegare, este prezentat in Anexa 10.1.  

 

Cantitatile de deseuri estimate a intra in statia de sortare si cantitatile de reciclabile rezultate in urma 

sortarii in cadrul facilitatii de la Macin sunt prezentate mai jos: 
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Tabel 5 - Cantitati de deseuri (tone) estimate a intra in SS Macin si cantitati de reciclabile 

obtinute in perioada estimata de derulare a contractului (2018-2025) 

Nr.crt.  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.1 Cantitati estimate a 
intra in SS 

6.327 7.216 7.208 7.140 7.072 7.004 6.937 6.869 

1.2 Cantitati reciclabile 
obtinute, din care: 

5.172 5.718 5.936 5.892 5.835 5.778 5.721 5.665 

1.2.1 Hartie si carton 1.657 1.907 1.906 1.891 1.876 1.861 1.847 1.832 
1.2.2 Sticla 1.214 1.212 1.434 1.431 1.415 1.399 1.383 1.368 
1.2.3 Metal 673 822 819 810 800 790 780 770 
1.2.4 Plastic 1.628 1.778 1.776 1.760 1.744 1.728 1.712 1.696 

 

Alte detalii privind cantitatile de deseuri sunt prezentate in Anexa 11. 

 

(ii) Statiile de transfer/sortare din Delta Dunarii – Sulina, Crisan, Sf. Gheorghe si Chilia 

Veche 

 

Zona 4 Delta Dunarii va fi deservita de cele 4 statii de transfer cu linie de sortare ce s-au construit 

printr-un alt proiect finantat din fonduri guvernamentale, la Sulina, Crisan, Chilia Veche si Sfantu 

Gheorghe; 

 Statia de transfer/sortare Sulina (695 de tone/an) - va deservi orasul Sulina si comuna CA 

Rosetti, localitati in care accesul este posibil numai pe apa; 

 Statia de transfer/sortare Sfantu Gheorghe (30 de tone/an) - va deservi comuna Sfantu 

Gheorghe, localitate in care accesul este posibil numai pe apa; 

 Statia de transfer/sortare Chilia Veche (135 de tone/an) - va deservi comunele Chilia Veche, 

Pardina si Ceatalchioi, localitati in care accesul este rutier; 

 Statia de transfer/sortare Crisan (47 de tone/an) - va deservi comuna Crisan si localitatile 

Caraorman si Mila 23, in care accesul este posibil numai pe apa. 

 

Detalii privind amplasamentele si caracteristicile tehnice sunt prezentate in Anexa 10. Inventarul 

constructiilor, mijloacelor fixe si al obiectelor de inventar din cadrul proiectului ”Sistem integrat 

pentru gestionarea deseurilor din localitatile din Delta Dunarii”, care va constitui si anexa la contractul 

de delegare, este prezentat in Anexa 10.2. Echipamentele achizitionate/constructiile realizate prin 

proiectul mai sus mentionat au fost finalizate in 2013, pana in prezent fiind necesara conservarea 

acestora. Cu toate acestea, sunt necesare anumite remedieri pentru scoaterea din conservare si 

repunerea in functiune a echipamentelor/constructiilor respective, in Anexa 10.3 fiind prezentat un 

centralizator al costurilor estimate. Ofertantii vor trebui sa isi asume in calculul cheltuielilor si costurile 

pentru punerea in functiune a statiilor existente si sa tina seama de aceste costuri in stabilirea 

ofertelor financiare. 
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Cantitatile de deseuri estimate a intra in statiile de sortare si cantitatile de reciclabile rezultate in urma 

sortarii in cadrul facilitatilor din Delta Dunarii sunt prezentate mai jos: 

 

Tabel 6 - Cantitati de deseuri (tone/an) estimate a intra in SS Delta Dunarii si cantitati de 

reciclabile obtinute in perioada estimata de derulare a contractului (2018-2025) 

Nr.crt.  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.1 Cantitati estimate a intra in SS 746 827 827 821 814 807 801 794 
1.2 Cantitati reciclabile obtinute, 

din care: 
632 710 710 704 698 692 686 680 

1.2.1 Hartie si carton 207 227 228 226 225 223 222 220 
1.2.2 Sticla 163 190 190 188 186 184 182 180 
1.2.3 Metal 70 84 84 83 82 81 80 79 
1.2.4 Plastic 193 208 208 207 205 203 202 200 

 

 

II.1.3. Activitatea 3 – Transferul deseurilor (lungul curier) la facilitatile de la Mihai Bravu 

(statie de tratare mecano-biologica si depozit) 

a) Prezentarea generala a facilitatilor si detalii tehnice 

 

Prin proiecte existente in judetul Tulcea au fost construite statii de transfer in locatiile mentionate la 

sectiunea II.1.2 (Macin si Delta Dunarii – Sulina, Crisan, Sf. Gheorghe si Chilia Veche). 

 

Detaliile tehnice ale facilitatilor sunt prezentate in Anexele 10, 10.1, 10.2. 

 

Tabelul de mai jos include cantitatile de deseuri estimate a intra in statiile de transfer in perioada de 

derulare a contractului ce face obiectul prezentului Caiet de Sarcini (2018-2025). 

 

Tabel 7 – Cantitati estimate a intra in statiile de transfer (tone/an) perioada estimata de derulare a 

contractului (2018-2025) 

Nr.crt. ZONA/AN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2 Macin 10.353 10.366 10.340 10.218 10.096 9.975 9.853 9.731 

3 Sulina 2.720 2.719 2.717 2.688 2.658 2.629 2.600 2.571 

4 Crisan 188 190 189 186 184 181 179 177 

5 Chilia Veche 544 548 546 539 532 525 518 510 

6 Sf Gheorghe 121 122 122 120 118 117 115 114 

TOTAL  13.927 13.945 13.912 13.751 13.589 13.427 13.265 13.103 

 

Distantele dintre statiile de transfer si depozitul de deseuri de la Mihai Bravu sunt: 

o Chilia Veche - Mihai Bravu 110 km;  

o Sulina - Mihai Bravu: 80 km drum navigabil si 55 km drum rutier ; 
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o Sfantu Gheorghe – Sulina: 30 km drum rutier (pe dig); 

o Macin – Mihai Bravu: 60 km drum rutier. 

 

In vederea optimizarii transferului deseurilor, masinile de lung curier achizitionate de catre Consiliul 

Judetean vor fi puse la dispozitia operatorului si utilizate dupa cum urmeaza: 

- 2 masini lung curier cu remorca vor asigura transportul deseurilor de la statia de transfer Macin la 

statia TMB Mihai Bravu sau la depozitul de deseuri Mihai Bravu; deoarece prin proiect va fi extins 

sistemul de colectare selectiva a deseurilor in zona 3 Macin  (asa cum s-a mentionat in sectiunile 

anterioare) si prin proiect se propune ca statia de transfer cu linie de sortare sa sorteze si 

deseurile reciclabile provenite din zona 2 Mihai Bravu, statia de sortare Macin va asigura numai 

sortarea deseurilor reciclabile colectate selectiv, refuzul de sortare si deseurile reziduale urmand 

sa fie transferate la statia MBT sau la depozitul Mihai Bravu. 

- 1 masina va asigura incarcarea pe nava fluviala a containerelor de deseuri de la statiile de transfer 

Sulina, Crisan si Sf. Gheorghe si manipularea containerelor pe nava; 

- 1 masina va asigura transportul containerelor de deseuri descarcate de pe nava, de la Nufaru la 

depozitul de deseuri Mihai Bravu; 

- 2 masini vor asigura transportul materialului biostabilizat de la statia de tratare mecano – 

biologica la depozitul Ecorec - Tulcea3.  

 

Manualele de utilizare si intretinere a echipamentelor de colectare vor fi puse la dispozitia 

operatorului la momentul elaborarii lor de catre furnizor. 

 

II.2. Cerinte generale privind derularea serviciilor care fac obiectul 

prezentului Caiet de Sarcini 

II.2.1. Cerinte minime privind activitatea de colectare si transport al deseurilor 

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de colectare si transport al deseurilor, in 

conditiile legii, in aria de proiect, respectiv zonele de colectare 2, 3 si 4. 

 

Amplasarea recipientilor se va face numai in locatiile punctelor de colectare preluate de la Entitatea 

Contractanta sau in alte locatii identificate de catre operator si convenite cu autoritatile administratiei 

publice din fiecare localitate. Toate punctele de colectare noi vor fi amplasate in locatii potrivite, 

asigurand un acces usor pentru autospeciale, in cooperare cu agentul de control, autoritatile locale si 

asociatiile de proprietari beneficiare. Punctele de colectare si containerele aferente vor fi usor 

accesate de generatorii de deseuri arondati. 

                                                      
3
 Consiliul Local al municipiului Tulcea va fi obligat sa suporte costurile aferente transportului deseurilor biodegradabile 

generate in municipiul Tulcea la statia de tratare mecano-biologica de la Mihai Bravu, urmand ca materialul biostabilizat 
asemanator compostului (CLO – compost-like output) aferent cantitatii de deseuri biodegradabile din municipiul Tulcea sa fie 
transportat la depozitul de deseuri ECOREC – Tulcea, conform celor agreate prin aplicatia de finantare a proiectului SMID si 
prin Documentul de Pozitie privind Implementarea Proiectului. Costurile aferente acestui transport vor fi, de asemenea, 
suportate de catre Consiliul Local Tulcea. 
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Operatorul va avea in permanenta un numar suficient de recipienti de colectare la fiecare punct de 

colectare pentru a putea prelua cantitatea de deseuri generata in aria deservita intre doua colectari 

succesive. 

Operatorul va mari sau reduce numarul de recipienti la punctele de colectare sau va adauga noi 

puncte de colectare daca este necesar in vederea prestarii serviciilor in conditii corespunzatoare. 

Operatorul va schimba tipurile de recipienti furnizati de Entitatea Contractanta sau orice alt recipient 

de colectare prevazut in acest document numai cu acordul scris prealabil al Entitatii Contractante. 

Operatorul se va asigura ca recipientii de colectare sunt corect manevrati pentru a evita orice 

deteriorare. De asemenea, Operatorul va asigura spalarea tuturor recipientilor de colectare amplasati 

in punctele de colectare de pe domeniul public cel putin de doua ori pe an calendaristic. 

 

In ceea ce priveste mijloacele de colectare si transport al deseurilor, fiecare ofertant va furniza 

Entitatii Contractante o lista detaliata cu vehiculele si echipamentele pe care intentioneaza sa le 

foloseasca in vederea prestarii corespunzatoare a serviciilor.  

Lista privind vehiculele ce vor fi utilizate in acest sens va include urmatoarele aspecte, pentru fiecare 

vehicul in parte: 

a. Tipul de vehicul (de compactare sau necompactare, incarcare frontala sau prin spate); 

b. Greutatea utila totala si capacitatea de incarcare; 

c. Capacitatea benei in metri cubi; 

d. Numarul de identificare; 

e. Anul fabricatiei; 

f. Kilometrajul; 

g. Documentatia care atesta conformarea cu standardele in domeniu. 

 

In plus, lista va mentiona tipul de schema de colectare pentru care se potriveste vehiculul, tinand cont 

de fluxul si frecventa de colectare a deseurilor, asa cum au fost acestea descrise in sectiunile 

anterioare ale prezentului Caiet de Sarcini. In vederea respectarii traseului de colectare si a asigurarii 

unei evidente clare a cantitatii de deseuri colectate, vehiculele de colectare vor fi dotate cu GPS si 

celula de auto-cantarire.  

Lista vehiculelor utilizate va fi pastrata si actualizata permanent de catre Operator si prezentata la 

cererea Entitatii Contractante. 

 

Operatorul va pastra in conditii de curatenie si in functiune toate vehiculele/remorcile folosite la 

prestarea serviciilor. Operatorul va asigura vehicule de colectare si transport al deseurilor in numar 

permanent suficient pentru prestarea satisfacatoare a activitatilor serviciului de salubrizare, incluse in 

prezentul Caiet de Sarcini. Deseurile vor fi transportate doar in vehicule autorizate care au 

permisiunea de a transporta deseuri. Pot fi folosite si alte vehicule pentru colectarea deseurilor 

reciclabile si biodegradabile, cu conditia ca vehiculele respective sa fie adecvate acestui scop. 
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Operatorul poate folosi doar vehicule cu destinatie speciala de colectare si transport a tipurilor de 

deseuri specifice prezentului contract (conform activitatilor incluse in prezentul Caiet de Sarcini), cu 

respectarea cerintelor de mediu, tehnice si de calitate impuse prin legislatia in vigoare.  

Toate echipamentele de colectare si transport, solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini (Anexa 7 – 

Necesar echipamente transport) vor fi echipate cu motoare EURO 6 si vor fi noi din punctul de vedere 

al rulajului si al functionarii suprastructurilor aferente (maxim 5000 km rulati si maxim 50 de ore de 

functionare a suprastructurilor). 

Fiecare vehicul folosit in derularea contractului trebuie sa aiba marcaje obligatorii specifice companiei, 

in locuri vizibile alaturi de un „logo” al proiectului.  

Este responsabilitatea Operatorului ca toate vehiculele folosite pentru efectuarea contractului sa fie 

dotate cu echipamente obligatorii relevante, mecanisme de siguranta, echipament de stingere a 

incendiilor etc. si ca bena, sasiul, mecanismul de ridicare si alte functii sa fie folosite conform scopului 

lor. Operatorul are responsabilitatea exclusiva de a intretine toate vehiculele de colectare folosite 

pentru prestarea serviciilor in stare buna de functionare, infatisare si conditii igienice. De asemenea, 

este responsabilitatea Operatorului sa asigure inlocuirea adecvata si in timp util pentru a satisface 

complet toate cerintele contractuale ale serviciului. 

In caz de defectiune si nefunctionare, Operatorul este responsabil cu inlocuirea autovehiculelor in cel 

mai scurt timp posibil, astfel incat prestarea activitatilor in conditii corespunzatoare sa nu fie afectata.  

In egala masura, Operatorul va raspunde, conform legislatiei in vigoare, de starea tehnica a vehiculelor 

care inlocuiesc temporar un autovehicul din flota pusa la dispozitie de catre Entitatea Contractanta. 

Vehiculele folosite pentru colectarea deseurilor reziduale vor fi spalate zilnic pe dinafara si pe 

dinauntrul benei.  

Prestarea activitatii de pre-colectare, colectare si transport al deseurilor se va executa astfel incat sa 

se realizeze: 

a) continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu respectarea 

prevederilor contractuale; 

b) corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele utilizatorului; 

c) controlul calitatii serviciului prestat; 

d) respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii; 

e) tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, aprobat de ADIIDM Tulcea, in 

conditiile legii; 

g) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului;  

h) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru incarcarea si transportul deseurilor de la 

locul de producere la statiile de transfer/ de sortare sau facilitatile de la Mihai Bravu;  

i) indeplinirea indicatorilor de calitate a prestarii activitatii, specificati in regulamentul serviciului 

de salubrizare, aprobat prin Hotarare ADIIDM, precum si ca Anexa in Contractul de Delegare; 
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j) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar 

suficient. 

 

II.2.2. Cerinte minime privind administrarea statiilor de sortare 

 

 

Operatorul isi va desfasura activitatile in conformitate cu contractul care va fi atribuit potrivit 

prevederilor legale si cu: 

 Cerintele generale si specifice de prestare a serviciilor din prezentul caiet de sarcini si 

anexele aferente; 

 Regulamentul serviciului de salubrizare in judetul Tulcea (Anexa 4 la prezentul Caiet de 

Sarcini); 

 Propunerii sale financiare si tehnice; 

 Cerintelor care decurg din prevederile legale, din normele si standardele aplicabile, in 

vigoare. 

 

Prestarea activitatilor de gestionare a statiilor de transfer/sortare si de sortare a deseurilor reciclabile 

se va executa astfel incat sa se realizeze: 

a) continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu respectarea 

prevederilor contractuale; 

b) corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele utilizatorului; 

c) controlul calitatii serviciului prestat; 

d) respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii; 

e) tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de catre ADIIDM Tulcea in 

conditiile legii; 

g) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciilor; 

h) asigurarea capacitatii de transport al deseurilor, pentru prestarea serviciului la toti 

utilizatorii din aria administrativ – teritoriala a judetului Tulcea; 

i) reinnoirea parcului auto, in vederea cresterii eficientei in exploatarea acestuia, incadrarii in 

normele nationale privind emisiile poluante si asigurarii unui serviciu de calitate; 

j) indeplinirea indicatorilor de calitate a prestarii activitatii; 

k) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar 

suficient. 
 

Urmatoarele deficiente ale Serviciului sunt considerate criterii de neconformitate si vor avea ca 

rezultat Note de constatare neconformitati si Rectificare in conformitate cu Conditiile 

Contractului. Fiecare element al deficientelor Serviciului, daca este identificat, va fi numarat separat: 

a) Nepastrarea curateniei in obiective – pentru fiecare constatare; 

b) Angajatii nu poarta uniforma sau echipamentul de protectie – pentru fiecare caz; 

c) Practici de lucru periculoase – pentru fiecare caz; 
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d) Nerespectarea cerintelor privind zgomotul – pentru fiecare caz si zi; 

e) Esec in limitarea mirosurilor – pentru fiecare caz si zi; 

f) Neinregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deseurilor - pentru 

fiecare caz; 

g) Comportament necorespunzator al personalului operatorului– pentru fiecare caz; 

h) Incalcari ale legii de catre personalul operatorului – pentru fiecare caz; 

i) Orice alta nerespectare a Contractului. 

Urmatoarele deficiente serioase in prestarea Serviciilor vor avea ca rezultat Note de 

constatare neconformitati majore si rectificare: 

 

1. Defectarea instalatiilor sau echipamentelor din cauza nerespectarii cerintelor de 

intretinere stabilite in documentele puse la dispozitie de furnizor prin intermediul 

Entitatii Contractante inaintea predarii – pentru fiecare caz. 

2. Nefunctionarea, din vina Operatorului, a instalatiilor sau echipamentelor mai mult 

decat timpul rezonabil necesar, cum ar fi lipsa de personal, managementul incorect al 

pieselor de schimb/rezerva, etc. – pentru fiecare caz. Timpul de intrerupere sau 

nefunctionare este considerat nerezonabil daca depaseste urmatoarele limite: 

- pentru echipamentul de cantarire si inregistrare a deseurilor: 24 ore 

3. Sistarea Utilitatilor (ex. alimentarea cu apa sau energie electrica, dar fara a se limita 

la acestea), pentru o perioada care impiedica desfasurarea normala a Serviciilor, din vina 

Operatorului, cum ar fi: lipsa de personal, administrarea neadecvata a instalatiilor si 

retelelor, lipsa pieselor de schimb, etc. – pentru fiecare zi de lucru; 

4. Netrimiterea in termenul stabilit a rapoartelor prevazute in prezentul Caiet de Sarcini - 

pentru fiecare caz; 

5. Neutilizarea adecvata a vehiculelor si echipamentului in conformitate cu Contractul – 

pentru fiecare caz; 

6. Conditii de munca nesigure pentru personalul care opereaza facilitatile, inclusiv 

conditii neigienice, atmosfera sau temperatura necorespunzatoare, lipsa echipamentului de 

protectie - pentru fiecare caz si zi; 

7. Intretinerea echipamentului si bunurilor EC nu se realizeaza conform cerintelor 

producatorului – pentru fiecare constatare; 

8. Aparitia repetata a deficientelor de serviciu, care au fost deja rectificate dupa o Nota de 

constatare neconformitati si Rectificare – pentru fiecare repetitie. 

 

II.2.3. Cerinte minime privind administrarea statiilor de transfer 

 

 

Operatorul isi va desfasura activitatile in conformitate cu contractul care va fi atribuit potrivit 

prevederilor legale si cu: 

 Cerintele generale si specifice de prestare a serviciilor din prezentul caiet de sarcini si 

anexele aferente; 
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 Regulamentul serviciului de salubrizare in judetul Tulcea (Anexa 4 la prezentul Caiet de 

Sarcini; 

 Propunerii sale financiare si tehnice; 

 Cerintelor care decurg din prevederile legale, din normele si standardele aplicabile, in 

vigoare. 

 

Prestarea activitatilor de gestionare a statiilor de transfer/sortare si de sortare a deseurilor reciclabile 

se va executa astfel incat sa se realizeze: 

a) continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu respectarea 

prevederilor contractuale; 

b) corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele utilizatorului; 

c) controlul calitatii serviciului prestat; 

d) respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii; 

e) tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de catre ADIIDM Tulcea in 

conditiile legii; 

g) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciilor; 

h) asigurarea capacitatii de transport al deseurilor, pentru prestarea serviciului la toti 

utilizatorii din aria adminitrativ – teritoriala a judetului Tulcea; 

i) reinnoirea parcului auto, in vederea cresterii eficientei in exploatarea acestuia, precum si a 

incadrarii in normele nationale privind emisiile poluante si asigurarii unui serviciu de calitate; 

j) indeplinirea indicatorilor de calitate a prestarii activitatii; 

k) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar 

suficient. 

 

Operatorul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si pentru 

obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini. 

Operatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare pentru prevenirea si combaterea tuturor 

riscurilor asociate activitatii, asa cum sunt ele descrise in matricea riscurilor, prezentata intr-un capitol 

ulterior. Operatorul va realiza toate cerintele din contract si documentele incluse in contract, cu 

respectarea regulamentului de organizare si functionare a serviciului, a prescriptiilor, normelor si 

normativelor tehnice in vigoare si respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu. 

Operatorii trebuie sa presteze serviciul cu respectarea principiilor universalitatii, accesibilitatii, 

continuitatii si egalitatii de tratament intre utilizatori. Operatorii se obliga sa puna in aplicare metode 

performante de management care sa conduca la reducerea costurilor, inclusiv prin aplicarea 

procedurilor concurentiale prevazute de normele legale in vigoare privind achizitiile publice. 

Operatorul isi poate desfasura activitatea pe baza licentei pe care a obtinut-o de la ANRSC si a 

contractului de delegare a gestiunii. 

Operatorul serviciului de salubrizare va asigura respectarea urmatoarelor cerinte generale, la care 

se vor adauga cele specifice: 
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a) respectarea prevederilor legale, a normelor, a prescriptiilor si regulamentelor privind forta 

de munca, igiena muncii, protectia muncii, coordonarea SSM, gospodarirea apelor, 

protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a constructiilor, prevenirea si 

combaterea incendiilor; 

b) detinerea si actualizarea tuturor avizelor, acordurilor, autorizatiilor si licentelor necesare 

prestarii activitatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare; 

c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a 

gestiunii si precizati in regulamentul serviciului de salubrizare; 

d) aplicarea masurilor necesare astfel incat transportul, sortarea, compostarea, transferul si 

eliminarea  deseurilor sa se faca in conditii de respectare a reglementarilor privind 

protectia populatiei, a mediului si a regulamentului serviciului, parte a contractului de 

delegare. 

e) exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor, echipamentelor si utilajelor cu personal 

autorizat. 

f) furnizarea catre ADIIDM Tulcea si ANRSC a informatiilor solicitate si accesul la 

documentatiile si la actele individuale pe baza carora presteaza serviciul de salubrizare, in 

conditiile legii; 

g) asigurarea continua a respectarii cerintelor de calitate a executiei serviciului si sprijinirea 

AC pentru extinderea si cresterea calitatii precolectarii selective si pentru reducerea 

cantitatilor de deseuri depozitate; 

h) elaborarea si tinerea la zi a tuturor planurilor si programelor mentionate in Contract si in 

Caietul de sarcini, avizate de catre Entitatea Contractanta; 

i) realizarea unui sistem de servicii pentru utilizatori/clienti si de informare si educare a 

utilizatorilor si clientilor, care sa stabileasca si sa tina la zi un sistem de evidenta si de 

rezolvare operativa a sesizarilor si reclamatiilor; 

j) tinerea unei evidente distincte pe fiecare activitate si, in cadrul fiecarei activitati, pentru 

fiecare proces, precum si tinerea unei contabilitati separate pentru fiecare tip de 

activitate, serviciu si locatie de operare, pentru a se putea stabili tarife juste in 

concordanta cu cheltuielile efectuate; 

k) tinerea unei evidente a gestiunii materialelor intrate si iesite de pe amplasamente 

(deseuri, reziduri, refuzuri, recuperate, valorificate) si raportarea periodica a situatiei catre 

autoritatile competente, conform prevederilor legale in vigoare si contractului de 

delegare; 

l) evitarea amestecarii deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase si a generarii de 

poluari prin descarcari necontrolate de deseuri, levigat si emisii atmosferice peste limitele 

admisibile; 

m) asigurarea in permanenta a personalului de conducere si de operare necesar (numeric si 

din punct de vedere al calificarii si pregatirii continue) pentru prestarea activitatilor 

asumate prin contract; 

n) conducerea operativa  si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de interventie; 
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o) asigurarea unor dotari, instalatii si echipamente proprii specifice, necesare pentru 

prestarea activitatilor in conditiile stabilite prin contract si pentru atingerea tintelor 

specificate si realizarea indicatorilor de performanta prescrisi; repararea si inlocuirea 

echipamentelor, instalatiilor si utilajelor de lucru cu defectiuni sau care nu ating 

productivitatea ceruta si a mijloacelor de colectare si transport proprii care prezinta 

defectiuni sau neetanseitati, ori nu sunt eficiente; 

p) respectarea conditiilor specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale. 

 

Pe intreaga durata a contractului operatorul este singurul responsabil fata de terti de 

consecintele actelor personalului care presteaza serviciul contractat. In acest sens, operatorul va 

trebui: 

a) sa incheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatata in 

desfasurarea activitatilor; 

b) sa plateasca, pe seama sa, despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile 

provocate din culpa, inclusiv pentru restrictiile impuse detinatorilor de terenuri aflate in 

perimetrul zonelor de protectie instituite, conform prevederilor legale; 

c) sa plateasca, pe seama sa, despagubiri pentru intreruperea nejustificata a prestarii 

Serviciului si sa plateasca penalitati in cazul prestarii Serviciului sub parametrii de calitate 

si cantitate; 

d) sa pastreze curatenia si igiena cailor publice utilizate pentru transportul deseurilor de la 

statiile de transfer la depozit; 

e) sa ia toate masurile pentru asigurarea continuitatii serviciului, pentru  prevenirea si 

recuperarea intarzierilor si intreruperilor cauzate de starea vremii si/sau conditiile de 

trafic, de exemplu (fara a se limita la) conditii de iarna, trafic congestionat si devieri de 

drumuri cauzate de lucrari, intrucat nu va fi despagubit in niciun fel in aceste cazuri; In caz 

de intrerupere previzibila a serviciului, partiala sau totala, operatorul trebuie sa notifice in 

avans Entitatea Contractanta si ceilalti operatori din sistem, cu cel putin 30 zile inainte si 

sa ia de comun acord cu acesta masurile ce se impun, in cazul intreruperilor programate, 

iar in cazul intreruperilor accidentale informarea privind intreruperea activitatii se va 

realiza in cel mai scurt timp.  

In caz de intrerupere accidentala, notificarea Entitatii Contractante se va face in interval de cel mult o 

ora de la aparitia evenimentului care a provocat inchiderea temporara sau intreruperea. Notificarea va 

contine si previziunea asupra duratei intreruperii sau inchiderii, cauzele detaliate ale acestora, 

impactul asupra sistemului si masurile ce se impun a fi luate pe durata de intrerupere/inchidere si 

dupa terminarea acesteia, pentru recuperarea ramanerilor in urma. 
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III. CERINTE SPECIFICE PRIVIND CONTINUTUL SERVICIILOR 

Operatorul va elabora, atat in Perioada de Mobilizare cat si dupa aceasta perioada, Planuri si 

Programe, care vor fi inaintate, pentru avizare, Autoritatii Contractante. Lista Planurilor si 

Programelor, precum si cerintele generale privind continutul acestora sunt prezentate mai jos, precum 

si in sectiunile urmatoare: 

 Un Plan/Program de Mobilizare si Incepere a Activitatii; 

 Un plan de Executie a Serviciilor ; 

 Programul de Management al Activelor ; 

 Rapoarte. 

Aceste Planuri si Programe vor sta atat la baza desfasurarii operarii propriu-zise a serviciilor. Pe baza 

Planurilor si Programelor avizate de catre Entitatea Contractanta, Operatorul va prezenta rapoartele 

sale, iar Entitatea Contractanta va executa monitorizarea si controlul activitatilor. 

In conformitate cu fiecare dintre planurile si programele prezentate, Operatorul va trebui sa asigure 

indeplinirea urmatoarelor cerinte: 

 Operatorul va trebui sa transmita fiecare dintre Planuri si Programe catre Entitatea 

Contractanta in limba romana in vederea evaluarii si avizarii, in termenele precizate in 

cuprinsul caietului de sarcini; 

 In activitatea de pregatire a Planurilor si Programelor, Operatorul se va consulta cu 

reprezentantul Autoritatii Contractante pe masura ce documentele sunt elaborate; 

 Operatorul trebuie sa inceapa implementarea recomandarilor facute de Entitatea 

Contractanta la Planurile si Programele elaborate in conformitate cu un grafic de 

implementare stabilit in planurile/programele respective, imediat dupa primirea aprobarii 

Planurilor si Programelor din partea Autoritatii Contractante; 

 Operatorul va trebui sa revizuiasca si sa actualizeze fiecare din planurile si programele  

anuale si va trebui sa adauge in aceste planuri si programe revizuite anual fise de evidenta 

ale evaluarilor, actualizarilor si reviziilor; 

 Operatorul va trebui sa prezinte un raport de situatie asupra stadiului implementarii in 

documente a tuturor recomandarilor stabilite, ca parte a Rapoartelor trimestriale si 

Rapoartelor Anuale; 

 Planurile si Programele trebuie sa fie implementate de Operator, pe cheltuiala sa proprie; 

 

Operatorul va trebui sa se asigure ca toate planurile si programele cerute a fi elaborate, precum si 

toate recomandarile continute sunt compatibile si in deplina concordanta cu legislatia aplicabila si ca 

elaborarea lor s-a facut in conformitate cu indicatorii de performanta operationala, de calitate si de 

mediu stabiliti.  

Anual, Operatorul va organiza un audit al conformarii legislative, ale carui rezultate vor fi prezentate 

Autoritatii Contractante. 
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III.1. Planul de Mobilizare si Incepere a activitatii 

Operatorul trebuie sa elaboreze si sa implementeze un Plan de Mobilizare si Incepere a Activitatii, care 

sa includa urmatoarele: 

III.1.1. Planul SSM 

Operatorul va trebui sa elaboreze , consultand si repectand legislatia in materie SSM, regulile, 

practicile, programele si manualele privind sanatarea si securitatea muncii in vederea protejarii 

personalului sau,  precum si al tuturor celorlalte persoane care participa la derularea serviciilor. 

In faza operationala trebuie avuta in vedere, ca scop principal, aplicarea standardelor si 

normativelor privind sanatatea si securitatea in munca a oamenilor. 

Pentru asigurarea primului ajutor trebuie sa existe un numar suficient de truse de prim ajutor 

si personal instruit, numarul acestuia fiind in legatura directa cu numarul personalului permanent. 

Pentru activitatile desfasurate in cadrul contractului care fac obiectul prezentului Caiet de 

Sarcini vor exista: 

o Instructiuni care vor detalia modalitatile de depistare facila a eventualelor pericole aparute; 

o Masurile de protectie necesare pentru siguranta oamenilor si a mediului; 

o Regulament de conduita. 

Angajatii trebuie sa cunoasca posibilele pericole si masurile de protectie adecvate. Lucratorii vor primi 

informatiile necesare, iar inainte de angajare se va realiza instruirea necesara legata de munca pe care 

o vor presta. Continutul si data instructajelor vor fi semnate de angajat si inregistrate. Instructajul 

trebuie realizat pe baza planului de coordonare a problemelor de securitate si sanatate in munca si in 

stransa colaborare cu coordonatorul SSM al societatii si cu autoritatea competenta. 

Programul SSM al operatorului trebuie sa cuprinda descrierea modului in care operatorul isi va 

indeplini responsabilitatile in materie de SSM in conformitate cu legislatia aplicabila, dupa cum 

urmeaza: 

 Va efectua controlul medical al personalului propriu;  

 Va asigura pregatirea profesionala si instruirea in materie de SSM a personalului propriu;  

 Va asigura echipament adecvat de protectie pentru personalul sau si toate celelalte 

persoane care desfasoara activitati legate de serviciile prestate, inclusiv pentru vizitatori;  

 Asigura instructajul si avizarea persoanelor cu prevederile programului SSM;  

 Elaboreaza si gestioneaza procedurile de raportare in materie de SSM;  

 Gestioneaza toate reclamatiile si revendicarile in materie de SSM. 

 Va coordona, dupa caz, planurile proprii SSM ale antreprenorilor, subantreprenorilor si ale 

persoanelor individuale. 
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III.1.2. Planul de Management al Mediului si de reducere a efectelor asupra mediului 

Operatorul trebuie sa fie responsabil de toate aspectele care privesc reducerea impactului deseurilor 

asupra mediului in zona deservita. 

Planul de Management al Mediului si de Reducere a Efectelor asupra Mediului va include programul 

de reducere a impactului in zona deservita si va include:  

- Minimizarea generarii si raspandirii de mirosuri; 

- Prevenirea si reducerea producerii de noroi, printre altele prin nivelarea si drenarea 

cailor de acces, curatarea intrarilor in incinta, asigurarea spalarii vehiculelor la intrarea 

si iesirea din cadrul facilitatilor; 

- Prevenirea si reducerea generarii de praf, printre altele prin imprejmuirea cu vegetatie 

a zonelor expuse, acoperirea gramezilor de deseuri expuse la vant si aplicarea de 

mijloace de reducere a generarii de praf pe caile de acces; 

- Prevenirea si reducerea generarii de zgomot si vibratii; 

- Prevenirea imprastierilor de deseuri, colectarea si transportul lor in conditii 

corespunzatoare; 

- Reducerea impactului asupra sanatatii si securitatii venit din partea rozatoarelor, 

insectelor, cainilor, pasarilor si bolilor prin aplicarea programelor de control si 

desinsectie; 

- Reducerea impactului vizual nefavorabil in zonele deservite. 

III.1.3. Programul de Management al Activitatilor de Intretinere 

Operatorul trebuie sa elaboreze un program cuprinzator de intretinere care va cuprinde: 

 Un program de intretinere preventiva, insotit de proceduri detaliate pentru fiecare 

componenta in parte; 

 Un program de intretinere corectiva insotit de proceduri specifice, detaliate, pentru 

fiecare componenta in parte; 

 Un sistem asistat de calculator pentru managementul activitatilor de intretinere insotit de 

procedura pentru operarea acestuia;  

 Un program de intretinere a echipamentelor, utilajelor si vehiculelor de lucru, insotit de 

proceduri in concordanta cu manualele furnizorilor si ale proiectantilor pentru fiecare 

echipament, componenta, instalatie sau aparat;  

 lista cu toate piesele de schimb necesare si un depozit de piese de schimb optim organizat 

pentru piesele de schimb esentiale; 

 Un sistem de planificare, programare si inregistrare a tuturor activitatilor de intretinere. 

III.1.4. Programul de Management Financiar  

Operatorul va trebui sa realizeze o revizuire cuprinzatoare a tuturor sistemelor de informare cu 

Entitatea Contractanta, utilizatorii si clientii, cu referire la toate urmatoarele aspecte: 
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 Managementul financiar, inclusiv sistemele contabile folosite;  

 Sistemele de facturare si colectare a platilor.  

III.1.5. Programul privind Relatiile cu Comunitatea  

Operatorul trebuie sa elaboreze un program privind relatiile cu comunitatea, cu referire la 

urmatoarele aspecte: 

a) Serviciile acordate clientilor, inclusiv toate bazele de date ce se refera la reclamatii, 

sesizari si timpii de raspuns si rezolvare la acestea; 

b) Analiza  sistemelor de informare existente Linie telefonica tip “linie verde” pentru primirea 

reclamatiilor, observatiilor, etc; 

c) Proceduri pentru primirea, tratarea si rezolvarea reclamatiilor care privesc serviciile 

prestate;  

d) Educatia publica privind serviciile prestate, inclusiv programe vizand incurajarea reducerii 

cantitatii deseurilor, distribuirea deseurilor, reutilizarea, recuperarea si reciclarea 

deseurilor; in acest sens, operatorul va trebui sa desfasoare campanii de constientizare 

constand in realizarea si distribuirea de pliante, afise si publicarea de anunturi in presa 

locala; valoarea alocata anual (cel putin in primii 3 ani) pentru activitati de informare si 

constientizare a publicului nu trebuie sa fie mai mica decat echivalentul in lei a 13.700 

euro, conform Anexei 13 la prezentul Caiet de Sarcini. 

Instruirea personalului local in ceea ce priveste derularea in bune conditii a serviciilor ce 

fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini. 

III.1.6. Planul de Asigurare a Calitatii 

Operatorul va elabora, pe baza Sistemului propriu de Asigurare a Calitatii, un plan de asigurare 

a calitatii, care va fi intocmit in conformitate cu prevederile legale aplicabile privind asigurarea calitatii. 

Planul de asigurare a calitatii va utiliza in mod specific, corespunzator metodei descrise in oferta si 

Planului de Executie a Serviciilor elaborat ulterior, componentele Sistemului de Asigurare a Calitatii 

certificat al Operatorului. 

III.1.7. Planul Resurselor Umane si de Pregatire Profesionala Continua 

Operatorul va intocmi si va intretine continuu un plan de asigurare a resurselor umane, in care 

va detalia functiile si responsabilitatile personalului de management si ale personalului de operare si 

va prezenta posturile si fisele posturilor alocate managementului si personalului de operare. 

 Planul va contine o organigrama clara si explicita. 

Operatorul va infiinta si intretine un program de pregatire profesionala continua a 

personalului, incluzand cursuri, prezentari, testari, sesiuni de informare, editarea de brosuri si orice 

alte mijloace pe care le considera necesare pentru a asigura personalului sau, diferentiat pe categorii, 

calificarea cea mai buna. 
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III.2. Planul de Executie a Serviciilor  

Operatorul trebuie sa elaboreze si sa implementeze, in perioada de mobilizare, un program de 

Executie a serviciilor care va include cerintele pentru planurile, programele si activitatile stabilite prin 

prezentul caiet de sarcini. In planificarea Serviciilor, Operatorul se va supune reglementarilor si 

restrictiilor locale, regionale si nationale in vigoare. Planul de Executie a Serviciilor va fi elaborat, 

mentinut si aplicat pe fiecare activitate in parte (colectare si transport, sortare, transfer deseuri) 

Planul de executie a serviciilor este format din : 

a. Un Plan de Operatiuni; 

b. Proceduri Operationale; 

c. Manuale de Operare si Intretinere; 

d. Un Plan de Tranzitie; 

III.2.1. Planul de Operatiuni 

Operatorul va trebui sa elaboreze un plan cu privire la operatiunile desfasurate in aria 

deservita. In document vor fi cuprinse planuri si programe cu referire la: 

 Programul de lucru; 

 Planul de paza si securitatea amplasamentelor facilitatilor deservite; 

 Stabilirea si intretinerea intrarilor si iesirilor, inclusiv semnalizarea acestora;  

 Monitorizarea si inregistrarea accesului pe amplasamente; 

 Dotarea si intretinerea birourilor administrative ale amplasamentelor; 

 Gestiunea atelierelor, etc; 

 Gestiunea tuturor aspectelor legate de iluminatul exterior; 

 Asigurarea de facilitati mobile, 

 Asigurarea si intretinerea seviciilor de utilitati (electricitate, telecomunicatii, etc); 

 Asigurarea si intretinerea imprejmuirilor amplasamentelor deservite; 

 Stabilirea zonelor de receptie si cantarire a deseurilor; 

 Planurile de acces in incinta, al cailor de acces si de gestiune a traficului si a cailor de acces; 

 Gestiunea flotei proprii de autovehicule, planul de operare si rutele autovehiculelor proprii; 

 Gestiunea factorilor externi, inclusiv a planurilor pentru perioade cu precipitatii; 

 Gestiunea situatiilor de urgenta (cutremure, inundatii, incendii). 

III.2.2. Proceduri de Operare 

Operatorul trebuie sa pregateasca proceduri de operare pentru fiecare dintre activitatile 

desfasurate. Operatorul trebuie sa actualizeze Procedurile de Operare in mod continuu, astfel incat 

acestea sa reflecte orice schimbari aparute in cadrul amplasamentelor si sa informeze Entitatea 

Contractanta despre modificari, respectiv sa obtina avizul din partea  acesteia. 
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III.2.3. Manuale de Operare si Intretinere detaliate 

Operatorul trebuie sa pregateasca manuale de operare si intretinere pentru echipamente si 

facilitati pe baza Manualelor de Operare generale care vor fi puse la dispozitia sa de catre Entitatea 

Contractanta in momentul in care vor fi elaborate de catre furnizori/constructori. 

Operatorul trebuie sa se asigure ca manualele de operare si intretinere pentru echipamente, 

vehicule si instalatii sunt elaborate in conformitate cu specificul facilitatilor si cuprind toate 

echipamentele, utilajele, instalatiile si vehiculele care se afla sub controlul operatorului. 

Manualele de operare si intretinere vor fi specifice pentru fiecare utilaj, instalatie si 

echipament si vor contine in mod obligatoriu urmatoarele:  

 structura organizatorica, numele persoanelor cu responsabilitati, sarcinile fiecareia; 

 programe de intretinere si consumabile necesare unei bune functionari a facilitatilor; 

 regulamente / reglementari de siguranta; 

 controale de rutina si planificari in situatii de urgenta; 

 lista cu piesele de rezerva si uzura recomandate, 

 stocurile minime recomandate si perioadele recomandate pentru inlocuiri; 

 scheme mecanice, hidraulice, electrice, electronice, pneumatice. 

Operatorul va actualiza manualele de operare si intretinere in mod continuu, astfel incat 

acestea sa reflecte orice schimbare aparuta in cadrul facilitatilor deservite. 

III.2.4. Planul de Tranzitie 

Cu cel putin un an inainte de data previzionata pentru data de incetare a contractului, 

operatorul trebuie sa elaboreze un plan pentru predarea-primirea echipamentelor/facilitatilor catre 

AC, in vederea predarii in continuare catre un alt operator, incepand cu data finala a contractului.   

Operatorul va preda dotarile si echipamentele fixe in buna stare si dupa efectuarea unor 

probe care atesta buna lor functionare. 

Planul de tranzitie va cuprinde, cel putin: 

 Planuri privind transferul catre EC; 

 propunere de proces de transfer a tuturor inregistrarilor prevazute prin contract catre 

Entitatea Contractanta;  

 Planuri de transfer a functiilor privind operarea si intretinerea catre noul operator sau 

Entitatea Contractanta; 

 Un program de instruire a personalului Autoritatii Contractante cu privire la toate 

aspectele referitoare la operare si intretinere in cadrul amplasamentelor;  

 Un plan de testari si verificari a starii activelor ce se predau. 

Predarea va fi consemnata intr-un Proces verbal de predare-primire si va fi insotita de un 

Certificat de predare-primire, semnat de noul operator (daca a fost desemnat in prealabil), Entitatea 

Contractanta si Operator. 
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III.3. Programul de Management al Activelor 

Operatorul va elabora si implementa un Program de Management al Activelor. 

Activele afectate realizarii activitatilor delegate se constituie din:  

(i) Bunuri de retur - sunt bunurile predate de Entitatea Contractanta operatorului prin 

proces-verbal de predare-primire si care trebuie restituite acesteia de catre operator 

la daca incetarii contractului, in stare functionala. 

(ii) Bunuri de preluare – Sunt bunurile proprietatea operatorului (realizate/finantate de 

catre operator pe perioada derularii contractului) si care sunt necesare prestarii 

activitatilor si pentru care Entitatea Contractanta isi poate manifesta dorinta de a fi 

preluate de la Operator la data incetarii contractului la valoarea lor contabila. 

(iii) Bunuri proprii ale operatorului – sunt bunurile proprietatea operatorului si care la 

incetarea contractului Operatorul este liber sa dispuna de ele dupa propria vointa. 

Programul de management al activelor are ca scop o infrastructura capabila oricand sa 

indeplineasca indicatorii de performanta, la costuri controlate si in cele mai bune conditii privind 

asigurarea securitatii si sanatatii personalului, si protectia mediului. Se va acorda atentie 

perspectivelor planificate (cresterea capacitatii, a cantitatii materialelor procesate, etc). 

Programul de management al Activelor va contine o descriere a activelor, definind 

performanta fiecarui activ la preluare si pe parcursul operarii, pornind de la indicatorii de performanta 

operationali prezentati si de la specificatiile tehnice ale fiecarei componente. Programul va prezenta 

masurile ce se vor lua si actiunile ce se vor intreprinde pentru asigurarea cerintelor viitoare ale 

facilitatilor, pentru functionarea la un nivel minimum necesar pentru executia serviciilor, indiferent de 

situatiile aparute. Vor fi prezentate Autoritatii Contractante acele masuri pentru reducerea costurilor 

legate de managementul activelor, ca si pe acelea cu caracter inovativ care sa permita pastrarea 

performantelor echipamentelor. Se vor prezenta modalitati de management alternative, care pot duce 

la scaderea costurilor si la optimizarea operarii. 

In programul de management al activelor va exista un calcul anual al costurilor, inclusiv al 

actiunilor propuse, ca si o previzionare pe urmatorul an si pe urmatorii trei ani a costurilor necesare 

bunei functionari.  

In final se vor prezenta beneficiile prefigurate, ca urmare a desfasurarii programului de 

management al activelor. 

Imbunatatirile, inlocuirile, investitiile noi se vor trata ca un proiect independent, rezultat din 

Programul de management. Proiectul va avea ca rezultat Programul de Investitii, pe care operatorul il 

va prezenta Autoritatii Contractante la sfarsitul fiecarui an de Operare, ca Anexa la Raportul Anual. 
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III.4. Reparatii, inlocuiri si reabilitari, programul de investitii 

III.4.1. Reparatii, inlocuiri, reabilitari si programul de intretinere, inlocuiri si investitii 

a) Reparatii, Inlocuiri, Reabilitari ale activelor 

Operatorul trebuie sa execute toate reparatiile, inlocuirile si reabilitarile necesare 

pentru buna functionare a echipamentelor/facilitatilor. 

 Sunt in sarcina Operatorului reparatiile, inlocuirile si reabilitarile cu privire la : 

 Amplasamentele facilitatilor operate; 

 Echipamentele si instalatiile; 

 Vehiculele de colectare si transport. 

 

Nu intra in obligatia Operatorului reparatiile, inlocuirile sau reabilitarile care: 

 sunt generate de forta majora sau razboi, in mod direct; 

 nu au putut fi prevazute; 

 sunt generate ca urmare a defectelor echipamentelor utilajelor si instalatiilor care nu sunt 

cauzate din culpa Operatorului. 

b) Investitii si utilizarea Fondului IID 

Consiliul Judetean Tulcea precum si UAT-urile Macin, Chilia, Sulina, Crisan , Safantu Gheorghe 

trebuie sa creeze si sa mentina Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare (IID), ale carui 

disponibilitati pot fi utilizate pentru finantarea reparatiilor, inlocuirilor de care operatorul nu e 

responsabil. 

In cazul in care operatorul considera ca o reparatie, inlocuire sau reabilitare trebuie sa fie 

platita din Fondul IID, trebuie sa adreseze o solicitare in acest sens catre Entitatea Contractanta, in 

vederea accesarii Fondului IID.  Solicitarea trebuie sa stabileasca : 

 motivele pentru care reparatia, inlocuirea sau reabilitarea respectiva indeplineste 

cerintele pentru a fi finantata din Fondul IID; 

 descriere a scopului si defectului, incluzand o estimare de cost. 

III.4.2. Programul de Investitii 

La solicitarea justificata a Operatorului si cu aprobarea Autoritatii Contractante, aceasta poate sa 

achizitioneze bunuri, lucrari si servicii corespunzator programelor supuse Fondului IID. 

In cazul in care bunurile, lucrarile si serviciile care sunt platite din alte surse decat  Fondul IID si care au 

fost aprobate corespunzator Caietului de Sarcini, operatorul va adopta si urmari procedurile de 

achizitie, asa cum este instruit de catre Entitatea Contractanta, potrivit legislatiei aplicabile la data 

organizarii procedurii de achizitie a bunurilor. 
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Operatorul trebuie sa coopereze cu Entitatea Contractanta sau reprezentantii acesteia, la 

cererea acesteia sau a reprezentantilor sai si fara vreun cost pentru ea sau reprezentantii sai, 

pentru elaborarea si implementarea oricarui program de investitie de capital. Entitatea 

Contractanta isi va da silinta sa coopereze cu Operatorul in scopul minimizarii impactului 

asupra activitatilor ce isi au baza in investitiile de capital. 

 

Activitatile de cooperare ale operatorului vor cuprinde: 

 avizul dat Entitatii Contractante in legatura cu dezvoltarile de capital pe care operatorul le 

recomanda a fi investigate; 

 avizul dat Entitatii Contractante, continand parerea Operatorului cu privire de investitiile 

de capital propuse de catre Entitatea Contractanta unor terti; 

 revizuirea unei selectii de rapoarte tehnice si ingineresti care au legatura cu dezvoltarile 

de capital, din punctul de vedere al operarii; 

EC va trebui sa numeasca un responsabil al sau care sa actioneze ca legatura intre Entitatea 

Contractanta si Operator, in scopul cooperarii legate de orice program de investitii. 

 

III.5. Gestiune financiara si servicii pentru utilizatori si clienti 

III.5.1. Tarife si masurarea cantitatilor  

a) Tarife 

Entitatea Contractanta va aproba tarifele/taxele prezentate in mod obligatoriu de ofertantul declarat 

castigator in oferta de pret, separat pentru fiecare activitate a serviciului, conform formularului de 

oferta din sectiunea “Formulare”, si asa cum au fost justificate in oferta, in conformitate cu fisa de 

fundamentare ce trebuie prezentata in scopul fundamentarii tarifelor ofertate si al carei format este 

prezentat in anexa la Formularul de oferta. 

Tarifele pe activitati rezultate au la baza un calcul conform celui prezentat in fisa de fundamentare a 

costurilor. 

Structura si nivelul tarifelor practicate acopera: 

 costul efectiv al serviciilor prestate; 

 sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si exploatare a serviciului de 

salubrizare; 

 investitiile de capital; 

 costurile necesare pentru asigurarea autonomiei financiare a operatorului. 

 

Tarifele stabilite sunt fundamentate pe baza categoriilor de cheltuieli prezentate in Anexa la 

Formularul de oferta din sectiunea Formulare. 
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Neprezentarea fisei de fundamentare conform cerintelor specificate mai sus echivaleaza cu lipsa fisei 

de fundamentare, fapt ce va conduce la declararea ca neconforma a ofertei. 

Operatorul trebuie sa demonstreze ca are acces la sau ca are disponibile resurse reale negrevate de 

datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza fluxul 

de numerar necesar pentru sustinerea contractului de operare pentru primele 6 luni de derulare, 

respectiv 1.157.730 Euro.  

Operatorul va prezenta dovada disponibilitatii resurselor financiare prin documente emise de institutii 

financiar-bancare, inainte de semnarea contractului. 

 

b) Masurarea cantitatilor de deseuri 

Operatorul trebuie : 

 Sa instaleze/utilizeze si sa asigure toate sistemele de cantarire in cadrul facilitatilor 

operate in concordanta cu instructiunile primite de la Entitatea Contractanta; 

 Sa citeasca si sa inregistreze valorile date de cantare, in concordanta cu instructiunile 

primite din partea Autoritatii Contractante, pentru orice vehicul care intra sau iese din 

cadrul facilitatilor; 

 Sa pastreze inregistrarile intr-o baza de date asistata de calculator si sa converteasca 

citirile in facturi; 

 Sa stabileasca un sistem de monitorizare in scopul asigurarii preciziei calibrarii cantarelor, 

sa asigure rapoarte scrise cu rezultatele programului de monitorizare si sa dezvolte 

metode pentru imbunatatirea procesului de citire a cantarelor, in scopul unei precizii cat 

mai mari; 

 Sa elimine orice deficienta in acest domeniu; 

 Sa raspunda la raportarile privind defectarea sau masurarea imprecisa; 

 Sa transmita rapoarte catre Entitatea Contractanta, continand tipurile de deseuri si 

cantitatile respective care intra in facilitatile deservite; 

 Sa monitorizeze si sa cantareasca volumul de deseuri livrate la facilitatile de deseuri.  

III.5.2. Facturare, relatii contractuale si mod de plata 

Operatorul trebuie sa deschida si sa intretina un cont pentru venituri, numai pentru incasarea tuturor 

veniturilor realizate din prestarea activitatilor reglementate prin contractul de delegare atribuit de 

catre Entitatea Contractanta si sa o informeze pe aceasta cu privire la acest cont. 

Operatorul e responsabil cu facturarea activitatilor ce fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini.  

Operatorul va executa facturarea catre fiecare autoritate publica locala. Plata se va face conform 

conditiilor stipulate in modelul de contract de delegare. Facturile emise catre fiecare unitate 

administrativ-teritoriala nu vor fi platite decat dupa avizul favorabil al ADIIDM Tulcea (AC). 

Operatorul selectat in baza prezentei proceduri va incheia contracte de prestari servicii, dupa cum 

urmeaza: 
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- cu agentii economici din judetul Tulcea pentru colectarea deseurilor de la acestia; 

- cu populatia din aria de proiect, pentru serviciile neprogramate suplimentare, care nu 

fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini (daca este cazul); 

- cu operatorul depozitului si al statiei de tratare mecano-biologica de la Mihai Bravu, in 

vederea tratarii deseurilor biodegradabile colectate din aria de proiect si, respectiv, a 

depozitarii finale la Mihai Bravu. 

De asemenea, operatorul selectat prin prezenta procedura va asigura plata catre operatorul 

depozitului si al statiei de tratare mecano-biologica de la Mihai Bravu, conform tarifelor la poarta 

rezultate in urma procedurii de achizitie care se va finaliza cu desemnarea acestuia din urma. 

Tarifele ofertate vor putea fi ajustate in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, respectiv Ordinul 

Presedintelui ANRSC nr. 109/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate 

cu clauzele contractuale, tarife care nu vor depasii nivelul maximal stabilit in Planul Anual de evolutie a 

tarifelor. 

 

III.6. Rapoarte si intalniri 

III.6.1. Jurnalul zilnic 

Operatorul va initia si actualiza zilnic un Jurnal al Serviciului de Operare, completand zilnic o 

Fisa zilnica a Serviciului.  

Fisa zilnica va cuprinde, cel putin urmatoarele informatii, care vor fi accesibile in timp real 

Autoritatii Contractante pe cale electronica sau in maximum 24 de ore de la solicitarea acesteia, in 

forma scrisa, pe hartie: 

 Conditii meteo; 

 Personal de serviciu pe amplasamente; 

 Programul de lucru, incluzand intreruperile programate si neprogramate si cauzele 

acestora; 

 Cantitati intrate, cantitati refuzate, cantitati recuperate; 

 Utilizarea autovehiculelor de transport, incluzand timpi de transport, reparatii, stationare, 

rapoarte ale conducatorilor, etc. 

 Utilizarea echipamentelor si utilajelor de lucru, cuprinzand informatii referitoare la opriri 

accidentale, opriri programate (revizii , inlocuiri, reparatii, etc), natura defectiunilor, timpi 

de oprire, reparatii efectuate si componente folosite ; 

 Reclamatii (receptii, tratare, raspunsuri); 

 Servicii suplimentare neprogramate, daca este cazul; 

 Situatia SSM, incluzand, dupa caz, incidente, dispute, situatii de urgenta, rezultate 

inspectii, incendii, etc; 

 Probleme de calitate; 
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 Diverse. 

III.6.2. Rapoartele Lunare  

Operatorul va pregati, cel tarziu in termen de zece (10) zile de la sfarsitul fiecarei luni, cate un 

Raport Lunar asupra Prestarii Serviciilor. Raportul lunar va contine, cel putin, urmatoarele: 

 Fisele zilnice de prestare a serviciului; 

 Raport lunar cumulat al prestarii serviciilor; 

 Servicii suplimentare neprogramate, daca este cazul. 

III.6.3. Rapoarte trimestriale (si situatiile de plata trimestriale) 

Suplimentar fata de alte raportari, asa cum sunt prezentate mai sus (raportarile zilnice si 

raportarile lunare), Operatorul va trebui sa pregateasca si sa predea Autoritatii Contractante, o data la 

fiecare trei luni de zile, Raportul Trimestrial, in limba romana. Raportul trimestrial va cuprinde, dar nu 

se va limita la: 

 un raport de progres pentru fiecare dintre documentele prezentate conform sectiunilor 

anterioare;  

 un raport asupra modului de implementare a recomandarilor Autoritatii Contractante; 

 un raport asupra performantei Operatorului, pe baza de masuratori (indicatori de 

performanta operationala);  

 un raport de monitorizare a starii mediului;  

 un raport asupra inspectiilor efectuate si asupra modului de evolutie si rezolvare a 

deficientelor din zonele deservite; 

 un raport financiar privind costurile de operare si intretinere;  

 un raport contabil asupra veniturilor, facturarilor si incasarilor, avand un capitol separat 

referitor la facturile neincasate; 

 infomatii privind deseurile colectate, transportate si procesate in cadrul facilitatilor 

operate; 

 un rezumat al reclamatiilor primite, al modului de rezolvare si al timpilor de raspuns. 

 

Raportul trimestrial nu va putea fi predat intr-un interval de timp mai mare de 14 zile de la ultima 

zi a trimestrului pentru care se face raportarea. 

Raportul va fi insotit de o situatie de plata trimestriala. 

III.6.4. Rapoarte Anuale 

Operatorul va trebui ca, intr- un interval de timp mai mic de 30 de zile de la sfarsitul fiecarui an 

de activitate, sa transmita Autoritatii Contractante un Raport Anual, in limba romana. Prin an de 

activitate se intelege perioada de 12 luni scursa de la data semnarii contractului/de la finalizarea 

perioadei anterioare de raportare. 
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Raportul Anual va rezuma activitatile operatorului in anul precedent de activitate privind 

operatiile, activitatile de intretinere, modul de administrare si performantele economico-financiare ale 

echipamentelor/facilitatilor operate, respectiv rezultatele obtinute, care sa cuprinda cel putin cele 

prezentate mai jos, dar fara a se limita la acestea: 

 Informatii cantitative si calitative, continand descrierea si analiza nivelului si calitatii 

performantelor in primul an de operare, inclusiv date, analize si descrieri referitoare la: 

o Volumele/cantitatile de deseuri colectate si transportate, clasificarea si volumele 

de deseuri receptionate la statiile de transfer/sortare si procesate in cadrul acestor 

facilitati; 

o Nivelul, tipul si frecventa activitatilor de intretinere a echipamentelor, utilajelor, 

instalatiilor si vehiculelor; 

o Tipul si frecventa intreruperilor in activitate si a intreruperilor cauzate de activitati 

de intretinere si reparatii necesare facilitatilor, vehiculelor si echipamentelor; 

o Timpul de raspuns necesar pentru interventie la efectuarea reparatiilor 

accidentale; 

o Evenimente cauzatoare pentru incetarea temporara a operarii si/sau pentru 

suspendarea operarii; 

o Eficienta programelor de control al efectelor asupra mediului. 

 

 O analiza si o descriere a nivelului si calitatii performantei in primul an de operare in ceea ce 

priveste facturarile, colectarea si serviciile acordate utilizatorilor si clientilor, inclusiv o analiza si 

descriere referitoare la pierderile la facturare si colectare, inclusiv o analiza a conturilor restante la 

plata; 

 O analiza si o descriere a serviciilor acordate utilizatorilor si clientilor, inclusiv o analiza si o  

descriere a modului de tratare a sesizarilor si reclamatiilor utilizatorilor si ale clientilor si 

procentele de rezolvare a sesizarilor si a reclamatiilor pe parcursul primului an de operare; 

 O analiza si descriere a trasaturilor cheie privitoare la forta de munca utilizata in primul an de 

operare, incluzand statistici referitoare la absenteism, fluctuatie, lucru peste program, accidente, 

productivitate si instruire personal. 

 Programul de Investitii, asa cum rezulta in urma executarii Programului de management al 

Activelor, care poate contine si propunerile de investitii ale operatorului insotite de un memoriu 

justificativ, un studiu de impact si un calcul economic. 

 

Entitatea Contractanta poate solicita Operatorului ca in cuprinsul raportului anual sa se 

regaseasca si alte informatii necesare acesteia, altele decat cele prezentate mai sus. 

Operatorul va include in Raportul Anual toate calculele, estimarile si ipotezele, inclusiv pe 

acelea folosite la masurarea performantei.  
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Operatorul va actualiza Raportul Anual in fiecare an al contractului de operare si va 

raporta Autoritatii Contractante asupra rezultatelor, inclusiv comparativ cu anii anteriori de 

operare. 

Raportul anual trebuie aprobat de catre Entitatea Contractanta, iar respingerea aprobarii 

raportului motivat de nerespectarea obligatiilor asumate de operator da dreptul acesteia la rezilierea 

contractului din culpa Operatorului. 

III.6.5. Alte rapoarte si informari 

In cazul aparitiei unui caz de forta majora, operatorul trebuie sa raporteze in maxim o ora de la 

sesizarea aparitiei evenimentului. Daca Entitatea Contractanta decide sa intrerupa activitatea, 

operatorul va relua prestarea serviciilor de indata ce conditiile ii permit. Operatorul va trebui sa 

proceseze si colecteze deseurile acumulate atunci cand situatia reintra in normalitate. 

Termenele exprimate in luni se finalizeaza la sfarsitul ultimei luni calendaristice, iar termenele 

exprimate in zile reprezinta zile calendaristice si se finalizeaza la sfarzitul ultimei zile calendaristice (ora 

24). La calculul termenelor exprimate in zile, numai in corespondenta dintre partile contractante, nu se 

ia in calcul ziua in care este depusa solicitarea/adresa, termenul calculandu-se incepand cu ziua 

urmatoare. La calculul termenelor exprimate in ore, data fiind urgenta acestora, nu se are in vedere 

niciuna din regulile de mai sus, fiind calculate in termeni uzuali. (de exemplu, la ora 17.15 se produce 

un eveniment care conduce la oprirea/suspendarea activitatii, Entitatea Contractanta este notificata 

pana cel tarziu la ora 18.15). 

III.6.6. Intalniri 

Operatorul este obligat sa organizeze intalniri cu Entitatea Contractanta, la care pot lua parte 

si terti invitati, dupa cum urmeaza: 

 Intalniri lunare, in primele 6 luni de la data de incepere; 

 Intalniri trimestriale; 

 Intalniri speciale, la solicitarea Autoritatii Contractante. 

Organizarea, pregatirea agendei, elaborarea minutelor si a unei liste/minute anexa privind 

rezolvarea problemelor discutate la intalniri cade in sarcina Operatorului; Agenda va fi inaintata de 

catre Operator, inainte cu 3 zile de data stabilita pentru intalnire. Intalnirile vor avea loc, de regula, cu 

minimum 2 zile inainte de data prezentarii Rapoartelor lunare, trimestriale si a situatiilor de plata 

lunare si trimestriale. 

Minutele intalnirilor vor fi transmise de operator catre Entitatea Contractanta in termen de 

maximum 3 zile de la data desfasurarii intalnirii respective. 

III.6.7. Modul de transmitere a rapoartelor (si a tuturor documentelor) 

Toate rapoartele si documentele solicitate pe durata Contractului vor fi transmise Autoritatii 

Contractante in doua (2) copii si in format digital accesibil Autoritatii Contractante. 
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IV. ALTE CERINTE PRIVIND SERVICIILE 

IV.1. Precizari suplimentare privind perioada de mobilizare si data de 

incepere stabilita 

Perioada de mobilizare reprezinta perioada dintre data semnarii contractului si data de 

incepere a activitatii.  

In timpul perioadei de mobilizare, Operatorul, de comun acord cu Entitatea Contractanta, va 

anunta generatorii de deseuri menajere si asimilabile, in legatura cu detaliile noilor servicii de baza 

care fac obiectul Contractului.  

Data de incepere stabilita este definita in Programul de Executie a Serviciilor, care va constitui anexa la 

Contract. 

Entitatea Contractanta are obligatia de a preda in perioada de mobilizare, in termen de 

maximum 7 zile de la data semnarii contractului, catre operator, toate bunurile puse la dispozitie de 

aceasta operatorului pentru prestarea activitatilor la care s-a obligat, intocmindu-se in acest sens un 

proces-verbal de predare primire in cadrul caruia sa se regaseasca prevederi cu privire la 

caracteristicile tehnice, componentele utilajelor, numere de identificare, functionalitate, grad de 

utilizare, etc., precum si manualele de operare/utilizare/exploatare si intretinere ale acestora. 

In perioada ce urmeaza imediat datei semnarii Contractului, operatorul trebuie sa predea 

Autoritatii Contractante programele si planurile precizate: in timpul perioadei de mobilizare, 

operatorul va definitiva pregatirile pentru punerea in aplicare a Serviciilor. Nerespectarea termenelor 

de catre operator, din culpa acestuia, da dreptul Autoritatii Contractante la aplicarea de penalitati 

operatorului. 

In acest sens, operatorul: 

 va angaja si va instrui personalul necesar; 

 va obtine acces la orice amplasamente, facilitati si locatii necesare pentru prestarea serviciilor. 

Cu cel mult 2 (doua) saptamani inainte de data de incepere, operatorul va furniza Autoritatii 

Contractante traseele planificate si stabilite pentru fiecare vehicul, inclusiv numarul de angajati pe 

fiecare vehicul/utilaj pentru a facilita monitorizarea executarii tuturor activitatilor prevazute in 

Contract. Documentele vor fi tiparite la o scara adecvata. Rutele si orarul de parcurs vor respecta 

normele de sanatate si siguranta, tinand seama de nivelul de zgomot si asigurand confortul 

lucratorilor la temperaturi extreme.  

Operatorul  isi va finaliza in timp util obligatiile prevazute in legatura  cu Programul de Executie a 

Serviciilor si va anunta Entitatea Contractanta asupra oricarei abateri anticipate sau efective de la 

datele stipulate in Caietul de Sarcini si in celelalte documente anexate contractului, imediat ce va fi 

posibil, explicand toate motivele existente.  

Nerespectarea termenelor din perioada de mobilizare reprezinta o incalcare a contractului si va fi 

sanctionata cu aplicarea de penalitati partii in culpa. 
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IV.2. Cerinte statutorii (inclusiv permise si licente) 

Operatorul (operatorul economic castigator sau operatorii economici, membri ai asocierii 

castigatoare) va obtine (pe cheltuiala sa) si mentine pe toata perioada de executie a Serviciilor: 

 licenta pentru prestarea activitatilor de colectare, transport si sortare a deseurilor, minim clasa a 

II-a,  emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati  

Publice(ANRSC) in conformitate cu prevederile legale in vigoare.  

 orice permis, licenta sau autorizatie, inclusiv autorizatia de functionare si Autorizatia de Mediu, 

obligatorii conform legii. In acest sens, operatorul va elabora, pe cheltuiala sa, toate 

documentele si va plati toate taxele aferente obtinerii permiselor/licentelor/autorizatiilor 

solicitate. 

 

IV.3. Noi tehnologii, reglementari, comunicare 

Operatorul va asigura sprijin si expertiza tehnica pentru Entitatea Contractanta in toate 

problematicile legate de: 

 Tehnologii noi care devin disponibile pe piata, adaptabile la activitatile si responsabilitatile din 

unitate; 

 Proiecte de acte normative, standardizare si normare, in scopul identificarii efectelor acestor noi 

acte normative fata de prevederile pe care intentioneaza sa le abroge si implicatiile asupra 

contractului de delegare; 

 Propuneri pentru modificarea si completarea  reglementarilor actuale, in scopul identificarii 

efectelor pe care le pot produce aceste modificari asupra serviciului/activitatii delegate; 

 Relatii cu media si comunicarea cu tertii. 

IV.4. Supraveghere de catre Entitatea Contractanta 

Entitatea Contractanta va controla indeplinirea Serviciilor prin inspectii, cel putin lunare, si va 

tine cont de rezultatele inspectiilor cand va aproba platile catre operator conform Contractului.  

Operatorul va coopera in totalitate cu Entitatea Contractanta in ceea ce priveste desfasurarea 

inspectiilor, a controlului si a monitorizarii serviciilor delegate si va permite acesteia sa inspecteze 

toate rapoartele si documentele elaborate/detinute de operator referitoare la servicii, sa inspecteze 

vehiculele si utilajele, inclusiv piesele de rezerva, magaziile, depozitele si atelierele de reparatii, 

parcajele si garajele utilizate de Operator. 

Operatorul va asigura pentru reprezentantii Autoritatii Contractante, in scopul desfasurarii inspectiilor, 

un birou de lucru, echipament de protectie, accesul la bazele de date si internet si va pune la dispozitia 

permanenta a acesteia, pe durata contractului, un mijloc de transport adecvat echipat pentru 

derularea misiunilor/vizitelor de monitorizare / inspectie.  

Entitatea Contractanta va fi informata de catre operator asupra oricarei inspectii/vizite 

desfasurate de alte autoritati si poate participa la orice astfel de inspectie/vizita. 
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Entitatea Contractanta sau reprezentantii sai autorizati vor putea transmite instructiuni catre 

Operator cu privire la modificarile ce pot interveni sau cu privire la alinierea serviciilor la noile conditii. 

Orice instructiune a Autoritatii Contractante sau reprezentantilor sai autorizati va trebui transmisa in 

forma scrisa si nu va contine modificari nefundamentate ale conditiilor existente la data organizarii 

procedurii de delegare si care sa conduca la costuri mai mari de operare/tarife mai ridicate in raport 

cu beneficiile aduse.  Operatorul va trebui sa raspunda cu o propunere privind eventualele modificari 

pe care aplicarea instructiunii le implica in planul sau de executie si in costurile de executie, in termen 

de 24 de ore de la primirea instructiunii. In termen de 48 de ore de la primirea propunerii, Entitatea 

Contractanta va transmite decizia sa. In cazul in care aplicarea instructiunii nu produce modificari in 

programul de operatii sau in costuri, operatorul va aplica de indata instructiunea. In cazul in care 

exista modificari pe care instructiunea le contine/implica, Partile vor conveni asupra intocmirii unui act 

aditional la Contract. 

IV.5. Cerinte minime privind personalul, calificarea si sarcinile specifice 

Personalul cheie propus pentru implementarea contractului trebuie sa intruneasca cerintele minime 
privind experienta, conform celor stipulate in Fisa de Date a Achizitiei. 
 

Obligatiile si raspunderile generale ale personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in 

Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din judetul Tulcea. 

IV.6. Identitatea operatorului 

Operatorul va inscriptiona, cu acelasi slogan sau logo, toate utilajele, vehiculele utilizate 

pentru prestarea serviciilor in zonele deservite, precum si in toate materialele publicitare si de 

informare utilizate in campaniile de constientizare.  

Personalul operational va purta echipament de lucru, inscriptionat cu denumirea operatorului, 

numai in timpul orelor de lucru.  

Intregul echipament de protectie folosit de Operator va fi conform cu cerintele minime legale 

privitoare la tipurile de activitati ce se desfasoara. 

Operatorul va dota personalul cu legitimatii de identificare care sa contina cel putin numele si 

numarul de identificare si va impune personalului sa poarte aceste legitimatii in timpul programului de 

lucru. 

Operatorul va asigura tuturor angajatilor implicati in efectuarea serviciilor incaltaminte si 

manusi de protectie. Echipamentele de protectie vor fi pastrate in bune conditii si inlocuite de catre 

operator la uzare sau deteriorare. 

Operatorul  se va asigura ca muncitorii poarta echipamentul de protectie, au legitimatiile de 

identificare la vedere si ca efectueaza controalele medicale, conform prevederilor legislatiei de 

protectia muncii in vigoare si planului SSM propriu. 
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IV.7. Asigurarea utilitatilor 

Operatorul va incheia contracte cu furnizorii de utilitati, dupa cum este necesar pentru buna 

functionare a activitatii, in nume propriu. 

Asigurarea unei noi utilitati, precum si renuntarea la o utilitate existenta la obiective, fata de 

momentul semnarii contractului, nu vor putea fi realizate de catre Operator decat cu acordul 

preliminar al AC. 

Operatorul este liber sa decida asupra masurilor de asigurare pemanenta a utilitatilor 

(instalatii de rezerva) astfel incat standardul de calitate a serviciilor sa nu fie afectat si nici 

integralitatea si functionalitatea bunurilor.  

IV.8. Securitatea obiectivelor 

Intrarea in obiectivele care vor fi gestionate de catre operator in baza contractului de delegare 

se va face cu acceptul acestuia, cu exceptia personalului Autoritatii Contractante cu atributii de 

control.  

Nu va fi permis accesul pe amplasamentele facilitatilor operate al persoanelor si vehiculelor 

neautorizate. Personalul operatorului si persoanele autorizate vor purta ecusoane de identificare. 

Accesul in obiective va fi permis numai vehiculelor de transport deseuri inregistrate si 

vehiculelor ce apartin operatorului, clientilor, transportatorilor autorizati  sau vizitatorilor autorizati. 

Transportatorii neautorizati nu vor fi admisi in incinta obiectivelor (statii de transfer/sortare). 

Operatorul va tine evidenta electronica permanenta, zilnica, a tuturor vehiculelor de transport 

deseuri, precum si a vizitatorilor care intra pe amplasamentele facilitatilor pe care le opereaza. 

Operatorul va asigura permanent paza adecvata a obiectivelor si se va asigura ca imprejmuirea 

incintei este permanent in bune conditii.  

Operatorul va pastra o evidenta permanenta a incidentelor privind securitatea sau accesul in 

obiectivele gestionate in baza contractului de delegare.  

Operatorul va raporta Autoritatii Contractante orice incident semnificativ legat de patrunderi, 

deteriorari sau pierderi. Operatorul si Entitatea Contractanta vor examina periodic orice astfel de 

incident semnificativ si vor evalua caracterul adecvat al masurilor de securitate luate pentru evitarea 

aparitiei unor evenimente similare in viitor. 

Operatorul va permite accesul in amplasament si va facilita orice lucrare de inlocuire si/ sau 

dezvoltare asigurata de catre Entitatea Contractanta din Fondul pentru Intretinere, Inlocuire si 

Dezvoltare. 

IV.9. Alocarea responsabilitatilor si riscurilor contractuale 

Modul de alocare a responsabilitatilor principale intre Entitatea Contractanta si Operator este 

prezentat in tabelul de mai jos: 
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Tabel 8– Riscuri contractuale si alocarea acestora 

Categoria de risc Descriere 
Propunere de alocare a riscului 

Operator AC Risc Comun 

Riscuri juridice si de mediu   

Modificari legislative 

relevante 

Modificari legislative si/sau de reglementare care 

pot avea impact asupra activitatii de depozitare si 

transport deseuri si/sau asupra situatiei financiare 

a operatorului 

  X 

Conformitatea cu 

prevederile legale  

Imposibilitatea de a respecta alte prevederi legale/ 

reglementari relevante privind gestiunea 

deseurilor  

X   

Poluarea mediului 

Contaminarea mediului inconjurator ca urmare a 

imprastierii deseurilor in timpul transportului, cu 

impact asupra costurilor si a activitatii operatorului 

X   

Plangeri/reclamatii 

Costul reclamatiilor si a procedurilor  legale ca 

urmare a desfasurarii neconforme a activitatii 

operatorului  

X   

A treia parte prejudiciata 

Ranirea persoanelor si pierderea sau prejudicierea 

proprietatii in timpul colectarii si transportului 

deseurilor 

X   

Culpa operatorului 
Consecinte financiare care rezulta din culpa 

operatorului 
X   

Culpa autoritatii 
Consecinte financiare care rezulta din culpa 

Autoritatii 
 X  

Forta majora 
Riscuri neasigurabile in legatura cu evenimente de 

forta majora  
  X 

Riscuri operationale 

Licente si permise  
Licentele si permisele necesare Operatorului 

pentru desfasurarea activitatii  
X   

Siguranta muncii si 

sanatatea salariatilor   

Respectarea reglementarilor existente si 

responsabilitatea pentru ranirea sau imbolnavirea 

salariatilor operatorului   

X   

Conditii climatice 

adverse, altele decat 

forta majora  

Riscul intarzierii serviciului sau costuri crescute ca 

rezultat al conditiilor climatice adverse  
X   

Intreruperea si 

intarzierea serviciilor  

Costuri suplimentare rezultate din actiuni 

independente, altele decat forta majora  
X   

Riscuri financiare  

Disponibilitatea 

resurselor financiare  

Fonduri necesare pentru investitiile angajate in 

scopul asigurarii activitatii si a capitalului de lucru 

necesar  

X   
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Categoria de risc Descriere 
Propunere de alocare a riscului 

Operator AC Risc Comun 

Cresterea (descresterea) 

costurilor  

Costuri de operare si intretinere pentru derularea 

activitatii diferite de cele estimate, indiferent de 

costul de indexare permis. 

X   

Modificari ale ratei 

inflatiei  

Costurile in cazul inflatiei actuale difera de acelea 

rezultate prin indexarea costurilor  
X   

Modificarea taxelor 

indirecte  

 

Modificari ale taxelor indirecte (TVA), 

introducerea/ eliminarea taxarii indirecte   X  

Modificarea taxelor 

directe 
Ex: Modificari ale impozitului pe profit  X   
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V. DURATA DELEGARII 

Durata pentru care se deleaga serviciile ce fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini este de 8 

ani (96 de luni) de la data ordinului de incepere. Acesta din urma va fi emis in momentul in care toata 

infrastructura aferenta activitatilor delegate va fi finalizata si complet functionala. 

 

Incetarea contractului de delegare intervine in una dintre urmatoarele situatii: 

 in cazul in care operatorului i se retrage licenta ANRSC sau aceasta nu este prelungita dupa 

expirarea termenului; 

 la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in 

conditiile legii; 

 in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre 

Autoritatea Contractanta, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina Autoritatii 

Contractante; 

 in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre operator, prin reziliere, cu plata unei 

despagubiri in sarcina acestuia; 

 in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre Entitatea Contractanta, prin reziliere, cu 

plata unei despagubiri in sarcina acesteia; 

 in cazul in care operatorul  nu detine autorizatiile legale; 

 in cazul reorganizarii judiciare sau a falimentului operatorului;  

 cu acordul ambelor parti, in scris. 
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VI. MODUL DE INTOCMIRE A OFERTEI 

VI.1. Intocmirea propunerii tehnice 

Propunerile tehnice care nu respecta in totalitate cerintele Caietului de Sarcini vor fi considerate 

neconforme. 

Propunerea tehnica va contine cel putin urmatoarele sectiuni si va descrie cel putin urmatoarele 

aspecte: 

1. Abordare si Metodologia de indeplinire a contractului: 
o contributia asociatilor si/sau a subcontractantilor, daca este cazul; 
o fluxul tehnologic propus, inclusiv modalitatea de operare la danele de acostare a navei 

fluviale pentru colectarea si transportul deseurilor din Delta Dunarii; 
o masuri privind activitatile de informare si constientizare; 
o riscuri identificate si metode propuse pentru reducerea/eliminarea acestora;  
o detalii privind modul de preluare si raspuns la solicitarile pentru servicii sau 

reclamatiile adresate de populatie. 
 

2. Resursele umane si materiale utilizate: 
a) Se va prezenta structura echipei propuse pentru execuția contractului, conform cerințelor din 

Caietul de Sarcini, prin nominalizarea cel putin a urmatoarelor categorii de experți/specialiști 
solicitați, si anume: 

 

1. Manager de contract: 

-  Studii absolvite cu diploma de licenta, diploma de absolvire sau echivalent; 

-  Experienta generala 5 ani; 

- Experienta specifica prin participarea in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi 
desfasurat activitati similare, dar nu identice, celor ce fac obiectul procedurii; 

- Experienta ca manager/coordonator/director de proiect. 
 

2. Responsabil servicii de colectare si transport: 

- Studii absolvite cu diploma de licenta, diploma de absolvire sau echivalent  in domeniul 

tehnic, specializare mediul inconjurator; 

- Experienta generala 5 ani; 

- Experienta intr-o pozitie similara in cel putin 1 contract de servicii de colectare a deseurilor. 

 

3. Responsabil mecanizare si transport: 

- Atestat de „Manager de Transport” emis de Autoritatea Rutiera Romana sau 
echivalent in conformitate cu Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1214/2015 pentru 
aprobarea normelor privind pregatirea si atestarea profesionala a personalului de specialitate 
din domeniul transporturilor rutiere sau Regulamentului CE nr. 1071/2009 de stabilire a unor 
norme comune care trebuie indeplinite in exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier. 

 

4. Responsabil servicii operare statii transfer/sortare: 
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- Studii absolvite cu diploma de licenta, diploma de absolvire sau echivalent in domeniul 
tehnic, specializare mediu inconjurator; 
- Experienta generala 5 ani: 
- Experienta intr-o pozitie similara. 

 

5. Responsabil calitate si mediu: 

- Studii absolvite cu diploma de licenta, diploma de absolvire sau echivalent; 
- Instruire privind cerintele ISO 9001 si ISO 14001 sau echivalent si gestionarea deseurilor 
(conform Legii nr. 211/2011); 
- experienta in domeniul protectiei mediului/gestionarii deseurilor sau calitate si mediu. 

 

In cadrul propunerii tehnice se vor atașa și documentele justificative pentru experții/specialiștii 
solicitați, și anume:  

- CV-uri,  
- copii după atestatele solicitate,  
- copii după contracte de muncă/extrase REVISAL/contracte de colaborare,  
- copii după contracte/recomandări/procese-verbale de recepție/certificate constatatoare etc  
- declarații de disponibilitate – conform modelului prezentat in Formularul 7 din Sectiunea 

Formulare;  
 

NOTA: Propunerile tehnice care nu includ minim expertii solicitati prin Caietul de Sarcini vor fi 
respinse ca neconforme. 

 

b) Se va descrie infrastructura pe care Prestatorul o va utiliza pentru prestarea serviciilor. Această 
infrastructură trebuie să fie corespunzătoare scopului contractului şi să îndeplinească toate cerinţele 
solicitate prin Caietul de Sarcini, precum si de legislaţia în vigoare.  

 

Prin Proiect s-a achizitionat o parte a infrastructurii aferenta serviciului de salubrizare. Insa pentru a se 

putea presta acest serviciu la parametrii si standardele impuse de normele europene, Operatorul va 

avea obligația de a asigura un necesar minim de autogunoiere compactoare pentru colectarea si 

transportul deseurilor municipale pentru a satisface necesitățile de frecvență/ transport a tuturor 

deșeurilor generate pe raza județului Tulcea. De asemenea, prin Caietul de Sarcini se impune 

operatorului sa asigure si un supliment de 15.000 de pubele de 240 l pentru colectarea deseurilor 

municipale din zona Macin – gospodarii individuale. 

 

Pentru colectarea deșeurilor biodegradabile, predominant vegetale, operatorul va detine 

autocompactoare inchise, pentru a evita scurgerile, dotate cu tocator, sau alte tipuri de utilaje. 

Pentru igienizarea punctelor de colectare, operatorul va utiliza, in numar si capacitate suficienta, 

autoutilitare dotate cu instalatii de spalare, pentru, ca pe toată durata contractului de concesiune sa 

fie luate măsuri care să împiedice murdărirea cu deşeuri a spaţiului destinat punctelor de colectare, 

dar si a spatiilor din afara zonei punctelor de colectare  

Se vor prezenta doar utilajele şi echipamentele necesare şi propuse pentru prestarea serviciilor şi nu 
tot echipamentul deţinut de către ofertant. In acest sens, se vor anexa: 
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- Formularul 8 din Sectiunea Formulare – Declaratie privind Dotarile specifice si Anexa; 

- copii dupa cartile tehnice, certificate de înmatriculare, facturi, contracte de vanzare-cumparare sau 
orice alte documente ce probeaza detinerea mijloacelor de colectare si transport deseuri  - pentru 
bunurile ce sunt în proprietatea ofertantului ; 

- antecontract de vanzare-cumparare, contractul de închiriere în copie lizibila cu mentiunea conform 
cu originalul si/sau declaratiile detinatorilor, în original, ca în perioada executiei contractului vor 
pune la dispozitia ofertantului respectivele utilaje si echipamente – pentru mijloacele de colectare 
si transport deseuri ce nu sunt în proprietatea ofertantului. 

- fisele tehnice ale vehiculelor/instalatiilor/echipamentelor mentionate in Anexa la Formularul 8. 

3. Grafic lunar de prestare a serviciilor, pe categorii de servicii, cu descrierea activităților principale. 

Graficul propus trebuie justificat în corelație cu: 
o toate elementele propunerii tehnice (grafic fizic, utilaje și resurse umane propuse a fi utilizate 

pentru îndeplinirea contractului); 
o succesiunea activităților corespunzătoare fluxului tehnologic. 

4. Declaratia privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor 

de munca – in acest sens, se va completa Formularul 9;  

 

VI.2. Intocmirea propunerii financiare 

Taxele/Tarifele aferente fiecarei categorii de servicii vor fi exprimate in lei, cu TVA evidentiat separat, 
si anume: 
 
- taxa populatie urbana – lei/persoana/luna; 
- taxa populatie rurala – lei/persoana/luna; 
- tarif agenti economici – lei/tona. 
 
Taxa/Tarifele ofertate pentru fiecare categorie de servicii nu vor depasi nivelul maximal stabilit pentru 
anul 2018 in cadrul Analizei Cost-Beneficiu și în Planul Anual de Evolutie a Tarifelor, aprobat de catre 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea, respectiv: 
 

Taxe/Tarif fara TVA (RON) UM 2018 

Populatie mediul urban RON/luna/loc. 7.39 

Populatie mediul rural RON/luna/loc. 4.80 

Agenti economici RON/tona 558 

 
La calcularea taxelor/tarifelor, ofertantii vor lua in calcul si tarifele de tratare mecano-biologica si 
depozitare, si anume 10,29 Euro/tona, respectiv 19 Euro/tona. Precizam ca aceste tarife sunt 
maximale si au fost stabilite conform Analizei Cost-Beneficiu a proiectului SMID. Intrucat operatorul 
pentru aceste servicii nu a fost inca selectat (procedura de atribuire fiind in desfasurare), ofertantii vor 
tine cont de faptul ca tariful final pentru serviciile ce fac obiectul prezentei proceduri va fi ajustat in 
functie de tarifele ce rezulta din procedura de atribuire pentru tratare mecano-biologica si depozitare. 
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În ceea ce privește activitatile neprogramate sau serviciile suplimentare, operatorii economici vor tine 
seama ca pretul unitar pentru acestea, exprimat in lei/tona, nu va depăși tariful ofertat pentru agentii 
economici. 
 
Erorile aritmetice vor fi corectate cu acceptul ofertantului, elementele propunerii financiare urmând a 
fi corectate, implicit alaturi de pretul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza 
datelor/informatiilor care sunt cunoscute de catre toti participantii, deoarece sunt prevazute în 
legislatia aplicabila, documentatia de atribuire, si/sau în alte documente prezentate de ofertant. În 
cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea erorilor aritmetice, oferta sa va fi considerata 
neconforma; 
 
Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata 
perioada de valabilitate a ofertei. Se va completa Formularul 10 si anexele aferente.  
 
Propunerea financiara va contine:  
- Formularul de oferta;  
- Centralizatorul ofertei, care va cuprinde toate categoriile de cheltuieli necesare efectuarii 

serviciilor.  
Se vor stabili tarifele de prestare pe activitate, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 109/2007 
pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, emis de Autoritatea Nationala de 
Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 
Se vor prezenta structura cheltuielilor si fundamentarea acestora în mod distinct pentru fiecare 
activitate, parte componenta a tarifelor ofertate, conform anexei la Formularul 10;  
 
In elaborarea propunerii financiare, pentru conversia in/din alte valute se va utiliza cursul de schimb 
BNR din data publicarii anuntului de participare. 
 
Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului juridic de 
angajare în contract, ceea ce atrage încadrarea ofertei în categoria ofertelor inacceptabile. 

 


