
  

                                                             
       ROMÂNIA 
           JUDEŢUL NEAMŢ 

COSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind  aprobarea documenta ţiei de atribuire pentru contractul de delegare prin  
concesiune a gestiunii unor activit ăţi componente ale serviciului de salubrizare din   

Zona  3, Jude ţul Neam ţ 
 
 

           Consiliul Local al oraşului  Tîrgu Neamţ 
            Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităţilor republicată, republicată,  ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale 
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 111/2007 privind aprobarea 
Caietului de sarcini –cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, precum şi ale Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
            Examinând expunerea de motive nr.  20222 din 07.10.2015 a Primarului oraşului Tîrgu 
Neamţ 
          Văzând raportul de specialitate nr. 20222 din 07.10.2015 al compartimentului de 
specialitate cu atribuţii în domeniu. 
 Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate. 

În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d) şi alin. 6 lit. a) pct. 14  din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

 
HOTĂRÂŞTE: 

 
      Art. 1:  Se aprobă Studiul de oportunitate privind opţiunea delegării prin concesiune a 
gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare al unităţilor administrativ-
teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ” din  Zona 3, 
Judeţul Neamţ, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre  
     Art. 2 :  Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de gestiune a unor activităţi 
componente ale serviciului de salubrizare al unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, 
cu respectare procedurilor de licitaţie publică prevăzute de lege. 
 .  Art. 3:  Se aprobă caietul de sarcini privind delegarea  prin contract de concesiune a gestiunii  
activităţilor prevăzute la art. 1, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre  
     Art. 4: Se aprobă conţinutul contractului de delegare prin concesiune a  gestiunii unor 
activităţi componente ale serviciului de salubrizare al unităţilor administrativ-teritoriale membre 
ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ” din  Zona 3, Judeţul Neamţ, conform  
anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art. 5: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local al oraşuluiTîrgu 
Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, 
care să voteze în numele oraşului Tîrgu Neamţ, aprobarea caietului de sarcini şi a contractului 



  

de delegare prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare 
al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„ECONEAMŢ” din Zona 3, Judeţul Neamţ, în forma aprobată potrivit anexelor nr. 2 şi  nr. 3 la 
prezenta hotărâre. 
       Art. 6:   Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura comunicarea prezentei  hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
   
 
   Ini ţiator  
   Primar,     Avizat legalitate 
        Vasilic ă Harpa    Secretar ora ş, 
            Jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Prim ăria ora şului Tîrgu Neam ţ 
Primar 
Nr. 20222 din 07.10. 2015 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind  aprobarea documenta ţiei de atribuire pentru contractul de delegare prin  
concesiune a gestiunii unor activit ăţi componente ale serviciului de salubrizare din   

Zona  3, Jude ţul Neam ţ 
 

       Judeţul Neamţ împreună cu celelalte 83 unităţi administrativ-teritoriale municipale, orăseneşti şi 
comunale, au constituit Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”. 
       Scopul asociaţiei este înfiinţarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea şi 
gestionarea în comun a serviciului de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor municipale 
nepericuloase de pe raza unităţilor administrative membre, pe baza unor contracte de delegare, atribuite 
conform procedurilor legale în vigoare. 
         În conformitate cu Acordul de Parteneriat încheiat în vederea realizării proiectului "Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor  în Judeţul Neamţ”, Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean, respectiv 
U.I.P. organizează procedura de atribuire pentru contractul de delegare a gestiunii privind activitatea de 
operare a depozitului conform de la Girov; deasemenea,  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„ECONEAMŢ”, cu sprijinul U.I.P. din Consiliul Judeţean Neamţ, va iniţia şi va derula in numele Judeţului 
Neamţ precum şi a unităţilor administrativ-teritoriale asociate de pe raza teritorială ale zonelor 1,2,3 şi 4 
ale Judeţului Neamţ, câte o procedură de atribuire pentru delegarea activităţilor componente ale 
serviciului de salubrizare, respectiv colectarea, transportul şi operarea instalaţiilor de gestionare a 
deşeurilor, atât a celor realizate prin POS Mediu, cât şi a celor realizate prin PHARE-CES şi ISPA, după 
încetarea obligaţiilor beneficiarilor faţă de finanţatori. 
           Alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de salubrizare, se realizează în conformitate cu 
legislaţia specifică în vigoare, de către autorităţile administrativ teritoriale şi/sau dupa caz de asociaţiile 
de dezvoltare intercomunitară. 
            Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pe diferitele sale activităţi, se poate realiza 
pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciului, în baza unei analize 
tehnico-economice şi de eficienţă a costurilor de operare, concretizată printr-un  studiu de oportunitate. 
            Activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui 
caiet de sarcini şi a unui contract de delegare, documente de referinţă din cadrul  documentaţiei de 
atribuire, aprobate prin hotărârea organelor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau după 
caz ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară. 
         În caietul de sarcini sunt prezentate condiţiile de desfăşurare a activităţilor privind colectarea, 
transportul şi operarea instalaţiilor de gestionare a deşeurilor, componente ale serviciului de salubrizare, 
fiind stabilite nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestor activităţi specifice, în 
condiţii de eficienţă şi siguranţă şi se constituie ca ansamblul cerinţelor tehnice de bază. 
             Totodată, contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale 
serviciului de salubrizare, reglementează termenii şi condiţiile contractuale,  raporturile  juridice dintre 
delegatar şi delegat. 
            Informaţiile cuprinse în caietul de sarcini cât şi în contractul de delegare, au scopul  de a-i sprijini 
pe ofertanţi în pregătirea şi depunerea ofertelor, ele făcând parte din documentaţia de atribuire a 
contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor componente ale serviciului public de 
salubrizare respectiv colectarea, transportul şi operarea instalaţiilor de gestionare a deşeurilor, al 
unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „ECONEAMŢ” din 
zona denumită generic Zona 3, Judeţul Neamţ.                            
             Zona 3 este reprezentată de următoarele localităţi, arondate Staţiilor de transfer, sortare şi 
compostare de la Tîrgu Neamt: oraşul Tîrgu Neamţ şi comunele Bălţăteşti, Brusturi, Drăgăneşti, 
Ghindăoani, Grumăzeşti, Agapia, Crăcăoani, Păstrăveni, Petricani, Pipirig, Răuceşti, Razboieni, 
Timişeşti, Tupilaţi, Ţibucani, Urecheni şi Vînători Neamţ. 
 



  

Proiectul de hotărâre supus aprobării vizează următoarele aspecte: 
1.(1) Aprobarea Studiului de oportunitate privind opţiunea delegării prin concesiune a gestiunii unor 
activităţi componente ale serviciului de salubrizare al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ” din  Zona 3, Judeţul Neamţ, conform Anexei 1. 
    (2) Aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune a unor activităţi componente ale 
serviciului de salubrizare al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECONEAMŢ” din  Zona 3, Judeţul Neamţ, cu respectare procedurilor de licitaţie publică 
prevăzute de lege. 
2. Aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea  prin contract de concesiune a gestiunii unor 
activităţi componente ale serviciului de salubrizare al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ” din  Zona 3, Judeţul Neamţ, conform Anexei  2 . 
 3. Aprobarea Contractului de delegare prin concesiune a  gestiunii unor activităţi componente ale 
serviciului de salubrizare al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECONEAMŢ” din  Zona 3, Judeţul Neamţ, conform Anexei 3.  
  4. Aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al. oraşuluiTîrgu Neamţ în 
cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, care să voteze în 
numele oraşului Tîrgu Neamţ aprobarea Caietului de sarcini şi a Contractului de delegare prin 
concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare al unităţilor administrativ-
teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ” din Zona 3, Judeţul 
Neamţ. 
 Având în vedere cele de mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre anexat, privind aprobarea  
documentaţiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activităţi 
componente ale serviciului de salubrizare al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ” din  Zona 3, Judeţul Neamţ, pe care îl supun dezbaterii şi 
aprobării dumneavoastră 

 
 
 
 
 
 

PRIMAR 
Vasilic ă Harpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Prim ăria ora şului Tîrgu Neam ţ      Aprob 
Birou Investi ţii        Primar 
Compariment Transporturi            Vasilic ă Harpa 
Nr.20222 din 07.10. 2015 
 
                                          

RAPORT DE SPECIALITATE  
privind  aprobarea documenta ţiei de atribuire pentru contractul de delegare prin  

concesiune a gestiunii unor activit ăţi componente ale serviciului de salubrizare din   
Zona  3, Jude ţul Neam ţ 

 
      

Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pe diferitele sale activităţi, reprezintă o 
componentă majoră a implementării unui sistem de management integrat al deşeurilor (S.M.I.D.), în  
scopul diminuării impactului asupra mediului şi a riscurilor asupra sănătăţii umane date de modul 
necorespunzător de gestionare a deşeurilor din momentul de faţă şi al conformării cu legislaţia Uniunii 
Europene şi din România. 
       Pregătirea procedurii pentru atribuirea contractului de delegare presupune elaborarea unui  
studiu de oportunitate,  document necesar şi totodată obligatoriu.  
       În acest sens, conform prevederilor art. 29 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, "Delegarea gestiunii serviciilor 
de utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente, 
se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciilor, pe baza 
unor analize tehnico-economice şi de eficienţă a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de 
oportunitate." 
        Conform prevederilor art.12 alin.(1) din Legea  serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 
101/2006 republicată, gestiunea serviciului de salubrizare se realizează prin  "gestiune directă" sau 
"gestiune delegată". 
     Potrivit concluziilor Studiului de oportunitate supus aprobării a rezultat necesitatea delegării prin 
concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare al unităţilor administrativ-
teritoriale din  Zona  3, Judeţul Neamţ, respectiv a activităţilor de colectare, transport şi operare a 
instalaţiilor de gestionare a deşeurilor din această zonă, care este  pe deplin realizabilă. 
         În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) coroborat cu art. 30 alin. (2) din Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
modalitatea de alegere a procedurii şi aprobarea documentaţiei de atribuire a contractelor de delegare a 
gestiunii de utilităţi publice  se stabileşte prin "hotărâri" ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 
administrativ teritoriale şi/sau, după caz, ale adunării generale a asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară având ca obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. 
       Din documentaţia de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor 
activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unitaţilor administrativ-teritoriale din  Zona 3, Judeţul 
Neamţ, face parte caietul de  sarcini. 
        Obiectul caietului de sarcini este precizat în Cap.1 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale 
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice  nr. 111/2007 privind aprobarea 
Caietului de sarcini –cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, după cum urmează: 
"    ART. 3 
 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii .... şi constituie 
ansamblul cerinţelor tehnice de bază. 
     ART. 4 
     (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile 
referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de 
asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau 
altele asemenea". 
        Totodată în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr. 101/2006 republicată, "Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ teritoriale au 
competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului 



  

de salubrizare a localităţilor", având printre alte atribuţiuni în domeniu, conform  art. 6 alin. (1) lit. h)  din 
legea mai sus menţionată şi "elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini", pe baza Caietului de sarcini–
cadru al serviciului de salubrizare, elaborat de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice. 
         De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (4) din Legea  serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, desfăşurarea activităţilor 
specifice oricărui serviciu comunitar de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se 
realizează pe baza unui "caiet de sarcini", elaborat şi aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, 
în conformitate cu Caietul de sarcini–cadru al serviciului. În cazul asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice,  caietul de sarcini se elaborează în 
cadrul asociaţiei, se supune avizării autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ 
teritoriale membre şi se aprobă de adunarea generală a asociaţiei. 
       În conformitate cu  prevederile art. 16 alin. (3) lit. b) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECONEAMŢ”, "părţile au încredinţat Asociaţiei dreptul ca prin intermediul Adunării 
Generale, "să elaboreze şi să aprobe caietul/caietele de sarcini şi regulamentul/regulamentele serviciilor 
de salubrizare"; totodată, conform  art. 21 alin. (1) din Statut, hotărârile Adunării Generale luate în 
exercitarea atribuţiilor prevăzute mai sus, "nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor decât în baza unui 
mandat special acordat expres, în prealabil, prin hotărârea autorităţii deliberative a asociatului al cărui 
reprezentant este". 
         Procedura de atribuire şi regimul juridic al contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare sunt cele stabilite de autorităţile  administratiei publice locale, membre în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, prin Acordul de Parteneriat, conform prevederilor Legii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 
şi completările ulterioare.    
       În cazul gestiunii delegate, prin contractul de delegare a gestiunii sunt reglementate raporturile 
juridice dintre părţile contractante referitoare la obiectul contractului, drepturile şi obligaţiile părţilor, 
executarea contractului, răspunderea contractuală, acest document fiind aprobat în baza hotărârii 
autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau după caz, ale adunării generale ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară. 
       Deasemenea, conform dispoziţiilor art. 36 alin. 6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea 
atribuţiilor privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni, consiliul local asigură, potrivit 
competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor  publice de interes 
local privind serviciile  de salubrizare. 
           În consecinţă, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile pentru a fi aprobat.       
 
 
 
 

Compartiment Transporturi 
Ing. Cojocariu Nicolae Cezar 
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CAPITOUL 1 – DESCRIERE GENERALĂ 
 

1.1 Obiectul și scopul Studiului 

Prezentul studiu este un document necesar și obligatoriu în pregătirea procedurii organizate 

pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru activitățile de colectare-transport, dar 

și pentru operarea stațiilor de sortare, de transfer și de compostare de la Tîrgu Neamț. În acest 

sens, conform art. 29 alin. (2) din legea nr. 51/2006 republicată, delegarea gestiunii serviciilor de 

utilități publice, respectiv operarea, administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice 

aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale 

serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice și de eficientă a costurilor de operare, 

concretizate într-un studiu de oportunitate; iar potrivit art. 32 alin. (2) în vederea încheierii 
contractelor de delegare a gestiunii, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, 

asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice vor 

asigura elaborarea și vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea 

gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un 

studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii 

serviciilor, precum și documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii. 

Totodată art. 8-13 din Normele din 24/01/2007, aprobate prin H.G. nr. 71/2007, de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a 

contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 

34/2006, prevăd obligația de a elabora și de a aproba un studiu de fundamentare care să se axeze 

pe analiza unor elemente relevante în care se includ: aspectele generale, fezabilitatea tehnică, 

fezabilitatea economică si financiară, aspectele de mediu, aspectele sociale și aspectele 

instituționale ale proiectului în cauză.  

Consideram că în cazul unui contract de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare, atribuit 

conform procedurii aplicabile contractelor de concesiune, studiul de oportunitate prevăzut de 

legea nr. 51/2006 trebuie să fie conform cu cerințele impuse pentru studiul de fundamentare. 

Totuși denumirea sa va fi tot aceea de „studiu de oportunitate”, dat fiind că legea aplicabilă pe 

fond acestui tip de contract este legea nr. 51/2006, care se completează cu normele procedurale 

reprezentate de OUG nr. 34/2006 și HG nr. 71/2007 în acest caz. 

1. 2 Obiectul delegării 
Obiectul prezentului studiu este de a analiza și stabili soluția optimă de delegare prin concesiune 

a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ 

teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară ”ECONEAMȚ” din Zona 3 a 

Județului Neamț. Prezentul studiu va justifica oportunitatea și fundamentarea soluțiilor de 

delegare alese, și reprezintă unul din documentele de referință pentru elaborarea documentației 
de atribuire și demararea procedurii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune. 
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Obiectivele studiului constau în: 

- analiza opțiunilor și justificarea soluției optime de delegare; 

- analiza fezabilității economico-financiare a operării investiției; 
- analiza riscurilor și implicarea părților în contract de delegare a gestiunii. 

1.2. Amplasarea geografică 

Județul Neamț face parte din Regiunea 1 Nord Est și se învecinează cu județul Suceava la Nord, 

județele Vaslui și Iași la Est, județul Bacău la Sud și județul Harghita la Vest. Reședința județului 
Neamț este municipiul Piatra Neamț.  

 

Figura 1. Zona de amplasare a proiectului SMID Neamț 

Unitatea de relief predominantă în județ este cea muntoasă, reprezentată de Carpații Orientali 

care ocupă 278.769 ha (51% din suprafața județului). Județul Neamț face parte din categoria 

medie a unităților administrativ teritoriale cu o suprafața totală de 5896 km2. 

O caracteristică importantă, cu un impact semnificativ asupra planificării sistemului integrat de 

gestionare a deșeurilor o reprezintă faptul că populația județului Neamț este în cea mai mare 

parte rurală, constituind peste 60% din populația întregului județ.  

În acord cu datele furnizate de INS (utilizate în cadrul SF), prognoza populației din județul 
Neamț, în perioada 2013-2023, se prezintă astfel: 

Tabelul 1.Prognoza evoluției populației din județul Neamț (2016-2023) 

Populația 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Urban 198.90

0 

196.50

0 

194.00

0 

191.40

0 

188.60

0 

185.80

0 

182.80

0 

179.80

0 

Rural 343.10

0 

341.90

0 

340.60

0 

339.30

0 

337.90

0 

336.40

0 

334.90

0 

333.40

0 

Total 542.00

0 

538.40

0 

534.60

0 

530.70

0 

526.50

0 

522.20

0 

517.70

0 

513.20

0 

Sursa: date de la INS., 2013  
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Județul Neamț include două municipii, trei orașe și 78 de comune, astfel: 

§ 2 municipii, Piatra Neamț și Roman, 

§ 3 orașe: Tîrgu Neamț, Bicaz și Roznov, 

§ 78 comune (347 sate). 

Conform Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, județul Neamț este împărțit în  patru 

zone, arondate fie direct depozitului de deșeuri nepericuloase Girov, fie uneia dintre stațiile de 

transfer – Cordun, Tg. Neamț, respectiv Tașca, după cum este prezentat în figura următoare:    

 

Zona 3 se afla în partea de nord a județului Neamț și este formată din 16 de comune și Orașul 
Tîrgu Neamț (Figura 2). 

Figura 2. Zonele de colectare și transfer al deșeurilor din județul Neamț 

Totalul populației din Zona 3 era de 96.040 persoane în anul 2012 sau 17,21% din totalul 

populației județului Neamț. În orașul Tîrgu Neamț trăiesc 20.396 persoane sau 21,2% din 

populația Zonei 3 (Tabelul 2). 

Tabelul 2. Populația* din Zona 3 (Tîrgu Neamț), în anul 2012 

Localități Zona 3 Persoane Pondere în populația 

județului 
Total populație Zona 3, din care 96.040 17,21% 

rural 75.644 13,56% 

AGAPIA 4.518 0,81% 

BĂLȚĂTEȘTI 4.275 0,77% 

BRUSTURI 3.614 0,65% 

CRĂCĂOANI 4.579 0,82% 

DRĂGĂNEȘTI 1.911 0,34% 

GHINDĂOANI 2.121 0,38% 

GRUMĂZEȘTI 5.451 0,98% 
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PĂSTRĂVENI 3.970 0,71% 

PETRICANI 6.043 1,08% 

PIPIRIG 8.776 1,57% 

RĂUCEȘTI 8.638 1,55% 

RĂZBOIENI 2.275 0,41% 

ȚIBUCANI 4.382 0,79% 

TUPILAȚI 2.280 0,41% 

URECHENI 4.026 0,72% 

VÂNATORI-NEAMȚ 8.785 1,57% 

urban 20.396 3,66% 

ORAȘ TÎRGU NEAMȚ 20.396 3,66% 

Sursa: date de la INSSE 

*Populațiile din tabel nu pot fi utilizate de către Delegat pentru solicitarea decontărilor lunare a activității prestate 

către utilizatorii fără contract în conformitate cu art. 26 din Legea 101/2006 cu modificările și completările 

ulterioare. 

Activitatea economică predominantă în zonă este reprezentată de sectorul agricol, urmat de 

industria prelucrătoare, comerț etc. 

Din punct de vedere al veniturilor, Regiunea NE din care face parte județul Neamț este pe 

ultimul loc, în comparație cu celelalte regiuni de dezvoltare. 

1.3 Situația actuală 

1.3.1. Situația actuală privind colectarea și transportul deșeurilor și operarea instalațiilor 
de sortare și transfer din județul Neamț 

Serviciul de salubrizare prestat în prezent în localitățile județului Neamț are drept obiectiv 

gestionarea unor categorii de deșeuri precum: deșeuri municipale, deșeuri industriale 

nepericuloase, nămolurile provenite de la stațiile de tratare a apelor uzate. 

Principalele categorii de deșeuri municipale, după proveniența acestora, sunt următoarele: 

§ Deșeuri menajere provenite de la populație; 

§ Deșeuri asimilabile provenite din comerț, industrie și instituții; 

§ Deșeuri din grădini și parcuri; 

§ Deșeuri din piețe; 

§ Deșeuri stradale. 

Cantitățile de deșeuri municipale colectate în județul Neamț în perioada 2007-20131 au fost 

furnizate de AMP Neamț și sunt prezentate în Tabelul 3.  

 

                                                      

1Pentru anul 2013 datele nu au fost încă validate de ANPM 
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Tabelul 3.Evoluția cantităților și a tipurilor de deșeuri municipale, colectate în Județul Neamț (2007-2013) 

Nr. 

crt. 
Tip de deșeuri 

Cod 

deșeu 

Cantitate (tone) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013¹ 

1 
Deșeuri municipale 

colectate 
  86.227,00 86.859,15 82.110,89 63.141,54 60.357,47 65.825,86 57.365,26 

1.1. 

Deșeuri menajere 

colectate în amestec 

de la populație 

20 03 

01 
50.613 46.979,49 43.113,90 31.302,36 33.738,27 27.966,37 20.616,63 

1.2. 

Deșeuri asimilabile 

colectate în amestec 

din comerț, industrie, 

instituții 

20 03 

01 
30.048 28.266,51 21.876,24 16.984,34 10.045,92 11.372,01 9.783,91 

1.3. 

Deșeuri municipale 

(menajere și 
asimilabile) colectate 

separat, din care: 

20 01 

15 01 
5.566 11.613,15 17.120,75 14.854,84 16.573,28 26.487,48 26.964,72 

-      hârtie și carton 

20 01 

01 
1.050 1.825,98 2.533,12 1.659,34 1.568,33 1.605,15 1.532,86 

15 01 

01 

-      sticlă 

20 01 

02 
460 760,34 952,02 1,4 26,73 11,301 11,90 

15 01 

07 

-      plastic 

20 01 

39 
556 898,33 1.939,75 1.397,55 1.762,76 1.033,34 1.265,46 

15 01 

02 

-      metale 

20 01 

40 
0 56,98 227,08 7,59 15,9 8,807 4,80 

15 01 

04 

-      lemn 

20 01 

38 
0 138,73 536,04 61,3 97,7 18,93 125,05 

15 01 

03 

-      biodegradabile 
20 01 

08 
3.500 7.874,57 10.890,47 11.727,66 13.058,67 12.570,19 12.273,10 

1.4. Deșeuri voluminoase 
20 03 

07 
0 58,22 42,27 0 43,19 11.239,76 11.751,55 

Sursa: APM Neamț, 2015 

¹Datele aferente anului 2013 nu sunt încă validate de către ANPM. 
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În tabelul următor se prezintă sistemul actual de colectare și transport deșeuri municipale în județul 
Neamț: 
Tabelul 4. Sistemul actual de colectare și transport deșeuri municipale în județul Neamț 

Sistemul actual de 

colectare și transport al 

deșeurilor municipale 

Mediul urban Mediul rural 

Colectare  
Deșeurile menajere sunt colectate din 

municipii și orașe de operatorii de 

salubritate. Punctele de colectare pentru 

deșeurile menajere sunt stabilite pe baza 

unor considerente de ordin practic, cum ar 

fi la distanța adecvata de clădirile 

rezidențiale și în proximitatea accesului 

vehiculelor. 

Colectarea deșeurilor în mediu urban se 

realizează cu o frecventă de  două ori pe 

săptămână, astfel: 

- din ușă în ușă la casele individuale 

- puncte de colectare în cazul blocurilor 

de apartamente 

În mun. Piatra Neamț (atât pentru 

populația care locuiește la case cât și 

pentru cea care locuiește la bloc) se 

realizează colectarea separata a deșeurilor 
reciclabile și biodegradabile. În fiecare 

punct de colectare există 4 containere: 

unul pentru deșeuri organice, unul pentru 

deșeuri din plastic și din sticlă, unul pentru 

deșeuri reziduale și unul pentru deșeuri din 

hârtie și carton 

În unele zone rurale, în special cele 

învecinate cu zonele urbane, unii 

operatorii de salubritate și-au extins 

serviciile de salubrizare pentru a acoperi 

zonele respective. 

În mediul rural, colectarea deșeurilor 
menajere se realizează fie din ușă în ușă 

în unele localități sau prin puncte de 

colectare în alte localități. Frecventa de 

colectare este o data/săptămână. 

 

Transport 
Deșeurile menajere sunt transportate de 

către operatorii de salubritate din fiecare 

oraș la cel mai apropiat depozit de deșeuri. 
Pentru colectarea și transportul deșeurilor 
menajere se folosesc vehicule de 

compactare, cu diferite capacități  

Deșeurile menajere sunt transportate de 

către operatorii de salubritate din fiecare 

zona la cel mai apropiat depozit de 

deșeuri. Pentru colectarea și transportul 

deșeurilor menajere se folosesc vehicule 

de compactare, cu diferite capacități. 
În zonele în care nu exista operatorii de 

salubritate, colectarea de deșeuri 
menajere si transportul se face cu 

mijloace rudimentare (căruțe, tractoare 

cu remorcă), care nu sunt adecvate 

pentru transportul deșeurilor menajere 
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1.3.2. Situația actuală privind colectarea și transportul deșeurilor și operarea instalațiilor 
de sortare și transfer din Zona 3 

A. Deșeuri menajere 

 

În cadrul Zonei 3 din județul Neamț, activitățile incluse în serviciul de salubrizare, precum 

colectarea și transportul deșeurilor, sunt desfășurate de o serie de operatori economici, în funcție 

de deciziile fiecărei unități administrativ teritoriale. Astfel, situația contractelor de salubrizare 

din Zona 3 este prezentată în Tabelul 5. 

 
Tabelul 5. Situația contractelor de salubrizare în Zona 3, județul Neamț 

Categorie UAT UAT Operator Total 

UAT fără contract de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare valabil încheiat (au contracte de prestări servicii 

tip operator-utilizator care nu pot fi calificate drept contracte de 

delegare a gestiunii care să fie menținute) 

 

 

Urecheni 

 

 

SC ECO TÎRGU SRL 
 

4 

Petricani SC Eurosal Trade SRL 

(licența ANRSC era valabilă 

până la 16.04.2013) 

Răucești  

Timișești  

UAT cu contracte de delegare care expiră în perioada iun. 2013 

– iun. 2014 

Țibucani S.C. Agmady S.R.L.  

1 

 

UAT cu contracte de delegare care expiră după iun. 2014, dar 

au clauză contractuala de încetare la data începerii (intrării 
în vigoare) a noului contract de delegare de către ADI 

ECONEAMȚ 

Păstrăveni S.C. Agmady S.R.L. (nu 

deține licența ANRSC pentru 

această localitate) 

 

3 

Tupilați SC Diana Service SRL 

Crăcăoani SC Agmady SRL 

UAT cu contracte de delegare care expiră în perioada iun. 

2014 – 2022 și nu au clauză de încetare legată de 

implementarea Proiectului SMID 

Tîrgu Neamț  SC ECO TÎRGU SRL  

 
 

6 Bălțătești 
Ghindăoani 
Grumăzești 
Brusturi 

Drăgănești 
UAT despre care nu avem informații sau avem informații 
incomplete ori neactualizate (inclusiv UAT cu contracte 

expirate la data elaborării prezentului raport) 

 

Pipirig  S.C. LEMAR INDUSTRIES 

S.R.L. (Licența ANRSC era 

valabilă până la 24.02.2013) 

 

4 

Agapia  S.C. Eurosal Trade S.R.L. 

(Licența ANRSC era valabilă 

până la data de 16.04.2013) 

Vânători Neamț  S.C. Eurosal Trade S.R.L. 

(nu deține licența ANRSC 

pentru această localitate) 

Războieni  SC Diana Service SRL 

TOTAL   18 

 

În zona a fost implementat un proiect Phare la Tîrgu Neamț, prin care au fost realizate stația de 

sortare și stația de compostare Tîrgu Neamț. Dacă stația de compostare nu pune probleme în ceea 

ce privește integrarea sa deoarece va continua să deservească, în realitate, doar zona urbană, 

respectiv orașul Tîrgu Neamț, în ceea ce privește stația de sortare se pune problema extinderii 

ariei sale de acoperire, în condițiile în care acesta este operata în prezent de o societate cu capital 

integral public căreia i-a fost atribuit direct contractul de delegare a gestiunii.  

B. Deșeuri menajere periculoase 
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Aceste deșeuri sunt toxice pentru mediu și sănătatea umană, includ o serie de substanțe sau 

amestecuri oxidante care prezintă un grad mare de inflamabilitate, sunt explozive, corozive, 

infecțioase, iritante, cancerigene, mutagene, reactive și ecotoxice. Cele mai răspândite substanțe 

utilizate în gospodarii sunt: detergenți, prafuri și lichide de curățat, medicamente, vopseluri, 

uleiuri, pesticide etc. În cele ce urmează se prezintă o lista a deșeurilor periculoase întâlnite în 

deșeurile menajere în conformitate cu Catalogul European de Deșeuri. 

Tabelul 6- Deșeuri municipale periculoase, în conformitate cu Catalogul European de Deșeuri 

Referințe CED Categoria 

20 01 13 Solvenți 

20 01 15 Baze 

20 01 19 Pesticide 

20 01 23 Echipamente cu conținut de clorofluorocarbonați 

20 01 14 Acizi 

20 01 17 Substanțe chimice fotografice 

20 01 21 Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur  

20 01 26 Uleiuri și grăsimi, altele decât cele specificate în 20 01 25 

20 01 27 Vopsele, cerneluri, adezivi și rășini conținând substanțe periculoase 

20 01 29 Detergenți cu conținut de substanțe periculoase 

20 01 31 Medicamente citotoxice și citostatice 

20 01 33 Baterii și acumulatori incluși în 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatori 

nesortați ce conțin aceste baterii 

20 01 35 Echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele menționate în 20 01 

21 și 20 01 23 ce conțin componente periculoase 

20 01 37  Lemn cu conținut de substanțe periculoase 

 

În prezent, în județul Neamț, nu există un sistem de colectare separata a deșeurilor municipale 

periculoase. 

C. Deșeuri voluminoase–pentru care nu există însă un sistem de colectare a acestora. 

1.4. Motivația delegării 

Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pe diferitele sale componente, reprezintă o 

componenta a implementării unui sistem de management integrat al deșeurilor (SMID) și al 

conformării cu legislația UE și din Romania în domeniu, în scopul diminuării impactului asupra 

mediului și a riscurilor asupra sănătății umane date de modul necorespunzător de gestionare a 

deșeurilor din momentul de fata.  

Proiectele SMID (Sistem de management integrat al deșeurilor) cu finanțare prin Axa 2 POS 

Mediu au în vedere investiții doar în bunuri de infrastructură aferente activităților componente 

ale serviciului de salubrizare prevăzute la art. 2 alin. 3 lit. a, b, c, d și e din Legea serviciului de 

salubrizare a localităților, nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare (la care ne vom 

referi în cuprinsul acestui raport drept „Legea nr. 101/2006”) , respectiv: 
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1. Colectarea și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare 

provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și 
electronice, baterii și acumulatori ; 

2. Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de 

reamenajare și reabilitare interioara și/sau exterioara a acestora;  

3. Operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile 

similare;  

4. Sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare; 

5. Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a 

deșeurilor; 

Dintre aceste activități, cele enumerate la punctele1, 3, 4si 5de mai sus fac obiectul prezentului 

studiu, la care se adaugă și alte activități enumerate de lege, dar pentru care nu s-a realizat o 

infrastructura speciala prin proiectul SMID în județul Neamț, și anume activitățile aferente 

punctului 2de mai sus - colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de 

activități de reamenajare și reabilitare interioara și/sau exterioara a acestora; 

Legea permite autorităților administrației publice locale să delege gestiunea unei sau mai multor 

activități componente ale serviciului. - art. 13 alin (2) din Legea nr. 101/2006: „Gestiunea 

directa sau gestiunea delegata, după caz, se poate acorda pentru una ori mai multe activități 

prevăzute la art. 2 alin. (3)”. De aceea cu ocazia încheierii contractului de delegare, atunci când 

este formulat obiectul acestuia părțile trebuie să stipuleze expres și în mod clar care sunt 

activitățile delegate dintre cele enumerate de lege. 

Activitățile de colectare și transport a deșeurilor și operarea instalațiilor de sortare și transfer, 

părți componente ale serviciului de salubrizare, fiind supuse regimului juridic al serviciilor 

comunitare de utilități publice, le sunt aplicabile obligațiile de serviciu public definite potrivit 

următoarelor exigente/cerințe fundamentale, și anume: 

· universalitate; 

· continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții contractuale reglementate; 

· adaptabilitate la cerințele utilizatorilor și gestiune pe termen lung; 

· accesibilitate egala și nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale 

reglementate; 

· transparenta decizionala și protecția utilizatorilor; 

· satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor 

contractuale; 

· sănătatea populației și calitatea vieții; 

· protecția economică, juridica și sociala a utilizatorilor; 

· funcționarea optimă, în condiții de siguranța a persoanelor și a serviciului, de rentabilitate și 

eficiența economică a construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor, corespunzător 
parametrilor tehnologici proiectați și în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucțiunile 

de exploatare și cu regulamentele serviciilor; 

· introducerea unor metode moderne de management; 
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· introducerea unor metode moderne de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, 

programelor și/său proiectelor din sfera serviciilor de utilități publice; 

· dezvoltarea durabila, protejarea și valorificarea domeniului public și privat al unităților 
administrativ-teritoriale și protecția și conservarea mediului, în conformitate cu 

reglementările specifice în vigoare; 

· informarea și consultarea comunităților locale beneficiare ale acestor servicii; 

· respectarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu concurențial, restrângerea 

și reglementarea ariilor de monopol. 

Obiectivele pe care trebuie să le atingă activitățile de salubrizare care fac obiectul delegării sunt 

următoarele: 

· îmbunătățirea condițiilor de viată ale populației; 

· susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților; 

· promovarea calității și eficientei serviciului; 

· dezvoltarea durabila a serviciului; 

· gestionarea serviciului pe criterii de transparenta, competitivitate și eficiență; 

· promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare  pe baza unui 

mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor; 

· consultarea cu utilizatorii serviciului, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și 

regionale în domeniu; 

· adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciului precum și a 

procedurilor de delegare a gestiunii acestuia. 

Procedura de delegare a gestiunii activităților componente ale serviciului public de salubrizare va 

fi în concordanta cu : 

· Legislația națională în domeniu; 

· Planul National de Gestionare a Deșeurilor; 

· Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor, Regiunea 1 Nord-Est; 

· Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor, Județul Neamț; 

· Programul Operațional Sectorial Mediu  

· Acordul de parteneriat încheiat intre toate autoritățile publice ale localităților partenere în 

cadrul ADI Econeamț; 

1.4.1. Motive legate de protecția mediului 

Pe toata perioada derulării contractului de delegare de gestiune, operatorul va implementa 

masurile ce se stabilesc prin acte de reglementare emise de autoritățile de mediu competente, 

respectând programe de conformare la cerințele de mediu. 

O evaluare detaliata a impactului asupra mediului a proiectului a fost realizata în perioada de 

planificare, cu obiectivul de a identifica potențialul impact al proiectului asupra mediului și 
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pentru a dezvolta un set de masuri de atenuare a potențialului efect negativ. Evaluarea impactului 

este disponibila Autorității Contractante, prin urmare, doar concluziile principale sunt prezentate 

în această secțiune din studiu. 

Pentru a se asigura că impactul negativ asupra mediului, ca rezultat al proiectului, va fi redus, un 

set de masuri a fost elaborat și va fi/a fost urmat în diverse etape de implementare/dezvoltare a 

proiectului, inclusiv monitorizarea obiectivelor de siguranța și protecția mediului. 

Utilizarea judicioasă a instalațiilor și echipamentelor concesionate precum și asigurarea unei 

dotări cu utilaje suplimentare cu resursă tehnică disponibilă și performantele impuse prin 

intermediul criteriilor de selecție, vor conduce la scăderea nivelului de poluare, iar operatorii vor 

trebui să facă dovada deținerii unui număr suficient de astfel de utilaje și mașini performante, 

conform informațiilor din caietele de sarcini. 

Dotarea cu utilaje funcționale și performantele impuse prin intermediul criteriilor de selecție vor 

conduce la scăderea nivelului de poluare, iar operatorii vor trebui să facă dovada deținerii unui 

număr suficient de astfel de utilaje și mașini performante, conform specificațiilor din Caietul de 

sarcini.  

Criteriile de selecție vor favoriza operatorii care au implementat un sistem de management de 

mediu, în conformitate cu standardul ISO 14001 (sau echivalent), ceea ce se traduce prin 

funcționarea în conformitate cu legislația în domeniu și angajamentul managementului în sensul 

protecției mediului. 

1.4.1.1 Reducerea consumului de materiale și resurse 

În cadrul noului sistem de management al deșeurilor solide se va implementa colectarea separata 

a deșeurilor din materiale reciclabile, ceea ce va duce la scăderea cantității de deșeuri eliminate și 

la reducerea consumului de materiale și resurse noi prin utilizarea materialelor reciclate. 

Utilizarea compostului rezultat în urma procesului tehnologic de la Stația de Compostare, obținut 
din deșeurile verzi, va duce la reducerea consumului de îngrășăminte de sinteză, asigurând astfel 

și valorificarea deșeurilor din care acesta a fost produs. 

1.4.1.2 Protejarea naturii 

Stația de transfer a deșeurilor și stația de sortare a deșeurilor nu vor genera impact asupra 

mediului. Prin natura și obiectul de activitate atât al stației de sortare cât și a celei de transfer, 

consideram că impactul asupra mediului va fi redus, ba chiar pozitiv datorita scăderii cantităților 
de deșeuri ce urmează a fi transportate pe distante lungi, a creșterii gradului de reciclare al 

deșeurilor și a îmbunătățirii condițiilor de transport prin utilizarea unor containere închise de 

mare capacitate (40 mc.).  

Delegarea operării unei companii private va asigura know how-ul și resursele financiare necesare 

aplicării regulamentelor și celor mai bune practici, fapt care va minimiza impactul acestor 

activități asupra mediului și sănătății umane. 

1.4.1.3 Mediul de lucru 

În cadrul stației de sortare a deșeurilor și a stației de transfer Tîrgu Neamț, se vor furniza toate 

condițiile necesare asigurării unui mediu de lucru propice datorita tehnologiilor implementate și 

a echipamentelor de protecție utilizate. 
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1.4.2 Motive de ordin social 

Implementarea noului sistem de management al deșeurilor solide va îmbunătăți semnificativ 

starea de sănătate și gradul de siguranța al populației, reducând în mod semnificativ cantitativ și 

calitativ poluanții emiși.  

Dacă se va decide oportunitatea delegării serviciului, se poate solicita în cadrul documentației de 

atribuire aferenta procedurii de delegare cerința minimă de calificare ca operatorii economici să 

dețină un plan privind sănătatea și siguranța în munca, pentru o reducere a riscurilor sociale 

privitoare la derularea contractului. 

Totodată se vor crea noi locuri de muncă, în mediul privat, întrucât stația de sortare și cea de 

transfer a deșeurilor reprezintă obiective noi, care implica oferirea de noi locuri de munca atât 
pentru locuitorii din Tîrgu Neamț, pentru locuitorii din localitățile zonei 3 cât și pentru cei din 

Județul Neamț. 

1.4.3 Motive de ordin financiar 

Serviciul public de salubrizare din județul Neamț va urmări să realizeze un raport calitate/cost cât 
mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare a gestiunii și un echilibru intre 

riscurile și beneficiile asumate prin contract. 

Structura și nivelul tarifelor de colectare și transport, sortare, tratare și transfer, respectiv ale 

celor de depozitare a deșeurilor practicate de operatori vor fi stabilite prin metode competitive 

(procedura de achiziție) și vor reflecta costul efectiv al prestației. Totodată nivelul tarifelor va 

permite respectarea plafoanelor anuale stabilite prin Planul de evoluție al tarifelor, stabilit prin 

Contractul de Finanțare încheiat intre CJ Neamț și AM POS Mediu. 

În urma procedurii de delegare, se va putea selecta un operator care să ofere cele mai bune 

premise pentru îndeplinirea acestor obiective, precum și o transparenta ridicata a delegării 
gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare. 

Potrivit contractului de finanțare, Art. 4, paragraful (4) AM își rezervă dreptul de a solicita 

restituirea parțială sau totală a sumei alocate ca finanțare nerambursabilă, dacă în timpul 

implementării Proiectului sau în interval de 5 ani de la data finalizării activităților din 

cadrul Proiectului, condițiile de operare (tarife, venituri etc.) variază semnificativ față de 

premisele inițiale privind calculul nivelului finanțării nerambursabile și/sau apar modificări 
substanțiale care: 

1. Afectează natura operării sau condițiile de implementare sau oferă unui organism privat ori 

public avantaje ilicite; 

2. Rezultă fie dintr-o modificare a naturii proprietății asupra oricărei părți a infrastructurii 

finanțate, fie dintr-o încetare sau modificare materială modului de operare. 

Logica acestei prevederi constă în faptul că nivelul grantului (contribuția UE și a bugetului 

național) a fost determinat pe baza veniturilor rezultate din tarifele calculate pentru populație și 
pentru agenții economici. Una din condițiile finanțării este de a nu varia semnificativ veniturile 

într-un interval de minim cinci ani după care se pot face reevaluări ale situației. Apreciem că 

indicatorul determinant pentru menținerea condițiilor financiare de la momentul solicitării și 
aprobării finanțării din partea UE sunt veniturile obținute în sistem și, prin urmare, o ușoară 
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ajustare a tarifelor pentru cele două categorii de abonați (persoane fizice și juridice) nu este 

exclusă. 

1.5. Identificarea nevoilor de salubrizare 

1.5.1 Grupuri de interes 

Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare se împart în trei categorii: 

1. Utilizatori / Beneficiari ai serviciilor de salubrizare: 

- Utilizatori casnici; 

- Utilizatori non-casnici: agenți economici, instituții publice, alte persoane juridice (cu 

excepția asociațiilor de proprietari sau locatari)  

2. Operatorii / Prestatorii de servicii de salubrizare – au ca obiectiv obținerea unui profit 

cât mai mare în schimbul serviciilor oferite 

3. Instituții ale statului care au ca scop protejarea mediului, a sănătății populației, aplicarea 

de politici publice etc. 

1.5.2 Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate 

În general, deșeurile municipale și cele industriale au un anumit impact pentru mediu și sănătatea 

publica. 

Principalele forme de impact și risc determinate de gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor 
municipale și industriale, în ordinea în care sunt percepute de populație, sunt: 

· modificări de peisaj și disconfort vizual; 

· poluarea aerului; 

· poluarea apelor de suprafața – în cazul depozitarii deșeurilor în apropierea râurilor (pe malul 

acestora); 

· poluarea pânzei de ape freatice – prin infiltrații de substanțe dăunătoare rezultate din reacțiile 

chimice ce au loc în depozitele ilegale, mai ales la temperaturi ridicate; 

· modificări ale fertilității solurilor și ale compoziției biocenozelor pe terenurile învecinate, în 

cazul depozitarii neautorizate direct pe pământ. 

Din aceste motive, grupurile interesate în realizarea activității de salubrizare au diverse nevoi, 

care vor fi analizate în cele ce urmează. 

a) Utilizatorii serviciilor de salubrizare; 

- Asigurarea unor servicii de salubrizare complete (colectare, sortare și transfer). 

b) Operatorul/Prestatorul de Servicii de Salubrizare: 

- realizarea unui profit cât mai mare în urma prestării serviciilor de salubrizare; 

c) Instituții ale Statului : Garda de Mediu, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția de 

Sănătate Publică, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de 

Gospodărie Comunala – A.N.R.S.C. sunt interesate de: 
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- îmbunătățirea calității vieții cetățenilor prin menținerea unui climat de igiena; 

- protejarea mediului înconjurător; 

- înlăturarea surselor de poluare a aerului și apelor provenite de la depozitele de 

deșeuri; 

- protecția stării de sănătate a locuitorilor. 

Ø Garda de Mediu are următoarele atribuții principale: 

o controlează activitățile cu impact asupra mediului înconjurător, și aplica sancțiuni 
contravenționale prevăzute de legislația în domeniul protecției mediului;  

o controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind 

protecția mediului, inclusiv masurile stabilite prin programele de conformare pentru 

activitățile economico-sociale și respectarea procedurilor legale în emiterea actelor de 

reglementare;  

o exercita controlul cu privire la desfășurarea acțiunilor de import-export a produselor, 

bunurilor și altor materiale, cu regim special de comercializare;  

o exercita controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore și/sau impact 

semnificativ transfrontalier asupra mediului, în vederea prevenirii și limitării 
riscurilor de poluare;  

o participă la intervențiile pentru eliminarea sau diminuarea efectelor majore ale 

poluărilor asupra factorilor de mediu, și la stabilirea cauzelor acestora și aplică 

sancțiunile prevăzute de lege;  

o controlează investițiile în domeniul mediului în toate fazele de execuție și are acces la 

întreaga documentație;  

o propune organului emitent suspendarea și/sau anularea actelor de reglementare emise 

cu nerespectarea prevederilor legale;  

o constata faptele ce constituie contravenții și aplica sancțiunile contravenționale în 

domeniul protecției mediului, sesizează organele de cercetare penală și colaborează 

cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislației de mediu, constituie 

infracțiuni;  
o verifica sesizările cu privire la încălcarea legislației în vigoare în domeniul protecției 

mediului;  

o cooperează cu celelalte autorități și organisme internaționale de mediu și participa la 

proiecte și programe derulate în domeniul protecției mediului;  

o controlează realizarea exportului și tranzitului de deșeuri periculoase în conformitate 

cu prevederile convențiilor internaționale la care Romania este parte precum și 
importul unor categorii de deșeuri permise la import conform legii;  

o verifica la obiectivele controlate stadiul achitării obligațiilor financiare la 

Administrația Fondului de Mediu, conform prevederilor actelor normative privind 

Fondul de Mediu;  

o pune la dispoziția publicului date privind starea mediului în conformitate cu legislația 

privind accesul publicului la informația de mediu. 

Ø Agenția de Protecție a Mediului are următoarele atribuții principale: 
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o elaborează rapoarte anuale privind starea mediului la nivel județean pe probleme de 

gestiunea deșeurilor și a chimicalelor, protecția solului și a subsolului, protecția naturii;  

o identifica zonele care au rol de coridor ecologic; distribuția speciilor de plante și animale 

din flora și fauna sălbatică precum și a habitatelor terestre sau acvatice semnificative;  

o autorizează, în baza studiilor de evaluare a resurselor naturale, la solicitarea persoanelor 

fizice sau juridice interesate, recoltarea/capturarea în scopul comercializării plantelor și 
animalelor din flora și fauna sălbatică;  

o împreună cu Garda Națională de Mediu și alte autorități competente, precum autoritățile 

administrației publice locale, organele politiei, autoritățile vamale, organizează și 

efectuează controlul activităților de recoltare, capturare și / sau achiziție, deținere și 

comercializare a plantelor și animalelor din flora și fauna sălbatică, la locul recoltării, în 

punctele de achiziție, procesare, păstrare, în piețe, magazine, târguri, puncte vamale, etc;  

o monitorizează stadiul îndeplinirii angajamentelor la nivel județean în domeniul 

gestionarii deșeurilor și substanțelor chimice periculoase, asumate prin Tratatul de 

Aderare la Uniunea Europeana și întocmește periodic rapoarte de evaluare pentru 

informarea ANPM;  

o colaborează cu Compartimentul Relații Publice și Comunicare, Planuri, Proiecte și 

Programe din APM în scopul fundamentării tehnice a planurilor de acțiune în domeniul 

gestiunii deșeurilor și substanțelor chimice periculoase, prin asigurarea documentației 
specifice.  

o emite avize/acorduri/autorizații de mediu pentru activitățile cu impact asupra mediului, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

o parcurgerea unor etape din procedura de emitere a acordurilor/autorizațiilor integrate de 

mediu;  

o elaborează avize/acorduri/autorizații de mediu pentru activitățile cu impact asupra 

mediului care se desfășoară pe teritoriul a mai multe județe;  

o colaborează, la solicitarea MMGA și/sau ANPM, în procesul de aplicare a procedurii de 

autorizare a activităților cu posibil impact transfrontier precum și pentru planurile, 

programele și proiectele care intra sub incidenta directivelor SEA și EIA;  

o autorizează proiectele și activitățile cu impact asupra mediului la nivel local.  

o monitorizează la nivel județean implementarea legislației din domeniul protecției 
atmosferei și schimbărilor climatice în Romania;  

o urmărește modul de implementare a Strategiei Naționale pentru Protecția Atmosferei și a 

Planului Național de Acțiune pentru Protecția Atmosferei, la nivel local;  

o dispune masurile pentru ameliorarea și menținerea calității aerului;  

o urmărește realizarea programelor/planurilor pentru îmbunătățirea calității aerului la nivel 

local;  

o asigura accesul publicului la informațiile privind calitatea aerului.  

Ø Direcția de Sănătate Publică are următoarele atribuții principale: 
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o evaluează starea de sănătate a populației din teritoriul arondat; 

o identifica principalele probleme de sănătate publică și alocă prioritar resursele spre 

intervențiile cu cel mai mare randament în ameliorarea stării de sănătate;  

o evaluează anual strategiile de control selectate prin prisma progresului realizat în 

ameliorarea stării de sănătate a populației organizează  

o controlează și finanțează programele naționale de sănătate ce se desfășoară în teritoriul 

arondat;  

o exercita atribuții specifice de inspecție sanitara de stat prin personalul împuternicit în 

condițiile legii;  

o în colaborare cu Casa de Asigurări de Sănătate coordonează serviciul de ambulanta, 

organizează și coordonează asistență medicala în caz de calamitați, catastrofe și situații 
deosebite 

o organizează, conduc, coordonează și răspund de pregătirea rețelei sanitare pentru apărare 

și asistență medicală în caz de dezastre, epidemii și alte situații deosebite;  

o în colaborare cu autoritățile locale, instituțiile de învățământ și organizațiile 

guvernamentale și nonguvernamentale organizează activități de promovare a sănătății și 

de educație pentru sănătate a populației. 
o Poate autoriza modificarea frecventei de colectare a deșeurilor municipal/menajere în 

vederea eficientizării activității 

Ø Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie 

Comunala – ANRSC –are următoarele atribuții:  

o elaborează și stabilește reglementari sectoriale de nivel secundar și terțiar cu caracter 

obligatoriu;  

o acorda, modifica, suspenda sau retrage licențele ori autorizațiile, după caz;  

o solicita autorităților administrației publice locale programe pentru reabilitarea, 

modernizarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice și a infrastructurii tehnico-

edilitare aferente, după caz;  

o elaborează metodologii de calcul pentru stabilirea, ajustarea și modificarea preturilor și 
tarifelor;  

o eliberează, potrivit competentelor acordate prin legi speciale specifice fiecărui serviciu de 

utilități publice, avizul de specialitate cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea 

preturilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice, atunci când/dacă acest aviz este 

prevăzut prin legile speciale; 

o avizează proiectele de acte normative elaborate și promovate de alte autorități ale 

administrației publice centrale, cu impact asupra domeniului sau de activitate;  

o organizează sistemul informațional de culegere, prelucrare și sinteză a datelor cu privire 

la serviciile de utilități publice din sfera sa de reglementare, la infrastructura tehnico-

edilitară aferentă acestora, precum și la activitatea operatorilor;  

o întocmește și gestionează baza de date necesara desfășurării activității proprii și pentru 

furnizarea de informații Guvernului, ministerelor sau altor autorități centrale și locale 

interesate;  
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o organizează sistemul de monitorizare, evaluare și control în teritoriu privind modul de 

aplicare a prevederilor prezentei legi și a legislației sectoriale specifice fiecărui serviciu;  

o monitorizează aplicarea și respectarea de către operatori și autoritățile administrației 
publice locale a legislației primare din domeniu, a reglementarilor emise în aplicarea 

acesteia, a sistemului de preturi și tarife în vigoare și aplica sancțiuni în cazul 

nerespectării acestora;  

o monitorizează respectarea și îndeplinirea de către operatori a obligațiilor și masurilor 

stabilite în condițiile de emitere sau de menținere a licenței ori autorizației;  

o elaborează regulamentele-cadru, caietele de sarcini-cadru și contractele-cadru de 

furnizare/prestare pentru serviciile din sfera sa de reglementare și le aprobă prin ordin al 

președintelui;  

o elaborează și adopta criterii și indicatori de performanta care să permită monitorizarea, 

compararea și evaluarea modului de furnizare/prestare a serviciilor;  

o sesizează ministerul de resort și Consiliul Concurenței cu privire la încălcarea 

prevederilor legale referitoare la concurenta ori de cate ori constata nerespectarea 

reglementarilor cu privire la concurenta și transparenta;  

o propune autorităților administrației publice locale, ministerului de resort și Consiliului 

Concurentei masuri pentru restrângerea ariilor în care se manifesta condiții de monopol, 

precum și pentru prevenirea abuzului de poziție dominantă pe piață, în vederea limitării 
efectelor caracterului de monopol al serviciilor;  

o inițiază și organizează programe de instruire și pregătire profesionala în domeniile de 

activitate reglementate;  

o prezintă anual Guvernului un raport cu privire la serviciile de utilități publice din sfera sa 

de reglementare și la activitatea proprie. Raportul se dă publicității;  

o colaborează cu organizații și autorități similare din alte țări în domeniul său de activitate. 

1.6.  Cadrul legal 

Legislația cadru la nivel european privind gestionarea deșeurilor a fost transpusă în legislația 

națională după cum urmează: 

Tabelul 7.Legislație cadru în domeniul gestiunii deșeurilor 

Legislația cadru din UE Legislația din Romania 

Directiva nr. 2008/98/CE privind 

deșeurile și de abrogare a unor directive; 

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor  

HG nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei 

Naționale de Gestionare a Deșeurilor și a Planului 

National de Gestionare a Deșeurilor, cu 

modificările și completările ulterioare 

OM nr. 1364/1499/2006 de aprobare a planurilor 

regionale de gestionare a deșeurilor. 
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Decizia Comisiei 2000/532/CE (cu 

modificările ulterioare) de stabilire a unei 

liste de deșeuri  

HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii 

deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, 

inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și 

completările ulterioare 

Directiva nr. 1999/31/CE privind 

depozitarea deșeurilor. 

HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor 

cu modificările și completările ulterioare  

Criterii din 12 februarie 2005 de 

acceptare și Procedurile preliminare de 

acceptare a deșeurilor la depozitare și 

lista națională de deșeuri acceptate în 

fiecare clasa de depozit de deșeuri 

OM nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de 

acceptare și a procedurilor preliminare de 

acceptare a deșeurilor la depozitare și lista 

națională de deșeuri acceptate în fiecare clasa de 

depozit de deșeuri 

 Legea nr. 101/2006 privind serviciul de 

salubrizare a localităților, cu modificările și 

completările ulterioare 

 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilități publice - Republicare 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 2 – DESCRIEREA SERVICIULUI 
 

2.1. Caracteristicile serviciului 

 

Pentru a favoriza concurenta și transparenta delegării serviciului public de salubrizare în județul 
Neamț, se propune: 

Delegarea activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale generate pe 

raza localităților situate în Zona 3 a județului Neamț și operarea instalațiilor de 

gestionare a deșeurilor de la Tîrgu Neamț (Zona 3). 

Activitățile componente ale serviciul de salubrizare propuse a fi delegate sunt, în conformitate cu 

prevederile Legii 101/2006 cu modificările și completările ulterioare, următoarele: 

i. Colectarea și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare 

provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate 
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separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, 

baterii și acumulatori ; 

 

În cadrul acestei activități operatorul va urmări sa asigure gestionarea tuturor categoriilor 

de deșeuri menajere/municipale în conformitate cu prevederile Regulamentului 

serviciului public de salubrizare a localităților din județul Neamț. 
 

ii. Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de 

reamenajare și reabilitare interioara și/sau exterioara a acestora;  

iii. Operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile 

similare;  

iv. Sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare; 

v. Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor; 

2.1.1. Prognoza cantităților de deșeuri care urmează a fi gestionate 

Prognoza de generare a deșeurilor municipale s-a realizat pornind de la datele existente, pe baza 

următorilor indicatori: 

§ Evoluția populației la nivelul județului; 

§ Evoluția gradului de acoperire cu servicii de salubritate; 

§ Evoluția indicatorului de generare a deșeurilor menajere 

În ceea ce privește deșeurile stradale cantitatea estimata ia în considerare un indicator de 

generare de 0,1 kg /locuitori*zi. 

În tabelele următoare se prezintă cantitățile de deșeuri municipale estimate a fi generate în 

județul Neamț, pentru perioada 2016-2023. 

 

 

 
Tabelul 8.Prognoza deșeurilor municipale pe întreg județul Neamț (2016-2023) (tone) 

Deșeu municipal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Deșeuri menajere colectate în 
amestec și separat 

128.111 128.052 127.930 127.761 127.488 127.186 126.794 126.387 

Deșeuri asimilabile din 

comerț, industrie, instituții 
colectate în amestec și separat 

40.274 40.577 40.881 41.186 41.493 41.800 42.109 42.420 

Deșeuri colectate din grădini 
și parcuri 

3.396 3.423 3.450 3.478 3.505 3.534 3.562 3.590 

Deșeuri  colectate din piețe 2.661 2.682 2.704 2.726 2.747 2.769 2.792 2.814 

Deșeuri stradale colectate 7.365 7.424 7.483 7.543 7.603 7.664 7.725 7.787 

Total deșeuri municipale 

colectate 

181.807 182.158 182.448 182.693 182.837 182.952 182.981 182.998 

Total deșeuri municipale 

generate 

181.807 182.158 182.448 182.693 182.837 182.952 182.981 182.998 

 

Sursa: SF pentru SMID în județul Neamț, 2009 
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Pentru Zona 3 se estimează ca în perioada 2016-2023 cantitățile de deșeuri generate vor fi cele 

din tabelul de mai jos. 

Tabelul 9 - Prognoza deșeurilor municipale din Zona 3 (Tîrgu Neamț) (2016-2023) (tone) 

Deșeu municipal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Deșeuri menajere colectate în 

amestec și separat 

16.616 16.629 16.635 16.637 16.627 16.613 16.590 16.566 132.912 

Deșeuri asimilabile din comerț, 
industrie, instituții colectate în 

amestec și separat 

4.217 4.247 4.276 4.306 4.335 4.365 4.394 4.424 34.564 

Deșeuri colectate din grădini și 
parcuri 

830 837 844 850 857 864 871 878 6.831 

Deșeuri  colectate din piețe 382 385 388 391 394 397 401 404 3.142 

Deșeuri stradale colectate 1.064 1.072 1.081 1.089 1.098 1.107 1.116 1.125 8.751 

Total deșeuri municipale 

colectate 

23.109 23.170 23.224 23.273 23.311 23.346 23.371 23.396 186.200 

Total deșeuri municipale 

generate 

23.109 23.170 23.224 23.273 23.311 23.346 23.371 23.396 186.200 

 

Sursa: Analiza cost –beneficiu pentru SMID în județul Neamț, 2009 

2.1.2 Sistemul de colectare și transport al deșeurilor 

În Tabelul nr. 10 este prezentată funcționarea sistemului propus de colectare, transport, sortare, 

valorificare și eliminare a deșeurilor, ținând cont de principalele tipuri de deșeuri, activitățile 

generatoare, utilizatorii serviciului de salubrizare, tarifarea și modul de prestație al acestui 

serviciu. 

 

Tabelul 10. Sistemului propus de colectare, transport, sortare, valorificare și eliminare a deșeurilor 

Tip deșeu Activitate Utilizatori Tarifare Cadrul contractual 

Deșeuri 
menajere 

reziduale, 

deșeuri 
asimilate celor 

menajere  

Colectarea, 

transportul, 

și eliminarea  

Utilizatori casnici: Persoane 

fizice din gospodarii 

individuale, asociații de 

locatari 

Tariful de baza 

lunar 

(lei/persoana) 

Pe baza unui 

contract de prestări 
servicii 

Utilizatori non-casnici: 

Persoane juridice, instituții 
publice, organizații non-

guvernamentale, asociații, 
etc. 

Tariful de baza 

(lei/tona sau 

mc) 

Pe baza unui 

contract de prestări 
servicii  

Deșeuri 
colectate 

selectiv 

Colectarea, 

transportul, 

sortarea, 

Utilizatori casnici Tariful de baza 

lunar 

(lei/persoana) 

Pe baza unui 

contract de prestări 
servicii 
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(reciclabile) și 
biodegradabile 

valorificarea 

și eliminarea  

Utilizatori non-casnici Tariful de baza 

(lei/tona sau 

mc) 

Pe baza unui 

contract de prestări 
servicii  

Deșeuri 
provenite din 

activități de 

reamenajare și 

reabilitare 

interioara/exteri

oara a 

locuințelor/apar

tamentelor 

proprietate 

individuala 

Colectarea, 

transportul, 

sortarea, 

valorificarea 

și eliminarea  

Utilizatori casnici Tarif special 

(lei/prestație) 

La cerere -în baza 

unor prevederi 

specifice cuprinse în 

contractul de prestări 
servicii 

 

Deșeuri asimilabile deșeurilor menajere, provenite de la utilizatorii non-casnici (din comerț, 
industrie și instituții, organizații ne-guvernamentale, asociații, etc.) 

Zonele comerciale mari și agenții comerciali importanți utilizează europubele de 1,1 m3 (acestea 

sunt ori din plastic ori din metal). Instituțiile, supermarketurile și zonele industriale utilizează 

containere de 5-10 m3 (acestea sunt închiriate de la operatorii de salubritate care realizează și 
transportul pe baza de contract). Fiecare supermarket ori centru comercial mare poate fi echipat 

cu containere compactoare (pentru carton/hârtie), colectate prin intermediul elevatoarelor cu 

cârlig. 

Agenții economici din zona rurală pot utiliza recipientele de pre-colectare de la platformele de 

colectare a deșeurilor sau pot utiliza o dotare proprie în conformitate cu prevederile Contractului 

de prestări servicii. 

Frecventă de colectare depinde de cerințele fiecărui utilizator non-casnic, dar pentru utilizatori 

precum unități de alimentație publică, unități medicale, unități de învățământ trebuie sa respecte 

rigorile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 536/1997. Frecventă de colectare se asuma prin 

prevederile Contractului de prestări servicii dintre utilizatorul non-casnic și Delegatul desemnat 

prin procedura de achiziție publica.  Tariful pe baza căruia se facturează serviciul este cel stabilit 

prin procedura de achiziție publica de desemnare a Delegatului. 

Deșeurile colectate din piețe sunt gestionate similar cu deșeurile asimilate celor menajere 

provenind de la utilizatorii non-casnici. Contravaloarea serviciului (tarifata cu tariful de baza) va 

fi achitata de către entitatea ce administrează piața fie ea agent economic privat sau autoritate 

publica locala. 

Deșeuri stradale 

Planul National de Gestionare a Deșeurilor și Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor –
Regiunea 1 NE nu prevede obiective speciale pentru colectarea, transportul și depozitarea 

deșeurilor stradale. 

Colectarea și transportul deșeurilor stradale cad în sarcina autorităților locale ori sunt delegate 

către operatori de salubritate privați. Deșeurile de acest tip vor fi colectate de operatorii cărora li 
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s-a delegat gestiunea activităților de măturat și curățenie a cailor publice, urmând a fi 

transportate de aceștia către stațiile de transfer/compostare (pentru deșeurile verzi) ori direct la 

depozitul de deșeuri nepericuloase de la Girov. 

Deșeurile din parcuri și grădini 

Deșeurile din parcuri și grădini provenind din parcurile, grădinile publice ori ale 

instituțiilor/centrelor comerciale sau industriale sunt tratate în instalații de compostare. În acest 

sens acestea sunt colectate prin grija unităților administrativ teritoriale și transportate la Stația de 

transfer Tîrgu Neamț, unde sunt preluate de Delegat și transportate pe platforma de compostare 

din cadrul Stației de sortare Tîrgu Neamț. Un traseu de gestionare similar îl au și deșeurile 

biodegradabile colectate de Delegat de la utilizatorii casnici de la locuințe individuale. Deșeurile 

biodegradabile și cele din parcuri și grădini sunt gestionate de către delegat pe baza prevederilor 

contractului de prestări servicii încheiat cu utilizatorul care le generează: 

§ Primăria în cazul deșeurilor din parcuri și grădini publice; 

§ utilizatorii non-casnici în cazul deșeurilor din spatiile verzi gestionate în regim privat; 

§ utilizatorii casnici pentru deșeurile biodegradabile 

2.1.3 Stația de transfer Tîrgu Neamț 

Datorita distantelor mari din cadrul județului dar și condițiilor topografice dificile ale zonei, a 

fost realizata împărțirea județului în patru zone. Cea de-a treia zona a județului este arondata  

stației de transfer de la Tîrgu Neamț, cu o capacitate de 17,000 t/an (68 t/zi) fiind amplasata la o 

distanța de 40 km fata de depozitul județean de deșeuri de la Girov.  

Figura 3- Plan de situație al Stației de Transfer de la Tîrgu Neamț 
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Caracteristicile stației de transfer Tîrgu Neamț sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabelul 11.Caracteristicile stației de transfer Tîrgu Neamț 

Parametru Caracteristici 

Capacitate proiectata (pentru deșeuri reziduale) 17.000 t/an, 68 t/zi 

Distanța până la depozitul județean de deșeuri 
nepericuloase Girov  

aprox. 40 km 

Program de operare  312 zile/an, 6 zile/ săptămână 

Aspecte tehnologice Deșeurile sunt depozitate liber în containere 

deschise 40 m3. Acestea sunt transportate în 

camioane de mare tonaj cu remorci. 

Descrierea stației de transfer Plasarea a două containere de 40 mc direct pe 

platforma (zona) de încărcare 

Numărul platformelor de descărcare, 

încărcare/manevra/stocare  
2 

Capacitatea / zi de lucru 68 t/zi 

Numărul necesar de containere cu capacitate de 

40 m3 
12 

Numărul estimat al personalului angajat la stația 

de transfer 
6 

Numărul de transporturi / zi 4 

Sursa: Studiul de Fezabilitate pentru Sistem de Managementul Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț, 2009 

Datorita capacitații sale relativ mici, stația de transfer de la Tîrgu Neamț este prevăzută sa 

utilizeze pentru transfer containere deschise de 40 m3, care vor fi transportate două cate două de 

camioane de mare tonaj cu cârlige de încărcare, la depozitul județean de deșeuri de la Girov. 

2.1.4 Stația de sortare Tîrgu Neamț 

Stația de sortare a deșeurilor de la Tîrgu Neamț se afla limitrof stației de transfer a deșeurilor de 

la Tîrgu Neamț. Are o capacitate de 2.600 tone/an, (realizata cu finanțare prin Phare CES 2005) 

și deservește în prezent orașul Tîrgu Neamț și 5 comune (Bălțătești, Ghindăoani, Grumăzești, 
Drăgănești, Brusturi). În cadrul proiectului SMID în județul Neamț, este planificata sa furnizeze 

servicii și pentru alte 12 comune (Pipirig, Agapia, Vânători Neamț, Răucești, Timișești, 
Urecheni, Păstrăveni, Țibucani, Războieni, Tupilați și Petricani). Capacitatea stației de sortare va 

creste prin creșterea numărului de schimburi de lucru. 

Parametrii și caracteristicile de funcționare ale stației de sortare Tîrgu Neamț sunt prezentați în 

Tabelul nr. 12. 

Tabelul 12.Caracteristicile stației de sortare Tîrgu  Neamț 

Parametru Caracteristici 

Capacitatea stației de sortare 2.600  t/an (cu materialul separat la sursa) 

Stare Existenta  
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Data de începere a operării 2010 

Orașe deservite Tîrgu Neamț 

Nr. comune deservite 5 

Plan de dezvoltare Deservirea a încă 12 comune 

Soluție  Creșterea capacitații prin creșterea numărului de schimburi  

Tehnologie  Sortare manuala 

Sursa: Studiul de Fezabilitate pentru Sistem de Managementul Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț, 2009 

2.1.5. Stația de compostare Tîrgu Neamț 

În cadrul Zonei 3 există în prezent o stație de compostare a deșeurilor, realizata prin Proiectul 

Phare CES 2005. Capacitatea acesteia, corelata cu cea a stației de compostare din Piatra Neamț, 
asigura îndeplinirea cerințelor referitoare la reducerea cantității de deșeuri biodegradabile până în 

anul 2016. 

Parametrii și caracteristicile de funcționare ale stației de compostare de la Tîrgu Neamț sunt 

prezentați în Tabelul următor: 

 

Tabelul 13 - Caracteristicile stației de compostare Tîrgu Neamț 

Parametru Caracteristici 

Capacitatea stației de 

compostare 

 

5.500 tone/an 

Destinata compostării deșeurilor biodegradabile colectate de la 

casele din orașul Tîrgu Neamț/spatii verzi/grădini/parcuri etc . 

Stare Existenta  

Masuri adiționale Adoptarea de masuri adiționale în scopul creșterii gradului de 

colectare separata a deșeurilor biodegradabile 

2.2. Instalații, echipamente și bunuri concesionate 

În Zona 3 a județului Neamț operatorul de colectare și transport va primi ca bunuri de retur 

clădirile și instalațiile aferente Stației de transfer Tîrgu Neamț și pe cele ale Stației de sortare și 
de compostare Tîrgu Neamț inclusiv echipamentele și utilajele menționate în Tabelul 14 de mai 

jos: 

Tabelul 14. Echipamente și utilaje aferente Stației de sortare Tîrgu Neamț și stației de transfer Tîrgu Neamț 

Nr. crt. Denumire UM Cantitate 

Stație de sortare și compostare Tîrgu Neamț      

1 Container  de mare capacitate 32 m³ buc. 2 

2 Încărcător frontal de 44 kw   buc. 1 

3 Presa staționară - cap presare prescontainer  buc. 1 

4 Presa pentru balotat buc. 1 

5 Instalație sortare (linii de sortare) - 8 posturi  buc. 1 
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6  Tocător (shredder) 
buc. 

1 

7 Utilaj de aerare  
buc. 

1 

8  Cantar bascula cu greutatea suportata de 30 t 
buc. 

1 

Stație de transfer Tîrgu Neamț   
 

1 Cabina de recepție  
buc. 

1 

2 Vehicul de transport cu remorcă  
buc. 

2 

3 Încărcător frontal  
buc. 

1 

4 Container de 40 mc 
buc. 

12 

 

Pe lângă bunurile cuprinse în tabelul de mai sus, Operatorul va primi ca bunuri de retur și 

containerele pentru colectarea deșeurilor menajere pe 4 fracții, care vor fi amplasate pe 

platformele de colectare din localitățile aferente Zonei 3, precum și pubelele pentru deșeurile 

biodegradabile, după cum urmează: 

Tabelul 15. Recipiente pentru colectare deșeuri menajere 

Localitatea 

Container 

reziduale 

1,1 m³ 

Container 

hârtie/carton 

1,1 m³ 

Container 

sticlă 

 

1,1 m³ 

Container 

plastic/metal 

1,1 m³ 

Pubele 

biodegradabil 

 

120l 

Tg. Neamț  - 84 84 84 2933 

Pipirig  96 38 38 38  

Bălțătești  32 13 13 13  

Agapia  46 18 18 18  

Vânători Neamț  72 32 32 32  

Ghindăoani  15 7 7 7  

Grumăzești  17 7 7 7  

Drăgănești  13 5 5 5  

Brusturi  16 6 6 6  

Răucești  53 23 23 23  

Timișești  40 16 16 16  

Urecheni  42 17 17 17  

Păstrăveni  40 16 16 16  

Țibucani  49 20 20 20  

Războieni  25 10 10 10  

Tupilați  25 10 10 10  

Petricani  50 22 22 22  

Crăcăoani 50 20 20 20  
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În perioada de garanție care este de 60 de luni la containerele pentru deșeurile reziduale și de 36 

de luni la cele pentru deșeurile reciclabile și pentru pubele pentru deșeurile biodegradabile, 

furnizorul are obligația înlocuirii celor defecte, cu condiția ca defectul sa nu provină din 

exploatarea defectuoasa a acestora. 

2.3 Perspectiva economică a serviciului 

2.3.1. Costurile generale ale serviciului de salubrizare în cadrul SMID județul Neamț 

Sistemul integrat de gestiune al deșeurilor din județul Neamț va înregistra costuri de O&I 

(operare și întreținere) în valoare de 41,11 milioane lei/an. Din această valoare se vor deduce 

veniturile din reciclare și compost, în valoare de 7,95 milioane lei/an (Tabelul 16). 

Din punctul de vedere al activităților, faza de colectare și transport reprezintă aproape 50% din 

totalul costurilor. Pe locul doi, din punctul de vedere al costurilor, se situează operarea depozitul 

conform cu 17,06% din total. Pe ultimele locuri se situează stațiile de sortare deoarece acestea 

generează venituri din reciclabile și, ca urmare, costurile de operare se reduc semnificativ. 

Tabelul 16 - Costurile de operare și întreținere pentru sistemul integrat de gestiune a deșeurilor din județul 
Neamț 

Elemente de cost Valori (preturi constante în LEI în 2009) ( TVA) 

Costurile de 

operare și 

întreținere, pe faze  

Deșeuri 
gestionate 

(t/an) 

% Mil. lei/an lei/tona* 

Colectare și 

transport 
157.120 49,81% 20,48 130,38 

Stații de Transfer  68.810 8,74% 3,59 52,24 

Stații de Sortare  45.537 12,89% 5,30 116,54 

Stația de compost  18.971 4,54% 1,86 98,23 

Depozitul conform  170.668 17,06% 7,02 41,08 

Managementul 

procesului și 

facturarea abonatilor  

157.120 6,96% 2,86 18,22 

TOTAL O&I 170.668 100,00%  41,11      239,28      

Venituri din 

reciclare și compost  45.537 
-24,0% 

-7,95      -174,58      

TOTAL (O&I 

inclusiv veniturile)  
170.668 76,00% 

 33,16      194,27      

* valorile unitare pe t se refera la cantitățile gestionate de respectiva componenta 

Costurile de operare și întreținere, 

pe componente 
% Mil. lei/an lei/tona* 

Energie / combustibil 22,50% 9,25 53,58 
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Personal 24,11% 9,91 58,05 

Materiale și componente  22,71% 9,34 53,58 

Altele  30,68% 12,61 75,91 

TOTAL O&I 100,00% 41,11 241,11 

Venituri din reciclare și compost -24,00% -7,95 -174,14 

TOTAL (O&I inclusiv veniturile) 76,00% 33,16 196,46 

Sursa: Studiul de fezabilitate SMID în județul Neamț, 2009 

2.3.2. Costurile pentru activitățile care urmează a fi delegate în Zona 3 

A. Operarea stației de sortare Tîrgu Neamț 

În tabelul de mai jos sunt expuse costurile de operare ale stației de sortare Tîrgu Neamț. 
Cantitatea de deșeuri care va fi operata prin intermediul acesteia va avea o valoare medie anuala 

de 6.158 t/an în perioada 2016 - 2023. Totalul cantității de deșeuri care va fi procesată în cei opt 

ani de concesiune va fi de 49.265tone. 

Costurile de operare vor creste de la 819 mii lei/an în primul an de operare și va ajunge la 980 

mii lei/an la finele perioadei de concesiune (8 ani începând cu anul 2016). Totalul costurilor de 

operare va fi de 7,19 milioane lei/opt ani de concesiune (Tabelul 17). 

În același timp trebuie menționat faptul că stația de sortare va genera venituri relativ ridicate de 

8,51milioane lei/opt ani ceea ce reprezintă o medie de 1,06 milioane lei/an. Din diferența mediei 

costurilor de operare și a veniturilor rezultă un profit mediu anual de 164,61 mii lei/an. 

Tabelul 17 . Costurile de operare ale stației de sortare Tîrgu Neamț (perioada 2016-2023) 

St. Sortare TG Neamț 
(Z3) 

UM 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL Medie 

/an 

Cantitatea de deșeuri 
sortate (fără sticlă) 

t/an 
5.978 5.986 5.992 6.265 6.265 6.264 6.260 6.255 49.265 6.158 

Costuri fixe mii lei/an 496,42 509,69 523,36 537,43 551,93 566,87 582,25 598,09 4.366,04 545,75 

Personal mii lei/an 442,32 455,59 469,25 483,33 497,83 512,77 528,15 543,99 3.933,23 491,65 

Întreținere mii lei/an 22,02 22,02 22,02 22,02 22,02 22,02 22,02 22,02 176,19 22,02 

Alte costuri fixe mii lei/an 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 32,08 256,62 32,08 

Costuri variabile                     

Energie/Combustibil lei/t 16,10 16,27 16,43 16,59 16,76 16,93 17,10 17,27 133,44 16,68 

Personal lei/t 26,05 26,83 27,63 28,46 29,32 30,20 31,10 32,04 231,63 28,95 

Întreținere lei/t 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 28,42 3,55 

Alte costuri variabile lei/t 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27 66,15 8,27 

Costuri variabile mii lei/an 322,63 328,73 334,86 356,34 362,74 369,23 375,71 382,32 2.832,56 354,07 

Energie/Combustibil mii lei/an 96,27 97,37 98,44 103,95 105,00 106,03 107,01 108,00 822,06 102,76 

Personal mii lei/an 155,70 160,60 165,59 178,33 183,68 189,16 194,70 200,38 1.428,13 178,52 

Întreținere mii lei/an 21,23 21,26 21,29 22,26 22,26 22,25 22,24 22,22 175,00 21,88 

Alte costuri variabile mii lei/an 49,43 49,50 49,55 51,81 51,81 51,80 51,76 51,72 407,37 50,92 

Total costuri O&Î mii lei/an 819,05 838,42 858,22 893,77 914,67 936,10 957,96 980,42 7.198,60 899,83 

Cantități reciclabile                     
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Sursa: prelucrare date din SF, Sistem de management integrat al deșeurilor în județul  Neamț, 2009 

B. Operarea stației de transfer Tîrgu Neamț 

Stația de transfer Tîrgu  Neamț are o capacitate de 17.000 t/an. Totalul cantității gestionate de 

stație va fi de 130.558 t/opt ani sau o medie de 16.319 t/an. 

În cazul stației de transfer de la Tîrgu Neamț, costurile de operare cresc de la valoarea de 270,09 

mii lei/an la 297,73 mii lei/an la finele duratei de delegare a serviciului de opt ani (Tabelul 18). 

Totalul costurilor de operare va fi de 2,16 milioane lei/opt ani sau o medie de 270,09 mii lei/an. 

Tabelul 18. Costurile de operare ale stației de transfer Tîrgu Neamț (perioada 2016-2023) (mii lei) 

Stație transfer 

Tg. Neamț (Z3) 
UM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Medie 

anuala 

Cantitatea de 

deșeuri 
transferata 

(cantitățile 

reciclabile sunt 
transportate 

direct) 

t/an 

16.269,35 16.313,11 16.351,63 16.274,79 16.303,38 16.328,55 16.348,78 16.368,28 130.557,86 16.319,73 

Costuri fixe 

mii 
lei/an 167,96 170,68 173,47 176,35 179,32 182,37 185,52 188,76 1.424,42 178,05 

Personal 

mii 

lei/an 90,46 93,17 95,97 98,84 101,81 104,86 108,01 111,25 804,38 100,55 

Întreținere 

mii 
lei/an 39,57 39,57 39,57 39,57 39,57 39,57 39,57 39,57 316,55 39,57 

Alte costuri fixe 

mii 

lei/an 37,94 37,94 37,94 37,94 37,94 37,94 37,94 37,94 303,49 37,94 

Costuri 
variabile 

 
        

  

Energie/ 

Combustibil 

lei/t 
5,27 5,33 5,38 5,43 5,49 5,54 5,60 5,65 43,70 5,46 

Alte costuri 
variabile 

lei/t 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,03 1,00 

Costuri 

variabile 

mii 

lei/an 
102,13 103,26 104,38 104,76 105,83 106,89 107,93 108,98 844,16 105,52 

Energie/ 
Combustibil 

mii 
lei/an 85,80 86,89 87,97 88,43 89,47 90,50 91,52 92,55 713,14 89,14 

Alte costuri 

variabile 

mii 

lei/an 16,33 16,37 16,41 16,33 16,36 16,39 16,41 16,43 131,02 16,38 

Hârtie/Carton t/an 7.299,92 7.318,29 7.334,26 7.606,70 7.616,47 7.625,06 7.630,20 7.634,93 60.065,83 7.508,23 

Sticlă t/an 3.361,06 3.367,26 3.372,20 3.538,96 3.540,82 3.541,95 3.541,43 3.540,68 27.804,37 3.475,55 

Plastic t/an 6.341,85 6.353,64 6.363,09 6.636,65 6.640,15 6.642,42 6.641,42 6.639,99 52.259,22 6.532,40 

Metal t/an 3.089,43 3.092,91 3.095,10 3.259,09 3.258,16 3.256,46 3.253,09 3.249,46 25.553,71 3.194,21 

Venituri                     

Hârtie/Carton mii lei/an 146,00 146,37 146,69 152,13 152,33 152,50 152,60 152,70 1.201,32 150,16 

Sticlă mii lei/an 134,44 134,69 134,89 141,56 141,63 141,68 141,66 141,63 1.112,17 139,02 

Plastic mii lei/an 380,51 381,22 381,79 398,20 398,41 398,55 398,49 398,40 3.135,55 391,94 

Metal mii lei/an 370,73 371,15 371,41 391,09 390,98 390,78 390,37 389,93 3.066,45 383,31 

Total Venituri mii lei/an 1.031,68 1.033,42 1.034,77 1.082,98 1.083,35 1.083,50 1.083,12 1.082,66 8.515,49 1.064,44 

 Total Venituri - O&Î  mii lei/an 212,64 195,01 176,55 189,21 168,68 147,40 125,16 102,24 1.316,89 164,61 
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Total O&Î 

mii 

lei/an 270,09 273,94 277,85 281,11 285,15 289,26 185,62 297,73 2.160,75 270,09 

 

Sursa: prelucrare date din SF, Sistem de management integrat a deșeurilor în județul Neamț, 2009 

 

C. Operarea stației de compostare Tîrgu Neamț 

Operarea stației de compostare de la Tîrgu Neamț va necesita costuri medii anuale de 461,67 mii 

lei/an. Pentru perioada de concesiune de opt ani se vor cumula costuri în valoare de 3,75 

milioane lei. Prin vânzarea compostului se reduc costurile de operare la un nivel mediu de 

437,49 mii lei/an (Tabelul 19). 

 

Tabelul 19. Costurile de operare ale stației de compost de la Tîrgu Neamț (perioada 2016-2023) (mii lei) 

St. Compost TG Neamț 
(Z3) UM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL  Medie/an 

Cantitatea de deșeuri 
compostata t/a 2.423,99 2.427,99 2.431,24 2.385,23 2.386,63 2.387,90 2.387,75 2.387,45 19.218,19 2.407,17 

Costuri fixe 

mii 
lei/an 394,08 400,88 407,89 415,10 422,54 430,19 438,08 446,20 3.354,96 411,78 

Personal 

mii 

lei/an 226,72 233,52 240,52 247,74 255,17 262,83 270,71 278,83 2.016,03 244,42 

Întreținere 
mii 

lei/an 72,43 72,43 72,43 72,43 72,43 72,43 72,43 72,43 579,47 72,43 

Alte costuri fixe 

mii 

lei/an 94,93 94,93 94,93 94,93 94,93 94,93 94,93 94,93 759,46 94,93 

Costuri variabile                       

Energie/Combustibil lei/t 15,77 15,93 16,09 16,25 16,41 16,57 16,74 16,91 16,17 16,17 

Alte costuri variabile lei/t 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Costuri variabile 

mii 

lei/an 49,14 49,60 50,06 49,49 49,91 50,33 50,72 51,11 400,36 49,89 

Energie/Combustibil 
mii 

lei/an 38,23 38,67 39,11 38,76 39,17 39,58 39,97 40,37 313,85 38,92 

Alte costuri variabile 

mii 

lei/an 10,91 10,93 10,94 10,74 10,74 10,75 10,75 10,75 86,51 10,84 

Total O&Î 

mii 

lei/an 443,22 450,48 457,94 464,60 472,45 480,52 488,80 497,31 3.755,32 461,67 

Compost t/an 4,87 4,88 4,88 4,79 4,80 4,80 4,80 4,80 38,61 4,84 

Venituri din compost 

mii 

lei/an 24,35 24,39 24,42 23,96 23,98 23,99 23,99 23,98 193,07 24,18 

Total O&Î -venituri 

mii 

lei/an 418,87 426,09 433,52 440,63 448,47 456,53 464,81 473,33 3.562,25 437,49 
Sursa: prelucrare date din SF, Sistem de management integrat al deșeurilor în județul  Neamț, 2009 

 

D. Colectarea și transportul deșeurilor în Zona 3 a județului Neamț 

Cea mai costisitoare activitate este cea de colectare și transport al deșeurilor. În zona 3 se vor 

genera și colecta cantități de deșeuri menajere ce variază în jurul valorii medii de 23.275 t/an. Pe 

durata a opt ani vor fi colectate 186.200tone de deșeuri (Tabelul 9).  

Conform datelor din tabelul 20rezulta un cost mediu anual de colectare și transfer de peste 3 

milioane lei/an. Pentru perioada de opt ani luată în calcul pentru concesiune costurile aferente 

activității de colectare și transport vor atinge suma de 24,11 milioane lei (Tabelul 20). 
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Tabelul 20. Costurile de colectare a deșeurilor din Zona 3 Tîrgu Neamț 

(mii lei) 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL Medie 

anuala 

Costuri 

colectare-

transport 

2.992,24 3.000,15 3.007,12 3.013,53 3.018,49 3.022,91 3.026,24 3.029,44 24.110,13 5.357,81 

Sursa: prelucrări date din SF, Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Neamț, 2009 

 

E. Sumarul costurilor de operare pentru instalațiile din Zona 3 a județului Neamț 

În tabelul de mai jos este sumarizată situația centralizata a costurilor de operare a celor trei 

activități discutate mai sus. 

Pe durata a opt ani, în Zona 3 a județului Neamț, activitatea de gestiune a deșeurilor va înregistra 

un cost anual mediu de 3,56 milioane lei, suma ce rezulta prin scăderea veniturilor medii ce se 

vor obține din reciclabile (valoare medie anuala de 1,088 milioane lei) din valoarea totală 

costurilor de operare și întreținere (valoare medie anuala de 4,653 milioane lei). Pentru cei opt 

ani de concesiune se vor înregistra costuri în valoare de 28,51 milioane lei (Tabelul 21). 

Tabelul 21. Sumarul costurilor de operare din Zona 3 a județului Neamț 

(mii lei) 

Costuri de 

Operare&Venituri 

Z3 Tg. Neamț (mii 
lei/an) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Medie 

anuală 

Cost colectare, 

transport 
2.992,24 3.000,15 3.007,12 3.013,53 3.018,49 3.022,91 3.026,24 3.029,44 24.110,13 3.013,77 

Operare și 
întreținere Stație 
Transfer 

270,09 273,94 277,85 281,11 285,15 289,26 185,62 297,73 2.160,75 270,09 

Operare și 
întreținere Stație 
Sortare 

819,05 838,42 858,22 893,77 914,67 936,10 957,96 980,42 7.198,60 899,83 

Operare și 
întreținere Stație 
Compost 

443,22 450,48 457,94 464,60 472,45 480,52 488,80 497,31 3755,32 469,41 

Total Costuri 4.524,60 4.562,99 4.601,13 4.653,02 4.690,75 4.728,79 4.658,62 4.804,89 37.224,80 4.653,10 

Venituri Stație 
Sortare 

1.031,68 1.033,42 1.034,77 1.082,98 1.083,35 1.083,50 1.083,12 1.082,66 8.515,49 1.064,44 

Venituri Stație 
Compost 

24,35 24,39 24,42 23,96 23,98 23,99 23,99 23,98 193,07 24,13 

Total Venituri 1.056,04 1.057,82 1.059,20 1.106,95 1.107,33 1.107,49 1.107,11 1.106,65 8.708,56 1.088,57 

TOTAL (Costuri-

Venituri) 
3.468,57 3.505,18 3.541,93 3.546,07 3.583,43 3.621,30 3.551,51 3.698,25 28.516,24 3.564,53 

 

Sursa: prelucrări date din SF, Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Neamț, 2009 
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2.3.3 Tarifarea serviciului de salubrizare 

Nivelul tarifelor preconizate pentru serviciul de salubritate din județul Neamț este prezentat în 

tabelul 22. Valorile respective fac parte din contractul de finanțare și reprezintă plafoane 

maxime. 

Tarifele sunt cele prevăzute în tabelul 22 și au fost aprobate prin proiectul finanțat de POS Mediu 

fiind valabile pe teritoriul Județului Neamț pentru serviciul de colectare și transport al deșeurilor 
municipale, cu excepția celor cu regim special (tarifele aprobate includ și activitatea de 

depozitare). La ridicarea deșeurilor se face o singura plată care asigură colectarea, transportul, 

sortarea/transferul și eliminarea finală a deșeurilor la depozitul județean de deșeuri de la Girov.  

 

Tabelul 22. Evoluția tarifelor pentru gestiunea deșeurilor, în județul Neamț (fără TVA) 

 Pentru 

utilizatori non-

casnici 

Pentru utilizatori casnici 

Anul (lei/t) (lei/t) lei/pers 

Urban 

lei/pers 

Rural 

2016  344,00  232,25  6,83 3,12 

2017  344,00  240,31  7,13 3,25 

2018  344,00  247,91  7,41 3,38 

2019  344,00  255,26  7,69 3,51 

2020  344,00  263,64  8,01 3,66 

2021  344,00  271,02  8,30 3,79 

2022 344,00  278,70       8,60       3,93      

2023 344,00  285,72       8,89       4,06      

Sursa: date din Analiza Cost-Beneficiu – SMID în județul Neamț, 2009 

 

NOTA: 
1 Planul anual de evoluție a tarifelor privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în județul Neamț a fost aprobat 

prin Hotărârea AGA a ADI și este cuprins în contractul de finanțare al Proiectului SMID Neamț. 

2 tarifele anuale în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici taxa pe valoarea adăugată.  

3 tarifele includ valoarea taxei de depozitare. 

4 conform datelor incluse în Analiza Cost-Beneficiu a SMID, dimensiunea medie a gospodăriei este de 2,9 persoane. 

5tarifele vizează doar deșeurile municipale 

În general, cuantumul și regimul tarifelor se stabilesc, se ajustează sau se modifica potrivit 

prevederilor legale în vigoare (Ordinul nr. 109/2007, al ANRSC privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice 

serviciului de salubrizare a localităților). Aplicarea de către operatori a unor tarife mai mari decât 
cele stabilite și aprobate, potrivit art. 26 din Legea 101/2006, este interzisa. 

Sistemul de tarifare prevăzut a fi aplicat în oricare dintre zonele județului Neamț este cel direct: 

atât în zonele rurale cât și în cele urbane operatorul de colectare și transport este obligat în a-și 

gestiona contractarea clienților, dar și facturarea și încasarea tarifelor aferente serviciilor 

prestate.  
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În cadrul acestui sistem, operatorul de colectare și transport este cel care încasează întregul tarif, 

urmând a plăti operatorului depozitului conform tarifului convenit pentru serviciul de depozitare 

aferent. 

Astfel, schema fluxurilor financiare, preconizata pentru județul Neamț – zona 3, este cea din 

Figura 4. 

 

Figura 4. Schema simplificată a fluxurilor financiare pentru gestiunea deșeurilor 
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Fluxurile financiare sunt următoarele: 

Nr. Flux 

financiar 

Descriere 

1.  F1 În mediul rural și urban, beneficiarii serviciului de salubrizare persoane 

fizice (gospodarii) plătesc direct operatorului tariful de salubrizare. 

Acest tarif acoperă costurile operatorului legate de colectarea, 
transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor menajere 
reziduale și a celor reciclabile; 

2.  F2 În mediul urban și rural, beneficiarii serviciului de salubrizare persoane 

juridice, instituții publice, organizații sociale etc. plătesc tariful 

perceput de către operatorul de colectare și transport direct către acesta 

în baza unui contract individual semnat în prealabil. Acest tarif acoperă 
costurile operatorului legate de colectarea, transportul, sortarea, 

valorificarea și eliminarea deșeurilor menajere reziduale și a celor 
reciclabile; 

3.  F3 În mediul urban și rural, utilizatorii serviciului de salubrizare plătesc 

un tarif special (lei/prestație – aprobat de ADI ECONEAMȚ/UAT-uri) 

perceput de către operatorul de colectare și transport în baza 

contractului de prestări servicii, care acoperă o serie de servicii la 

cerere cum ar fi: colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și 
eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de 

activități de reamenajare și reabilitare interioara și/sau exterioara a 

locuințelor/apartamentelor proprietate individuala, colectarea 

deșeurilor voluminoase la cerere sau serviciile de colectare deșeuri 
produse cu ocazia unor evenimente speciale. 

4.  F4 Operatorul de colectare și transport, operare stație transfer și operare 

stație sortare depozitează deșeurile colectate de la persoanele fizice și 

juridice din mediul urban și rural la depozitul județean de deșeuri 
nepericuloase de la Girov. Operatorul depozitului percepe Operatorul 

de colectare și transport, operare stație transfer și operare stație sortare, 

un tarif de depozitare calculat “per tona” de deșeu. 

5.  F5 Operatorul de colectare și transport, operare stație transfer și operare 

stație sortare plătește către ADI ECONEAMȚ și orașul Tîrgu Neamț 
redevența anuala pentru furnizarea în numele acesteia a serviciului de 

colectare și transport a deșeurilor menajere și pentru utilizarea 

infrastructurii de sortare și transfer deșeuri, a cărei valoare va fi 

menționată în cadrul contractului de delegare a serviciului menționat. 

6.  F6 Operatorul depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov 

plătește către Consiliul Județean Neamț și comuna Girov redevența 

anuala pentru furnizarea în numele acestuia a serviciului de depozitare, 

redevența a cărei valoare va fi menționată în cadrul contractului de 

delegare a serviciului. 

7.  F7 Unitățile Administrativ Teritoriale în baza taxelor speciale, instituite conform 

legii în acest scop, plătesc Operatorului de colectare și transport deșeuri, 
operare stație transfer și stație sortare și compostare contravaloarea prestației 
efectuate utilizatorilor fără contract 



SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL NEAMȚ / ZONA III 

 

38 

 

 

Principiul compunerii acestor fluxuri financiare este reprezentat de “dimensionarea corecta a 
fiecărui flux financiar astfel încât toate interesele entităților implicate în cadrul sistemului 

integrat sa fie respectate iar condițiile legale sa fie îndeplinite”. 

Pentru colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din 

gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioara/exterioara a 

locuințelor/apartamentelor proprietate individuala operatorul va institui de asemenea un tarif 

special, separat de tariful aferent colectării și transportului deșeurilor menajere. Utilizatorii 

casnici și cei non-casnici care solicita acest serviciu vor achita contravaloarea acestor prestații 
suplimentar, costul acestuia nefiind inclus în tariful de baza de salubrizare. 

Operatorul va încheia contracte pentru serviciul de precolectare, colectare și transport al 

deșeurilor municipale cu toți utilizatorii casnici și non-casnici din Zona 3. 

 

CAPITOLUL 3 – STABILIREA PROCEDURII OPTIME PENTRU 

ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE 
 

Conform prevederilor legale în vigoare (Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităților, cu completările și modificările ulterioare, art. 11), gestiunea serviciului de colectare 

și transport a deșeurilor și gestiunea serviciului de operare a instalațiilor poate fi realizată prin: 

· gestiune directă sau 

· gestiune delegată. 

Alegerea modalității de gestiune se realizează de către autoritățile deliberative ale autorităților 
administrativ – teritoriale. 

Gestiunea directă presupune ca autoritățile administrației publice, prin intermediul unor 

compartimente proprii, să acționeze ca operator și să preia sarcinile și responsabilitățile 

referitoare la realizarea serviciilor de salubrizare și administrarea sistemelor specifice de utilități 
publice, conform legii.  

Gestiunea delegată este o formă de management în cadrul căreia autoritățile administrației 
publice transferă, în baza unui contract denumit contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai 

multor operatori, toate sarcinile și responsabilitățile referitoare la prestarea serviciului de 

salubrizare și administrarea sistemelor specifice de utilități publice. 
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Figura 5. Schema simplificată a delegării serviciilor de salubritate 
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de parteneriat-public privat, ci va îmbrăca cealaltă forma contractuala prevăzută de lege, care în 

prezent este aceea a concesiunii de servicii. 

Așadar contractul de delegare a gestiunii care va fi încheiat va trebui încadrat în categoria 

contractelor de concesiune (legea nr. 51/2006 nu face referire la contracte de achiziții de 

servicii și prin modificarea din 2012 a fost eliminata din legea nr. 51/2006 orice trimitere la 

OUG nr. 34/2006). 

Pentru situația în care contractul de delegare a gestiunii corespunde unui contract de concesiune, 

conform art. 29 alin. (12) din legea nr. 51/2006, va fi elaborată în viitor de către ANRSC și 

aprobata prin HG o procedura specifica de atribuire a contractului, iar OUG nr. 34/2006 nu va 

mai fi aplicabilă. 

Pe de alta parte subzista prevederile din legea speciala a serviciului de salubrizare, respectiv 

Legea nr. 101/2006 și care face trimitere pentru procedura aplicabilă la OUG nr. 34/2006 (art. 13 

alin. 3: „Procedura de atribuire și regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare a localităților sunt cele stabilite de autoritățile deliberative ale 

unităților administrativ-teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a 

contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

337/2006, cu modificările și completările ulterioare.”), dar în același timp trimite și la Legea 

generală nr. 51/2006 modificata intre timp. Această prevedere poate fi considerata baza legala 

pentru aplicarea OUG nr. 34/2006 privind procedura de atribuire și prin urmare contractul de 

delegare a gestiunii activității de colectare și transport deșeuri și operare a instalațiilor pentru 

gestiunea deșeurilor din Zona 3 a județului Neamț, conceput ca un contact de concesiune, va fi 

atribuit cu respectarea procedurii prevăzute de OUG  nr. 34/2006 pentru contractele de 

concesiune de servicii. 

CAPITOLUL 4 – CONDIȚII CONTRACTUALE 
 

4.1 Durata contractului 

 

Conform art. 32 alin. 3 din Legea nr. 51/2006 republicată (astfel cum a fost modificata prin legea 

nr. 204/2012), și a art.14 alin (2) din Legea 101/2006 republicată (astfel cum a fost modificata 

prin legea nr. 99/2014) durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 35 de 

ani, la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării investițiilor prevăzute în 

sarcina operatorului. 

Această durată poate fi prelungită, în aceleași condiții contractuale, ori de cate ori autoritatea 

administrației publice locale solicită operatorului, pentru buna executare a serviciului, realizarea 

unor investiții ce nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la finalizarea contractului 

decât printr-o creștere excesiva a tarifelor și taxelor. Prelungirea se poate face cu condiția ca 

durata maxima a contractului sa nu depășească 49 de ani.  

Hotărârea nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei pentru accelerarea dezvoltării serviciilor 

comunitare de utilități publice indica autorităților contractante sa stabilească durata contractelor 

de concesiune a serviciului ținând seama de nevoia operatorului de a-și dezvolta politicile și de 
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a-și amortiza investițiile, dar și de necesitatea de a stimula operatorul sa-și amelioreze 

performantele pentru a obține reînnoirea contractului. 

Având în vedere prevederile legale menționate mai sus și ținând cont de faptul că operatorul de 

colectare și transport va fi obligat sa investească pentru achiziționarea unui număr suficient de 

mijloace de transport pentru colectarea deșeurilor de fracții (autogunoiere) a căror perioada de 

amortizare este de 8 ani, rezulta că această ori multiplii ai acesteia ar putea fi durata optimă a 

contractului de delegare. 

4.2 Încetarea contractului 

Încetarea contractului de delegare a gestiunii poate interveni în următoarele situații, în funcție de 

cum sunt acestea stipulate în contract: 

· în cazul în care delegatului i se retrage autorizația de funcționare sau această nu este 

prelungita după expirarea termenului; 

· la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părțile nu convin, în scris, 

prelungirea acestuia, în condițiile legii; 

· în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către 

delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia; 

· în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către delegat, prin reziliere, cu plata 

unei despăgubiri în sarcina delegatului; 

· în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către delegatar, prin reziliere, cu plata 

unei despăgubiri în sarcina delegatarului; 

· în cazul imposibilității obiective (forța majoră după cum este această definita în contract) 

a delegatului (operatorul) de a presta serviciul și/sau de a exploata bunurile concesionate 

renunță, fără plata unei despăgubiri; 
· în cazul în care delegatul (operatorul) nu deține autorizațiile legale sau când acestea ori 

licența de operarea ii sunt retrase ori nu ii sunt reînnoite din culpa sa, precum și în caz de 

faliment a delegatului. 

4.3. Costuri de întreținere, reparații, înlocuire 

Operatorul de colectare și transport a deșeurilor și de operare a Stației de sortare de la Tîrgu 

Neamț și a Stației de transfer de la Tîrgu Neamț va avea obligativitatea efectuării reparațiilor și 
întreținerii activelor concesionate. Astfel costurile privind reparațiile, întreținerea și înlocuirea în 

cazul defectării în urma exploatării necorespunzătoare a activelor, vor fi transferate în 

responsabilitatea operatorului. În cazul activelor sau componentelor acestora, care și-au epuizat 

resursa de viață costurile aferente se vor fi suportate din fondul IID. 

 

În ceea ce privește recipientele pentru colectarea deșeurilor - containerele pentru deșeuri 
reziduale și reciclabile în valoare totală de 2.314.038,09lei, acestea reprezintă de asemenea 

bunuri de retur.  

 

Obligația înlocuirii recipientelor uzate va reveni operatorului, prin introducerea acesteia sub 

forma de clauză în cadrul contractului de delegare. 
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În cazul în care operatorul va decide asupra înlocuirii recipientelor uzate cu alt tip de recipiente, 

acesta va solicita aprobarea Autorității Contractante și va derula investiția așa cum va fi stabilit.  

 

4.4. Redevența 

Operatorul de colectare și transport are obligația de a plăti o redevența către delegatar, care va fi 

utilizată pentru alimentarea fondului IID (OUG 195/2005). Redevența se poate stabili astfel încât 
Delegatarul sa își recupereze costurile cu rambursarea creditelor pe care le-a obținut în vederea 

amenajării instalațiilor concesionate sau a bunurilor utilizate în prestarea serviciului.  

Pe de alta parte stabilirea unei redevențe globale asupra întregii activități delegate s-ar reflecta 

direct în valoarea tarifului plătit de utilizatori către operatorul de colectare și transport. Pentru a 

evita creșterea presiunii financiare asupra populației redevența poate fi calculata și pe seama 

veniturilor obținute de Delegat din servicii care nu sunt incluse în serviciul de baza pentru care 

utilizatorii plătesc tariful și/sau pe seama veniturilor obținute din fructificarea materialelor 

reciclabile sortate în stația de sortare de la Tîrgu Neamț. 

În acest caz se propune stabilirea unei redevențe pentru perioada de 8 ani a contractului, egala cu 

valoarea de înlocuire a activelor concesionate în valoare de 2.783.331,99 lei. 

Calculul s-a făcut conform datelor din Tabelului 23. 

 

 

Tabelul 23. Echipamentele, valoarea și perioada de utilizare (durata de amortizare) a acestora pentru stațiile 

de transfer, sortare și compostare Tîrgu Neamț (valori fără TVA) 

Nr. 

crt. 
Denumire UM 

Canti 

tate 

Preț unitar 

estimativ 
Valoare 

Peri 

oada 

de 

utiliz

are 

*(ani) 

Suma de 

acoperit de 

concesi 

onar în 8 

ani (lei) 
(lei)   (lei) 

Stație de sortare și compostare Tîrgu Neamț   

1 Încărcător frontal - 44 kw Buc. 1 137.818,78 137.818,78 8 137.818,78 

2 
Stație de sortare și compostare - inclusiv 

dotări 
Buc. 1 

2.329.242,27 2.329.242,27 27 690.145,86 

TOTAL Stație de sortare Tîrgu  Neamț  Buc.     2.467.061,05 
 

827.964,04 

Stație de transfer Tîrgu  Neamț 

1 Hala metalica zona de descărcare deșeuri Buc. 1 
648.225,00 648.225,00 24 216.075,00 

2 Platforme betonate      722.860,00 722.860,00 36 160.635,56 

3 Drumuri de incinta     163.381,68 163.381,68 40 32.676,34 

4 Cabina recepție Buc. 1 19.448,70 19.448,70 24 6.482,90 

5 Sistem alimentare cu apa și canalizare     
118.761,42 118.761,42 36 26.391,43 

6 Sistem de alimentare cu energie electrica     
42.157,96 42.157,96 45 7.494,75 
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7 Împrejmuire     72.672,68 72.672,68 30 19.379,38 

8 Vehicul de transport cu remorcă  Buc. 2 
474.760,00 949.520,00 8 949.520,00 

9 Încărcător frontal  Buc. 1 355.080,00 355.080,00 8 355.080,00 

10 Container capacitate 40 mc Buc. 12 18.920,00 227.040,00 10 181.632,00 

TOTAL Stație de transfer Tg Neamț       3.319.147,44  1.955.367,35 

TOTAL GENERAL        5.786.208,49   

2.783.331,99 

 

 

Sursa: Sursa: Situație finala lucrări pentru Stația de sortare și transfer Cordun, Moldocor SRL, 2014. 

 

*Încadrarea s-a făcut conform Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a 

mijloacelor fixe 

 

Astfel valoarea redevenței care trebuie plătită de Operatorul de colectare, transport și operare a 

instalațiilor de sortare și transfer a deșeurilor, pentru zona 3 a județului Neamț, este conform 

tabelului nr. 24. 

 

Tabelul 24. Valoarea redevenței propuse pentru operatorul Zonei 3 

Pentru contractul de colectare și transport deșeuri și de operare a Stației de sortare și compostare 

de la Tîrgu Neamț și a Stației de transfer de la Tîrgu Neamț: 

Redevența pe 8 ani (lei) Redevența anuală (lei) Redevența trimestrială (lei) 

2.783.331,99 347.916,49 

 

86.979,12 

 

 

Redevența se plătește trimestrial, iar membrii ADI ECONEAMȚ stabilesc modul de distribuție. 

4.5 Obligațiile operatorului 

Operatorii vor asigura: 

· respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, 

protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, siguranța în exploatare 

construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor; 

· exploatarea, întreținerea și reparația mijloacelor de transport și a utilajelor, cu personal 

autorizat, în funcție de complexitatea utilajului și specificul postului/locului de munca; 

· respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin Contractul de delegare a 

gestiunii Serviciului; 

· furnizarea către ADI ECONEAMȚ, Consiliul Județean Neamț și/sau ANRSC, a 

informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora 
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prestează serviciul de colectare și transport al deșeurilor municipale, biodegradabile și 
provenite din ambalaje, în condițiile legii; 

· respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de colectare și 
transport a deșeurilor specificate mai sus; 

· prestarea serviciului de colectare și transport al deșeurilor municipale de la toți utilizatorii 

acestuia cu asigurarea colectării întregii cantități; 

· aplicarea de metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor 

de operare și implicit a facturilor emise către beneficiar – CJ Neamț;  

· dotarea suplimentara celei puse la dispoziție de către Consiliul Județean Neamț, dacă este 

cazul utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantități suficiente, 

etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare; 

· înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități; 

· elaborarea Planurilor anuale de revizii și reparații pentru utilajele de transport executate 

cu forte proprii și cu terți; 

· realizarea unui sistem de evidenta a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativa a 

acestora;  

· evidenta orelor de funcționare a utilajelor; 

· tinerea unei evidente a gestiunii deșeurilor colectate și transferate și raportarea periodica 

a situației autorităților competente (autorități publice locale, autorități de protecție a 

mediului), conform reglementarilor în vigoare;  

· personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;  

· conducerea operativă și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție în 

caz de situații de urgența;  

· dotare proprie cu instalații și echipamente specifice, necesare pentru prestarea 

activităților în condițiile ce se vor stabili prin contract (instalații de spălare/dezinfectare a 

camioanelor de colectare/transport etc.). 

În prestarea serviciului de salubrizare operatorul va realiza și va respecta următoarele cerințe: 

· elaborarea prognozei pe termen scurt, mediu și lung în domeniul specific de activitate; 

· elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli; 

· planificarea investițiilor conform actelor normative în vigoare; 

· anticiparea problemelor potențiale și a soluțiilor de rezolvare a acestora; 

· elaborarea planului de afaceri și a planului operațional; 

· sincronizarea planului de activitate cu cerințele legislației de protecția mediului. 

Operatorii care asigura serviciile de salubrizare au și următoarele obligații: 
· sa dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care sa 

rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de 
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destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform 

legii; 

· sa nu abandoneze deșeuri pe traseu și sa le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau 

pe cele existente pe traseul de colectare și transport; 

· sa proceseze, conform regulamentului de salubrizare și actelor normative în vigoare, 

deșeurile din construcții colectate ca urmare a abandonării acestora pe domeniul public; 

· sa folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea 

populației și a mediului, care au fost aprobate de către Consiliul Județean Neamț. 

Operatorul va avea obligația sa dețină un număr suficient de camioane compactoare pentru a 

satisface necesitățile de frecventă/transport a containerelor, după un program care acoperă toate 

zilele săptămânii. 

ADI ECONEAMȚ, Consiliul Județean Neamț și unitățile administrativ teritoriale asociate au 

obligația de a pune la dispoziția prestatorului infrastructura de colectare și depozitare, compusa 

din: 

· stații de transfer și sortare;  

· containere de diferite tipuri; 

· platforme de colectare. 

4.6 Regimul bunurilor 

 

Bunurile din patrimoniul public, precum sunt cele menționate în secțiunea “Instalații, 
echipamente și bunuri concesionate”, vor fi preluate pe baza de proces-verbal de predare-

preluare. 

Operatorul va efectua întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale care 

se impun la bunurile din patrimoniul public menționate în Procesul-verbal de predare-primire. 

Operatorul va propune, dacă este cazul scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând 

patrimoniului concesionat în baza legislației în vigoare și va înlocui aceste mijloace pentru 

asigurarea bunei funcționări a activităților din cadrul serviciului. El va transmite anual situația 

patrimoniului, menționând și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în 

contabilitatea Autorității Contractante. 

La încetarea contractului de delegare bunurile de retur vor fi restituite delegatarului (județul 
Neamț) în mod gratuit și libere de orice sarcina. 

4.7 Repartizarea riscurilor 

 

În derularea contractului de delegare Delegatarul și Delegatul își vor asuma individual sau 

împreună acele riscuri pe care le pot gestiona cel mai eficient. În tabelul următor este prezentată 

repartizarea riscurilor contractuale intre Delegat și Delegatar. 
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Tabelul 25. Repartizarea riscurilor contractuale 

Nr. 

crt. 
Descrierea Riscurilor Delegatar Comun Delegat 

 Riscuri de Operare:    

1. Fluctuații ale populației 

Modificarea semnificativa a numărului de locuitori, cu impact 

asupra cantităților de deșeuri și a numărului recipienților sau a 

frecventei de colectare în conformitate cu Contractul 

   

2. Tipuri de deșeuri 

Tipuri de deșeuri, altele decât cele specificate în Contract, 

colectate deliberat sau din neglijenta 

   

3. Valabilitatea Serviciului 

Disponibilitatea de a presta Serviciul scade sub standardele 

specificate  

   

4. Performante în prestarea Serviciul 

Frecventă și calitatea Serviciului prestat scade sub standardele 

cerute  

   

5. Estimarea Erorilor 

Costurile adiționale ale serviciilor sunt identificate și atribuibile 

estimării incorecte a costurilor de către Delegat.  

   

6. Materiale și Echipamente  

Performantele echipamentelor principale și/sau ale materialelor 

duc la costuri de întreținere mai mari decât cele prevăzute 

   

7. Lipsa Personalului  

Lipsa unui personal calificat corespunzător duce la scăderea 

performantelor și disponibilității serviciilor.  

   

8. Instruirea Personalului 

Lipsa unui personal instruit corespunzător duce la o scădere a 

performantelor și disponibilității serviciilor  

   

9. Durata de viață rămasă pentru echipamente 

Aprecierea incorecta a duratei de viață rămasă a echipamentelor 

uzate. 

   

10. Variații 

Întârzieri și costuri suplimentare rezultate din schimbări în: 

- cerințele Delegatarului 

- cerințe din acte normative 

- standardele privind protecția mediului  

   

11. Performante de Mediu  

Întârzieri și costuri suplimentare rezultate din neîndeplinirea 

standardelor de mediu  

   

12. Plângeri ale unor terți  

Costurile suplimentare generate de plângerile unei terțe părți, 
rezultând din nerespectarea standardelor specificate În Contract 

pentru servicii și/sau performantele de mediu  

   

13. Controlul Costului  

Un control inadecvat al costurilor duce la nevoia de resurse 

suplimentare  
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Nr. 

crt. 
Descrierea Riscurilor Delegatar Comun Delegat 

14. Întreținerea  

Costuri suplimentare de întreținere rezultând din estimarea 

eronata, abuzuri În utilizare sau ciclul redus de viață generat de 

proceduri necorespunzătoare de Întreținere 

   

15. Deficiente de Infrastructura  

Deficiente în proiectarea infrastructurii sau calitatea 

construcției, conducând la costuri de întreținere și reparare mai 

ridicate decât cele anticipate  

   

16. Defecțiune a Infrastructurii (asigurabila) 

 
   

17. Defecțiune a Infrastructurii (neasigurabila) 

Defecțiuni ale infrastructurii sau distrugeri apărute  dintr-un 

eveniment neasigurabil sau ca urmare a revoltei publice 

   

18. Inflație 

Costurile de operare cresc mai mult decât se preconiza sau este 

permis În aranjamentele contractuale de indexare a preturilor 

   

19. Performantele Sub-Contractanților  

Lipsa disponibilității și nerespectarea standardelor de 

performanta ca rezultat al activității sub-contractanților: 

- Insolvabilitate sau dizolvare 

- Neexecutare 

- Neîndeplinirea standardelor de calitate  

   

 Riscuri Financiare :    

20. Sustenabilitate 

Câștigurile obținute din prestarea Serviciului sunt insuficiente 

pentru a acoperi toate plățile datorate Delegatului conform 

Contractului 

   

21. Dobânzi Bancare ulterioare atribuirii Contractului 

Ulterior atribuirii Contractului, dobânzile bancare sau orice alt 

cost financiar cresc mai mult decât a anticipat Delegatul în 

momentul depunerii ofertei 

   

22. Aprecierea Tarifelor  

Costuri suportate de Delegat din estimarea eronata a nivelului 

de tarifare 

   

23. Schimbări în sistemul de finanțare  

Costuri suportate de Delegat ca urmare a unor schimbări În 

sistemul de taxare  

   

24. Taxa pe Valoarea Adăugată 

Schimbări în statutul serviciului din punctul de vedere al TVA  
   

25. Obiectul Asigurării 

Riscuri majore devin neasigurabile în timpul derulării 
Contractului  

   

26. Costul Asigurării 

Costul asigurării creste mai rapid decât a preconizat Delegatul. 
   

 Riscuri Legislative:    
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Nr. 

crt. 
Descrierea Riscurilor Delegatar Comun Delegat 

27. Schimbări Specifice În Legislație  

Schimbări în legislație care se aplica specific numai la : 

- Acest Contract 

- Delegatul care prestează aceste servicii  

   

28. Schimbări Generale în Legislație 

Schimbări legislative sau în sistemul de reglementari care 

determina creșterea costurilor de operare sau de cheltuieli de 

capital 

   

29. Lipsa Delegatului 

Urmările financiare ale oricărei lichidări determinate de 

desființarea Delegatului  

   

30. Forța Majora  

Urmările financiare ale oricărei lichidări determinate de o 

situație de forța majora  

   

31 Schimbări politice 

Schimbări în structura decizionala a UAT-urilor, care ar afecta 

procesul decizional în cadrul ADI ECONEAMȚ 

   

CAPITOLUL 5 – CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI CRITERII DE 

SELECȚIE  
 

Având în vedere prevederea din Statutul A.D.I. ECONEAMȚ prin care membrii asociați prin 

intermediu Adunării Generale a Asociației asigură stabilirea condițiilor de participare și a 

criteriilor de selecție a operatorilor se propun următoarele condiții de participare: 

- deținerea unei licențe pentru prestarea serviciului de salubrizare emisa de către ANRSC 

în condițiile legii; 

- executarea, în ultimii 3 ani, a minimum un contract de delegare de servicii/contract de 

prestări servicii în domeniul salubrizării a cărui/căror valoare medie anuala cumulată sa 

fie de circa 4 milioane de lei; 

- asigurarea unei dotări cu utilaje specifice (din dotare proprie, în leasing sau închiriate 

etc.) suficienta pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de concesiune. 

Numărul minim de utilaje se stabilește în funcție de tip și programul de lucru. Numărul 

de utilaje considerat suficient de autoritatea contractanta va fi cu 10% mai mare decât 

numărul minim rezultat din programul de execuție a serviciului; 

- declarație privind efectivul mediu anual al personalului angajat în execuția contractului 

disponibil în cadrul organizației și acele resurse de personal propuse a fi angajate în 

cadrul contractului de concesiune de servicii în sensul că se va accepta și angajamentul 

persoanelor desemnate/declarație de disponibilitate.  
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- certificarea conform standardului ISO 9001 sau echivalent, a sistemului de management 

al calității; 

- certificarea conform standardului ISO 14001 sau echivalent,(certificarea sistemului de 

management al mediului) valabil la data limită de depunere a ofertelor, în domeniul ce 

face obiectul contractului. 

Având în vedere că prin proiectul SMID în județul Neamț este stabilit un plafon tarifar pentru 
utilizatorii casnici și non casnici, recomandăm drept criteriu de atribuire (de selecție) pentru 
contractul  de delegare a  serviciului de colectare, transport și operare a instalațiilor pentru 
gestiunea deșeurilor din Zona 3 a județului Neamț, „oferta cea mai avantajoasa din punct de 

vedere economic”. 

 

deșeurilor Conținutul detaliat al condițiilor de participare și criteriilor de selecție vor fi cuprinse 
în Anunțul de participare și Fișa de date a achiziției și vor putea face obiectul reviziilor solicitate 
de organismul de avizare - ANAP. 

CAPITOLUL 6 - CONCLUZII 
 

În urma studiului a rezultat NECESITATEA delegării gestiunii activităților de colectarea și 

transportul deșeurilor municipale și operarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor din Zona 3 a 

județului Neamț, componente ale serviciului de salubrizare, această fiind o condiție esențiala 

pentru îmbunătățirea protecției mediului și a sănătății populației.  

Se apreciază că delegarea gestiuni acestei activități asigura posibilitatea dezvoltării și 

modernizării sistemului de salubrizare, creează cadrul concurențial al activității, stimulează 

investițiile și asigura participarea cetățenilor la îmbunătățirea activității de salubrizare. 

Se pot trage următoarele concluzii: 

a) Delegarea activităților de colectare, transport și operare a instalațiilor de gestionare a 

deșeurilor este pe deplin realizabila; 

b) Contractul de delegare răspunde pe deplin cerințelor și politicilor autorităților publice care 

se afla în plin proces de absorbție a fondurilor europene pentru dezvoltarea infrastructurii de 

mediu, venind în întâmpinarea cerințelor instituțiilor finanțatoare; 

c) Delegarea este singura modalitate legala și realizabila tehnic prin care se poate asigura 

gestiunea serviciului public de salubrizare pe componentele sale menționate mai sus; 

d) Contractul de delegare poate fi finanțat integral de către beneficiarii finali ai serviciilor prin 

fluxul financiar stabilit prin Acordul de Parteneriat încheiat intre UAT membre ale ADI 

ECONEAMȚ, costurile pe care trebuie sa le suporte cetățenii fiind sub pragul critic stabilit de 

legislația romana în domeniu. 
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Ulterior aprobării de către Consiliile Locale din localitățile delegatare și de către ADI 

ECONEAMȚ a prezentului Studiu de oportunitate, se va aproba și Caietul de Sarcini aferent 

activităților care urmează a fi delegate. 
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INTRODUCERE 
 
Prezentul Caiet de sarcini este împărțit în opt părți după cum urmează: 

Partea I: Informații generale 

Partea a II a: Date generale privind Serviciul solicitat 

Partea a III a: Cerințe generale privind Serviciul 

Partea a IV a: Serviciul de colectare și transport a deșeurilor și de operare a Stației de 
sortare și compostare deșeuri și a Stației de transfer deșeuri  

Partea a V a: Baza materială a Serviciului  

Partea a VI a: Documente, sistemul informatic, manuale, programe, rapoarte, ședințe                                        
de management   

Partea a VII a: Preluarea /predarea instalațiilor, echipamentelor, utilajelor 

Partea  a VIII a:  Anexe 
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Lista abrevieri  
 

 
 

ADI  ECONEAMȚ Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
ECONEAMȚ 

ANRSC  
 

Autoritatea Națională de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de utilități 
publice  

HG  Hotărâre de Guvern  
OUG 
MMGA  

Ordonanța de Urgență a Guvernului  
Ministerul mediului și al Gospodăririi Apelor 

POS Mediu Program Operațional Sectorial Mediu 
SMID în județul Neamț 
 
SSM 

Sistemul de Management Integrat al  
Deșeurilor în județul Neamț 
Sănătate și Securitate în Muncă 

UAT  Unitate Administrativ Teritorială  
UE  Uniunea Europeană  
UIP  Unitatea de Implementare a Proiectului  

 
 
PARTEA I: INFORMAȚII GENERALE 

Consiliul Județean Neamț împreună cu celelalte consilii locale municipale, orășenești și 
comunale din județul Neamț au înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  
ECONEAMȚ (“Asociația“) cu scopul de a îmbunătăți infrastructura tehnico-edilitară a 
sistemului de colectare, transport, depozitare și prelucrare a deșeurilor municipale 
nepericuloase în zonele de activitate ale consiliilor locale asociate, precum și de a 
furniza/presta în comun serviciile comunitare de colectare, transport, tratare și depozitare a 
deșeurilor municipale și reciclabile din zonele de activitate ale acestor Unități Administrativ 
Teritoriale, pe baza unor contracte de delegare, atribuite conform procedurilor legale în 
vigoare. 

Informațiile prezentate în Anexe sunt furnizate cu scopul de a-i sprijini pe ofertanți și nu sunt 
considerate exhaustive. Potențialii ofertanți pot realiza propriile investigații și estimări pentru 
a verifica independent informațiile conținute în Anexe și pentru a obține orice alte informații 
suplimentare de care aceștia ar putea avea nevoie, înainte de a pregăti și depune o oferta. 
Pentru aceste informații suplimentare obținute în urma analizelor sau cercetărilor proprii vor fi 
precizate sursele acestora în cadrul ofertei.  

 

PARTEA II: DATE GENERALE PRIVIND SERVICIUL SOLICITAT  

1. DEFINIȚII 

În prezentul Caiet de sarcini termenii  expresiile și abrevierile folosite, sunt cele din 
Secțiunea 4 – Condiții contractuale, din prezenta documentație de atribuire și/sau cele din  
Art. 4 din Regulamentul serviciului public de salubrizare a localităților din Județul Neamț. 
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2. SCOPUL SERVICIULUI ȘI ARIA DE DESERVIRE 
(1) Prezentul Caiet de sarcini este parte componentă a documentației de achiziție publică 

pentru atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii următoarelor activități 
componente ale serviciului public de salubrizare: 

a) Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor 
similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții 
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente 
electrice și electronice, baterii și acumulatori ; 

b) Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de 
reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;  

c) Operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și 
deșeurile similare;  

d) Sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare; 

 e)  Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a  
    deșeurilor; 

(2) Aria de deservire pentru componentele Serviciului, menționate la punctele a, b, c și d 
este reprezentată de următoarele localități din Județul Neamț, arondate Stației de sortare și 
compostare de la Tîrgu Neamț: orașul Tîrgu Neamț și comunele Bălțătești, Brusturi, 
Drăgănesti, Ghindăoani, Grumăzești, Agapia, Crăcăoani, Păstrăveni, Petricani, Pipirig, 
Răucești, Războieni, Timișești, Tupilați, Țibucani, Urecheni și Vînători Neamț denumită 
generic Zona 3, iar pentru activitatea e) de orașul Tîrgu Neamț.    

 

3.    CONȚINUTUL SERVICIULUI 
Serviciul de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv gestionarea Stației de 

sortare și compostare de la Tîrgu Neamț și a Stației de transfer include următoarele activități: 

a) Colectarea regulată a deșeurilor reziduale de pe platformele de precolectare din aria 
de deservire, în baza unui program (Programul Activității A), parte a Programului de 
Execuție a Serviciului; 

b) Colectarea regulată a deșeurilor reziduale de la utilizatorii casnici locuind în case 
individuale în aria de deservire în baza unui program (Programul Activității B), parte a 
Programului de Execuție a Serviciului; 

c) Colectarea regulată a deșeurilor similare deșeurilor menajere provenind de la 
utilizatorii non-casnici cu puncte proprii de colectare, aflate în aria de deservire – Zona 
3, în baza unui program stabilit de comun acord cu fiecare entitate în cauză; prin 
însumarea și coroborarea acestora se alcătuiește Programul Activității C, parte a 
Programului de Execuție a Serviciului, care va fi transmis în termen de max. 9 luni de 
la începutul Serviciului și care se actualizează lunar; 

d) Colectarea selectivă regulată a deșeurilor reciclabile separate la sursă, de pe 
platformele de colectare în baza unui program minimal – conform paragrafului 23.2 (2) 
din prezentul caiet de sarcini (Programul Activității D), parte a Programului de Execuție 
a Serviciului; 

e) Colectarea selectivă regulată a deșeurilor biodegradabile separate la sursă, de 
locuitorii caselor individuale din zona urbană – orașul Tîrgu Neamț, în baza unui 
program minimal (Programul activității E) parte a Programului de Execuție a Serviciului; 
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f) Colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile separate la sursă  de către utilizatorii 
non-casnici în containerele amplasate în punctele proprii de colectare sau în punctele 
amenajate în piețe în baza unui program (Programul Activității F), parte a Programului 
de Execuție a Serviciului; 

g) Transportarea deșeurilor municipale colectate de la generatorii casnici și non 
casnici, în funcție de natura lor la Stația de transfer de la Tîrgu Neamț, la Stația de 
sortare/compostare de la Tîrgu Neamț;  

h) Recepția, cântărirea și înregistrarea la intrarea în instalațiile de gestionare a 
deșeurilor operate, a deșeurilor reziduale, a celor reciclabile sau a deșeurilor 
biodegradabile, colectate din aria de acoperire;  

i) Transportarea deșeurilor reziduale de la Stația de transfer Tîrgu Neamț la 
depozitul județean de deșeuri nepericuloase de la Girov; 

j) Exploatarea și întreținerea instalațiilor, utilajelor, echipamentelor, vehiculelor, 
clădirilor, platformelor de colectare și a altor dotări, aflate în proprietatea Delegatarului, 
sau a oricărui membru al ADI ECONEAMȚ și concesionate Delegatului sau utilizate de 
acesta în scopul efectuării Serviciului; 

k) Distribuirea pe platformele de precolectare a recipienților (containerelor) puse la 
dispoziție de către Delegatar, cu respectarea etapizării datelor de începere a 
Serviciului – Anexa 5; completarea dotării platformelor de colectare (unde este 
necesar) cu containere în număr suficient, întreținerea acestora (inclusiv spălarea), 
înlocuirea tuturor recipienților de precolectare în cazul deteriorării sau epuizării resursei 
fizice, precum și asigurarea dotării cu recipienți de colectare adecvați ca număr și tip, a 
utilizatorilor non-casnici. 

3.1. Conceptul Serviciului  

Activitatea Delegatului se va înscrie în următorul concept de gestionare a deșeurilor: 

 
3.1.1. Deșeurile municipale  

(1) Deșeurile reziduale generate de utilizatorii casnici și non-casnici din zonele urbane și 
rurale, vor fi colectate și transportate la Stația de transfer de la Tîrgu Neamț.  

(2) Deșeurile reciclabile din următoarele localități: orașul Tîrgu Neamț și comunele 
Bălțătești, Brusturi, Drăgănești, Ghindăoani, Grumăzești Agapia, Crăcăoani, Păstrăveni, 
Petricani, Pipirig, Răucești, Războieni, Timișești, Tupilați, Țibucani, Urecheni și Vânători 
Neamț, vor fi colectate și transportate la Stația de sortare de la Tîrgu Neamț. 

(4) Deșeurile biodegradabile, colectate separat din zonele de case din Tîrgu Neamț, au ca 
destinație finală instalația de compostare de la Tîrgu Neamț.   

    (5) Colectarea deșeurilor menajere, reciclabile și biodegradabile se va face astfel: 

 
Zonele urbane – orașul Tîrgu Neamț  

În cartierele de blocuri deșeurile menajere, generate de utilizatorii casnici vor fi 
colectate, din punctele de colectare –platforme special amenajate, dotate cu Eurocontainere 
de 1.100 l,  pe patru fracții : 

Ø  deșeuri din plastic și metal  
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Ø  deșeuri din hârtie și carton; 

Ø  deșeuri din sticlă;  

Ø  deșeuri reziduale;  

În gospodăriile individuale deșeurile menajere, generate de utilizatorii casnici vor fi 
colectate pe trei fracții: 

Ø Umed 

Ø Uscat 

Ø deșeuri biodegradabile 

 
(6) Precolectarea deșeurilor reciclabile se va face pe platformele special amenajate și 

dotate cu Eurocontainere de 1.100 l, iar a celor reziduale, respectiv a celor biodegradabile se 
va face  în pubele de 120 de litri, localizate în apropierea/interiorul fiecărei proprietăți.  

(7) Colectarea și transportul deșeurilor vor fi efectuate folosind autogunoiere în cazul 
deșeurilor reziduale și biodegradabile și autovehicule special destinate deșeurilor reciclabile 
sau în cazuri justificate autocontainiere. 

Zonele rurale 

(8)Deșeurile generate de utilizatorii casnici - gospodăriile individuale din zona rurală vor fi 
precolectate după cum urmează: 

Ø deșeuri reziduale – pe platformele de colectare, amenajate de Delegatar și dotate cu 
containere de 1.100 litri specializate; 

Ø deșeuri din plastic și metal – pe platformele de colectare amenajate de Delegatar și 
dotate cu containere de 1.100 litri specializate; 

Ø deșeuri din hârtie și carton – pe platformele de colectare amenajate de Delegatar și 
dotate cu containere de 1.100 litri specializate; 

Ø deșeuri din sticlă – pe platformele de colectare amenajate de Delegatar și dotate cu 
containere de 1.100 litri specializate. 

 
(9) Colectarea și transportul deșeurilor vor fi efectuate folosind autogunoiere în cazul 

deșeurilor reziduale și autogunoiere special destinate în cazul deșeurilor reciclabile sau, în 
cazuri justificate, autocontainiere. 

(10) Lista cuprinzând platformele de colectare pentru fiecare localitate din aria de 
deservire sunt parte a  Anexei 1. 

 

3.1.2. Deșeurile similare celor menajere 

(1) Utilizatorii non casnici (instituții, operatori economici) precolectează deșeurile similare 
celor menajere pe 4 fracții după cum urmează: 

Ø deșeuri din plastic și metal  
Ø deșeuri din hârtie și carton 
Ø deșeuri din sticlă  
Ø deșeuri reziduale  

(2) Utilizatorii non-casnici vor folosi, pentru precolectarea deșeurilor menajere de regulă, 
recipienți pe care Delegatul îi va pune la dispoziție conform contractului încheiat cu aceștia, 
contra cost. Colectarea și transportul deșeurilor vor fi efectuate folosind autogunoiere în 
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cazul deșeurilor reziduale și autogunoiere special destinate în cazul deșeurilor reciclabile sau 
echipamente și utilaje de transport de mare capacitate specifice în cazuri justificate de 
cantitățile mari. 

(3) Utilizatorii non-casnici cu puncte de lucru amplasate în zona rurală vor folosi de regulă, 
pentru colectarea deșeurilor reciclabile, recipienții special destinați amplasați pe  platformele 
de colectare. 

 
 3.1.3.Deșeurile verzi din parcuri, grădini și cimitire   

Deșeurile verzi din parcuri, grădini și cimitire, din domeniul public, vor fi colectate separat, 
prin grija autorităților publice locale, și transportate prin mijloace proprii, la stația de 
compostare de la Tîrgu Neamț. 

 
3.1.4. Deșeuri din piețe 

(1) Deșeurile din piețe vor fi precolectate, de către administrația fiecărei piețe pe patru 
fracții: 

Ø deșeuri din plastic și metal  
Ø deșeuri din hârtie și carton 
Ø deșeuri din sticlă  
Ø deșeuri reziduale  
 

(2) Deșeurile vor fi precolectate în Eurocontainere de 1.100 amplasate pe platformele de 
precolectare aferente fiecărei piețe, puse la dispoziție de Delegat contra cost 
proprietarilor/administratorilor piețelor respective.   

(3) Colectarea și transportul deșeurilor va fi efectuat, prin folosirea autogunoierelor, iar în 
cazul materialelor reciclabile, a autogunoierelor special destinate.    

 
3.1.5. Alte tipuri de deșeuri 
 

Pentru orice alte tipuri de deșeuri decât cele menționate mai sus Delegatul asigură 
gestionarea acestora în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini.  
 
3.1.6. Frecvențe de colectare 
 
 Delegatul va respecta frecvențele minime pentru colectarea deșeurilor conform 
prevederilor Regulamentului serviciului public de salubrizare a localităților din Județul Neamț 
și a prevederilor Secțiunii 23 din prezentul caiet de sarcini.  

4. DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA DEȘEURILOR CE FAC OBIECTUL 
CONTRACTULUI 

(1) Înainte de evacuarea de către generatorul casnic sau colectarea din gospodării, 
deșeurile  sunt proprietatea gospodăriei care a generat deșeurile. 

(2) După depozitarea în pubele și containere, în vederea colectării, deșeurile vor trece în 
proprietatea Delegatarului. Deșeurile evacuate pe platformele de colectare chiar dacă nu în 
pubele și containere, vor fi considerate în proprietatea Delegatarului. 
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(3) După colectarea în mijloacele de transport sau predarea la instalațiile de gestionare a 
deșeurilor în vederea sortării sau transferului, toate deșeurile aflate în pubelele și 
containerele destinate deșeurilor reciclabile vor deveni proprietatea Delegatului. 

PARTEA III: CERINȚE GENERALE PRIVIND SERVICIUL 

5. PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA DE ÎNCEPERE      

(1) Perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre data semnării contractului și data de 
începere. Perioada de mobilizare este de maximum 3 luni. 

(2) În timpul perioadei de mobilizare Delegatul, în acord cu Delegatarul, va anunța 
generatorii de deșeuri municipale în legătură cu detaliile noilor servicii de bază care fac 
obiectul Contractului.  

(3) Serviciul va fi introdus etapizat conform precizărilor din Anexa 5. 

(4) În timpul perioadei de mobilizare, Delegatul va definitivă pregătirile pentru punerea în 
aplicare a Serviciului. Delegatul:  

a) Va prelua stația de sortare și compostare și stația de transfer , respectiv clădirile, 
vehiculele, echipamentele, utilajele etc. din dotarea acestora, concesionate de 
către Delegatar, care se constituie ca bunuri de retur, conform Anexei 2; 

b) Va face demersurile pentru obținerea tuturor autorizațiilor necesare pentru 
funcționarea instalațiilor pentru gestionarea deșeurilor gestionate, și va încheia 
contracte cu furnizorii de utilități.    

c) Va obține orice echipament suplimentar, vehicule,  instalații, dotări pe care le va 
consideră necesare prin oferta sa, pentru a putea executa complet Serviciul; 

d) Va prelua recipienții de precolectare, puși la dispoziție de Delegatar, din spațiile de 
stocare temporară (adresa acestora urmând a fi pusă la dispoziție de Delegatar, 
pe baza de proces verbal anexă la contract, pe care le va amplasa pe platformele 
de colectare; 

e) Va angaja și va instrui personalul necesar; 

f) Va obține acces, pe propria răspundere, la orice amplasamente, facilități și locații 
necesare pentru prestarea Serviciului.  

g) Va întocmi, înainta și obține aprobarea UAT-urilor pentru sistemul de decontare al 
activităților suplimentare. 

(5) Delegatul va preda Delegatarului manualele și alte documente necesare – planuri, 
programe, rapoarte, conform specificațiilor din secțiunea 35 – Manuale, programe, rapoarte.   

(6) Delegatul își va executa în totalitate și la timp obligațiile menționate în prezentul Caiet 
de Sarcini, în conformitate  cu Programul Perioadei de Mobilizare.   

6.     LEGI, STANDARDE ȘI LINII DIRECTOARE 

Serviciul furnizat de Delegat va respecta pe deplin legislația națională generală și 
specifică în vigoare. Acestea includ, dar nu se limitează la: 

· Legea 211/2011, privind regimul deșeurilor; 
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· Legea 51/2006 privind serviciile de utilități publice cu modificările și completările 
ulterioare; 

· Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților cu modificările și 
completările ulterioare; 

· Legea 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

· Hotărârea de Guvern 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor 
de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii; 

· Hotărârea de Guvern 621/2005 privind gestionarea deșeurilor de ambalaje cu 
reglementările și completările ulterioare; 

· Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/2014 - pentru aprobarea Normelor de igienă și 
sănătate publică privind mediul de viață al populației; 

· Ordin 109/2007, al președintelui ANRSC, privind aprobarea Normelor metodologice 
de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului 
de salubrizare a localităților;  

· Ordin nr. 82/2015, al președintelui ANRSC, privind aprobarea Regulamentului-cadru 
al serviciului de salubrizare a localităților; 

· Legea  contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările 
ulterioare; 

· Ordin nr.102/2007, al președintelui ANRSC, privind aprobarea Regulamentului de 
constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în 
domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 
Publice de Gospodărie Comunală, cu modificările și completările ulterioare; 

· Hotărârea de Guvern nr. 745/2007, pentru aprobarea Regulamentului privind 
acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu 
modificările și completările ulterioare;  

· Ordin nr. 367 din 11 iulie 2011, privind modificarea tarifelor de acordare și menținere 
a licențelor/autorizațiilor și a modelului de licență/autorizație eliberate în domeniul 
serviciilor comunitare de utilități publice; 

· Legea descentralizării nr.195/2006;  

· HG nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe 
teritoriul României (M. Of. nr. 672/30.09.2008);  

· Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor; 

· Legea 481/2004, privind protecția civilă; 

· Ordinul 163/2006, norme generale de apărare împotriva incendiilor;.    

· OUG nr. 196 /2005 privind Fondul pentru mediu, cu toate modificările și completările 
ulterioare;  
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· OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobata prin Legea 265/2005, 
modificată și completată cu OUG 117/2007 și OUG 164/2008; 

· OUG nr. 68 /2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea 
prejudiciului asupra mediului, cu toate modificările și completările ulterioare;  

 

7. CERINȚE STATUTORII  

Delegatul și/sau membrii consorțiului vor obține și menține pe toată perioada de execuție 
a Serviciului orice permis, licență sau autorizație inclusiv autorizația de funcționare și 
autorizația de mediu, care sunt obligatorii  conform prevederile legale. 

 

8. SUPRAVEGHEREA SERVICIULUI 

(1) Delegatarul va numi un Responsabil de contract, care va monitoriza și verifica modul 
de îndeplinire a Serviciului.  

(2) Delegatul va coopera în totalitate cu Delegatarul pentru a monitoriza și verifica 
Serviciul și va permite Delegatarului să analizeze/verifice toate rapoartele și documentele 
deținute de Delegat referitoare la Serviciu, să inspecteze vehiculele și utilajele, magaziile și 
atelierele de reparații, parcajele și garajele utilizate de Delegat.  

(3) Delegatarul va fi informat de către Delegat și poate participa la orice inspecție stabilită 
de alte autorități.  

(4) Delegatarul va monitoriza Serviciul și va emite Avertismente și/sau Notificări de 
penalizare, conform celor stipulate în secțiunea 26 - Deficiențele serviciului. 

 

9. OBLIGAȚII DE COMUNICARE ALE DELEGATULUI 
 

9.1. Comunicarea cu delegatarul 

Delegatul va menține comunicarea cu Responsabilul de contract al Delegatarului, conform 
celor prevăzute în Contract.  

9.2. Comunicarea cu clientul 

Prin campania de informare publică Delegatarul va informa populația să adreseze orice 
solicitare oficială privind Serviciul prestat Delegatului sau reprezentanților săi. Beneficiarii 
finali ai Serviciului pot adresa solicitări/reclamații și către autoritatea administrației publice 
locale, care apoi va retrimite solicitarea/reclamația în funcție de tipul acesteia, Delegatului 
spre a fi soluționată. 

9.3. Comunicarea cu Unitățile Administrativ-Teritoriale  

(1) Delegatul, coordonându-și activitatea cu cea a Delegatarului, va gestiona problemele 
specifice acestor Servicii care pot să apară la nivelul unităților administrativ teritoriale din 
zona de deservire, împreună cu reprezentanții administrației publice locale.  

(2) Delegatul va coopera cu autoritățile administrației publice locale conform prevederilor 
și condițiilor stipulate în Caietul de sarcini și în cadrul Contractului.  
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10. PROGRAMUL DE LUCRU 

(1) În planificarea Serviciului, Delegatul se va supune reglementărilor și restricțiilor locale, 
regionale și naționale în vigoare.  

(2) Delegatul va acorda respectul cuvenit populației și va evita să desfășoare activități 
zgomotoase la ore nepotrivite în zonele locuite.  

(3) În planificarea traseelor Delegatul va avea în vedere programul de funcționare al 
instalațiilor de gestionare a deșeurilor la care transportă deșeurile colectate din aria de 
deservire, în funcție de tipul acestora- reziduale, reciclabile etc. 

(4) Delegatul va presta Serviciul și va respecta cu strictețe un program regulat de lucru, 
iar orarul detaliat al Serviciului va fi cuprins în Programul de execuție pentru activitatea de 
colectare și transport deșeuri și va fi adus la cunoștința populației. Delegatul va modifica 
orarul de lucru în funcție de zilele de sărbători legale de câte ori va fi necesar. 

(5) Execuția Serviciului va avea loc cel puțin de luni până sâmbătă cu excepția zilelor 
nelucrătoare. Delegatul va planifica și prevedea eventualitatea unor colectări suplimentare 
pentru a putea colecta deșeurile produse în zilele de sărbători legale. 

(6) Când sunt necesare modificări ale Programului de execuție a Serviciului în afara 
orarului de lucru, Delegatul va opera aceste modificări în modul cel mai practic cu putință, 
pentru a-și îndeplini obligațiile fără să reducă nivelul Serviciului și va informa toți generatorii 
de deșeuri afectați de eventualele modificări cu cel puțin două săptămâni înainte.  

 
(7) Programul de funcționare a instalațiilor de sortare și compostare și al stației de transfer 

gestionate va fi de regulă de luni până sâmbătă (cu excepția sărbătorilor legale) de la 6 a.m. 
până la 10 p. m, coroborat cu cel de colectare și transport a deșeurilor de la generatori, 
respectiv cu cel al Stației de transfer Tîrgu Neamț.  

 

11. RESURSE UMANE 

(1) Personalul cheie propus pentru implementarea contractului, trebuie să corespundă 
cerințelor din fișa de date a achiziției. 

 (2) În cazul înlocuirii vreunuia dintre membrii personalului cheie, CV-ul 
înlocuitorului/înlocuitorilor acestuia/acestora va fi înaintat Delegatarului. Acest personal va 
acționa în baza principiului “Fără obiecții” al Delegatarului și nu va fi respins fără motiv, iar 
aprobările nu vor fi amânate.  

(3) Instalațiile gestionate vor  fi  operate de personal tehnic calificat pentru întreținere și 
monitorizare. 

(4) Delegatul se va asigura că în cadrul instalațiilor gestionate se află permanent suficient 
personal de operare. 

(5) Delegatul se va asigura că are suficient personal pentru efectuarea serviciilor de 
colectare și transport deșeuri.  

(6) Periodic, Delegatul va efectua instructaje suplimentare pentru ca toți angajații să fie 
permanent la curent cu aspecte operaționale, de sănătate și securitate în muncă și de 
protecția mediului, atât pentru serviciul de colectare și transport deșeuri cât și pentru cel de 
operare a instalațiilor de sortare și compostare. 
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(7) Delegatul va asigura supravegherea internă corespunzătoare a personalului și a 
operațiunilor proprii. 

 

12. IDENTITATEA DELEGATULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE CONȘTIENTIZARE A PUBLICULUI 

(1) Delegatul va folosi aceeași denumire de identificare pentru toate utilajele, publicațiile și 
vehiculele, toate având același slogan sau logo. Personalul operațional va purta echipament 
de lucru, numerotat și inscripționat cu denumirea Delegatului, numai în timpul orelor de lucru. 
Toate vehiculele și utilajele utilizate în scopul prestării acestor Servicii vor fi personalizate cu 
elementele de identificare stabilite de Delegat de comun acord cu Delegatarul, pentru cele 
proprii, iar pentru cele puse la Dispoziție de către Delegatar vor purta elementele de 
identitate vizuală conform specificațiilor din Manualul de identitate vizuală pentru instrumente 
structurale 2007-2013 în România.  

(2) Delegatul se obligă să organizeze anual campanii de informare publică în scopul 
creșterii gradului de participare a populației și a celorlalți generatori de deșeuri din instituții și 
agenți economici la schemele de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile. 

(3) Pentru campania de informare publică, Delegatul își va prevedea anual un fond de 
minimum 1% din valoarea nominală a contravalorii Serviciului prestat populației. 

(4) Delegatul va coopera cu Delegatarul și celelalte autorități ale administrației publice 
locale în procesul de informare și instruire a generatorilor de deșeuri în legătură cu 
precolectarea deșeurilor și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească în vederea eliminării, 
în privința etapelor de derulare a Serviciului și a orarului acestora, și va informa generatorii 
de deșeuri despre procedurile de urmat în eventualitatea înaintării unor reclamații cauzate de 
prestarea defectuoasă a Serviciului de către Delegat sau orice alte solicitări specifice. 

(5) În campaniile de informare publică Delegatul va folosi containerele, vehiculele, 
uniformele și celelalte echipamente de care dispune. Nu este admisă publicitatea alta decât 
pentru campaniile de conștientizare privind execuția Serviciului, exclusiv în aria de execuție 
al acestuia.  

(6) Delegatarul va participa, cu titlu gratuit, cu personal și materiale la acțiunile de 
informare publică în domeniul salubrizării organizate de Delegat, ADI ECONEAMȚ sau orice 
membru al acesteia, în cazul în care este solicitat cu minimum 48 de ore înainte de 
eveniment.   

 

13. IDENTIFICARE 

(1) Delegatul se va asigura că angajații săi își vor declina identitatea și statutul de angajat 
al Delegatului și nu vor încerca să se eschiveze atunci când Delegatarul va solicita aceasta. 
Delegatul își va dota personalul cu legitimații de identificare care să conțină numele, 
fotografia și numărul de identificare și va impune personalului  poarte aceste legitimații în 
timpul programului de lucru.  

(2) Pentru activitățile de colectare și transport a deșeurilor Delegatul va asigura 
echipamente de lucru puternic colorate sau cămăși, tricouri, pufoaice și pantaloni de același 
fel, pentru a fi purtate pe parcursul orelor de program, astfel încât lucrătorii să fie ușor de 
observat iar activitatea lor să poată fi monitorizată. Uniformele vor avea aplicații de benzi 
reflectorizante.  
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(3) Pe uniforme va fi inscripționat numele Delegatului și un număr de telefon mobil, 
ambele vizibile de la o distanță de minimum 3 m. Cu 10 cm mai sus se va aplica un număr 
de identificare într-o culoare contrastantă, atât pe spatele cât și pe fața hainelor de lucru. Pot 
fi adăugate sloganul și logo-ul companiei.  

(4) Delegatul va personaliza toate vehiculele de colectare care vor fi folosite conform 
Contractului în același fel (conform cerințelor stabilite de Delegatar). Numele Delegatului și 
un număr de telefon mobil vor fi inscripționate cu claritate pe ambele părți ale vehiculele de 
colectare și transport deșeuri  cu litere având nu mai puțin de 15 cm înălțime. Un număr de 
identificare al autovehiculului (în afară de numărul oficial de înmatriculare) va fi vizibil de pe 
toate laturile vehiculului de la cel puțin 50 m. Pot fi adăugate sloganul și logo-ul companiei, 
precum și numele șoferului.  

 

14. ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE 
(1) Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru protejarea sănătății și integrității 

persoanelor care au dreptul de a se afla în obiectivele serviciului și se va asigura că 
operațiunile sunt desfășurate în condiții de siguranță, în conformitate cu prevederile legale și 
prevederilor planului propriu privind SSM. O politică și un set de proceduri corecte privind 
protecția și securitatea muncii vor fi parte integrantă din Manualul de Operare și Întreținere, 
care trebuie să fie respectate de către oricine intră în incintă obiectivelor.  

(2) Delegatul va furniza uniforme adecvate tipului de activitate și anotimpului tuturor 
muncitorilor implicați în executarea serviciilor delegate. Angajații implicați în manevrarea 
pubelelor și containerelor vor purta mănuși și ghete cu vârf de protecție din oțel și branțuri 
din oțel, precum și echipament de protecție care încorporează și benzi reflectorizante.   

(3) Pentru vizitatori se vor asigura căști de protecție. 

(4) Echipamentul de protecție va fi păstrat curat și în bune condiții, și va fi înlocuit de 
Delegat pe măsură ce se uzează sau deteriorează. 

(5) Delegatul va fi răspunzător pentru verificarea regulată a stării de sănătate a  
personalului conform legilor românești, și cel puțin o dată pe an, pentru organizarea unui 
program de vaccinare adecvat, după ce s-a obținut mai întâi avizul medicului de medicina 
muncii. 

(6) Delegatul va lua măsuri pentru a se asigura că muncitorii săi poartă echipamentul de 
protecție atunci când și unde trebuie, poartă hainele firmei, având vizibile ecusoanele și că 
participă la controalele  medicale periodice, conform legislației în vigoare. 

(7) Delegatul va posta clar toate semnele de circulație necesare la intrarea în incintă 
obiectivelor, pentru a asigura traficul corect și sigur. În plus, Delegatul va da instrucțiuni 
fiecărui vehicul referitor la procedura/traseul de urmat . 

(8) Delegatul va planifica acțiunile care vor fi executate în cazul în care accesul la 
obiective este blocat și va înregistra aceasta într-un Plan de intervenție în caz de 
Evenimente Neprevăzute . 

(9) Delegatul va oferi instructaj privind siguranța personalului și vizitatorilor. Acesta va 
păstra în obiectiv echipament de prim-ajutor și va avea materiale pentru spălare și  
decontaminare de urgență, disponibile în cazul în care personalul intră în contact cu 
materiale periculoase, detector de gaz mobil, pentru detectarea eventualelor acumulări de 
gaz în spațiile de lucru în care pardoseala se află sub cota terenului construit și va posta 
numerele de telefon ale serviciilor de urgență în  locuri  vizibile. 
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(10) Prevenirea incendiilor și măsurile de protecție vor fi asigurate și menținute conform 
prevederilor legislației în vigoare. 

(11) Delegatul va fi răspunzător de asigurarea controalelor medicale periodice pentru 
personal, cel puțin o dată pe an, și pentru asigurarea unui program de vaccinare adecvat, în 
funcție de recomandările prealabile ale unui medic.  

(12) Delegatul se va asigura că muncitorii poartă echipamentul de protecție, au 
legitimațiile de identificare la vedere și că efectuează controalele medicale.  

 

15. RECLAMAȚII 

(1) Delegatul va ține cont de toate reclamațiile primite, indiferent din ce sursa. 

(2) În vederea primirii reclamațiilor precum și pentru informațiile publice, Delegatul va 
amenaja și va opera un birou de lucru cu publicul. Delegatul va instala și va opera suficiente 
linii telefonice cu serviciu non-stop sau cu mesagerie la biroul mai sus menționat pentru 
înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor publice. Biroul va avea cel puțin un angajat în timpul 
orelor de lucru în care se efectuează Serviciul. Biroul va dispune de asemenea și de un cont 
de e-mail.  

(3) Delegatul va înregistra toate reclamațiile primite și acțiunile întreprinse în aceste 
cazuri. Aceste înregistrări vor fi puse la dispoziția Delegatarului pentru verificare de câte ori 
va fi nevoie. Delegatul va informa, în scris și din proprie inițiativă, Delegatarul, în decurs de 
trei (3) zile lucrătoare, cu privire la toate reclamațiile primite și la acțiunile întreprinse sau 
planificate pentru a rezolva respectivele reclamații.  

(4) Delegatul va răspunde la toate reclamațiile într-o manieră politicoasă, promptă și 
eficientă într-un timp cât mai scurt, dar nu mai târziu de trei (3) zile lucrătoare. Va verifica 
într-un timp cât mai scurt veridicitatea fiecărei reclamații în parte și, dacă va fi cazul, va lua 
măsuri urgente de remediere a situației.  

(5) Delegatul va înregistra și păstra reclamațiile în format electronic într-o manieră care să 
faciliteze accesul de la distanță al unor terțe părți, astfel încât Delegatarul și delegații săi să 
poată accesa oricând informațiile. Datele vor fi organizate într-o bază de date integrată 
pentru toate activitățile Delegatului, accesibilă în timp real Delegatarului.  

 

16. PRETENȚII RIDICATE DE TERȚE PĂRȚI 

(1) Delegatul va asigura Delegatarul împotriva oricăror pretenții ridicate de terțe părți – 
generatori de deșeuri cu care a încheiat contracte, conform prevederilor din cadrul 
Contractului.  

(2) Delegatul răspunde pentru toate deteriorările aduse proprietății private sau publice din 
neglijența personalului angajat de Delegat în timpul executării acestui Contract. Delegatul va 
înlocui sau reface în starea originală, într-un termen rezonabil orice proprietate deteriorată de 
Delegat, angajați sau sub-contractori. 

 

17. ASIGURAREA UTILITĂȚILOR  
(1) Delegatul va asigura comunicarea internă eficientă cu toate punctele de lucru din 

amplasament (de exemplu prin intermediul stațiilor de emisie-recepție). 
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 (2) Delegatul va asigura pentru clădirile și instalațiile pe care le exploatează utilitățile 
necesare pentru alimentarea cu electricitate, apă și evacuarea apelor reziduale, încheind în 
acest sens contracte cu furnizorii de utilități, după cum este necesar pentru buna funcționare 
a activității, în nume propriu.  

(3) Delegatul este liber să decidă asupra măsurilor de asigurare permanentă a utilităților 
(instalații de rezervă) astfel încât standardul de calitate a serviciilor să nu fie afectat. 

(4) Delegatul va concepe un plan pentru situații de urgență și în cazul căderilor temporare 
de curent (maxim 48 de ore) pentru a-și putea desfășura activitatea conform termenilor și 
condițiilor Contractului, și care este parte a Planului de intervenție în caz de urgență și în caz 
de accidente, din Manualul de operare și întreținere.  

18. ALOCAREA RESPONSABILITĂȚILOR ȘI RISCURILOR  CONTRACTUALE 
 

18.1 Responsabilitățile Delegatarului 

Responsabilitățile Delegatarului vor include, printre altele: 

· Pregătirea/ actualizarea planurilor județene și locale de gestiune a deșeurilor. 

· Solicitarea de amendamente la reglementările în vigoare privind gestiunea deșeurilor, 
atunci când sunt necesare pentru dezvoltarea sistemului județean/local de gestiune a 
deșeurilor. 

· Deține toate activele publice pentru gestionarea deșeurilor direct sau prin intermediul 
membrilor ADI ECONEAMȚ. 

· Obține autorizațiile necesare pentru construcția instalațiilor pentru gestionarea deșeurilor. 

· Aprobă la propunerea Delegatului tarife și taxe pentru serviciile de gestiune a deșeurilor, 
pe care le pune la dispoziția populației. 

· Pregătește documentația de licitație pentru delegarea serviciilor și operarea instalațiilor de 
gestionare a deșeurilor municipale. 

· Organizează licitații și atribuie contractele de delegare a serviciilor de gestionare a 
deșeurilor municipale ori pentru operarea instalațiilor către operatorii economici 

·  Monitorizează și controlează activitatea Delegatului pentru a se asigura că Serviciul este 
prestat la un nivel calitativ corespunzător și în conformitate cu condițiile contractuale și 
cerințele din caietul de sarcini pentru delegarea serviciilor. 

· Organizează și desfășoară, împreună cu Delegatul campanii de informare și  
conștientizare a publicului. 

 

18.2 Matricea responsabilităților principale 

O vedere de ansamblu asupra scopului Contractului și a modului de alocare a 
responsabilităților principale între Delegatar și Delegat este prezentată în tabelul de mai jos:  
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Alocarea Responsabilităților Principale 

Nr. 
crt. 

Descrierea Sarcinii/Responsabilității Delegatar 

Comune 
Delegatului 

și 
Delegatarului 

Delegat 

Prestarea Serviciului: 

1. Prestarea serviciilor de colectare regulată a 
deșeurilor în conformitate cu Programul de 
execuție a serviciilor, dar nu mai puțin decât cele 
prevăzute în prezentul caiet de sarcini  

  √ 

2. Prestarea unor servicii la cerere/suplimentare, 
conform precizărilor din prezentul caiet de sarcini 

  √ 

3. Transportul și livrarea tuturor deșeurilor colectate 
și a materialelor reciclabile la instalațiile de 
procesare și eliminare desemnate de către 
Delegatar  

  √ 

4. Obținerea tuturor autorizațiilor și avizelor 
necesare conform legislației în vigoare,  pentru 
prestarea serviciilor de colectare și transport 
deșeuri și de operare a Stației de sortare și 
compostare Tîrgu Neamț  și a Stației de transfer 
Tîrgu Neamț 

  √ 

5. Respectarea tuturor permiselor, licențelor, 
autorizațiilor, actelor legislative, coduri de 
practică și a tuturor obligațiilor contractuale 
pentru furnizarea serviciilor și operarea 
instalațiilor de gestionare a deșeurilor  

  √ 

6. Stabilirea/ajustarea/modificarea tarifelor pentru 
prestarea serviciilor  

 √  

7. Colectarea contravalorii prestării serviciilor de 
colectare și transport deșeuri de la populație și 
de la ceilalți utilizatori de servicii 

  √ 

8. Plăți către Delegatar pentru dreptul de a utiliza 
instalațiile și echipamentele puse la dispoziție de 
către Delegatar- Redevența 

  √ 

9. Campanii de informare și conștientizare a 
populației  √  

Achiziții / Furnizarea Bunurilor și Resurselor: 

10 Furnizarea inițială de pubele și containere pentru 
precolectarea deșeurilor reziduale, 
biodegradabile și reciclabile, după caz  în limitele 
stabilite de SMID în județul Neamț  

√   

11. Primirea, stocarea, asamblarea - după caz și 
distribuirea tuturor containerelor/pubelelor 
furnizate de către Delegatar 

  √ 

  12. Furnizarea de vehicule și echipamente conexe 
și/sau suplimentare necesare pentru colectarea 

  √ 
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Alocarea Responsabilităților Principale 

Nr. 
crt. 

Descrierea Sarcinii/Responsabilității Delegatar 

Comune 
Delegatului 

și 
Delegatarului 

Delegat 

și transportul deșeurilor/ operarea Stației de 
sortare și compostare Tîrgu Neamț, respectiv a 
Stației de transfer Tîrgu Neamț pentru a se 
atinge nivelele de performanță a serviciilor cerute 
de Delegatar 

13. Achiziționarea și livrarea tuturor recipienților de 
colectare, echipamentelor etc. care trebuie 
înlocuite, pe toată durata Contractului   

  √ 

14. Asigurarea unei depozitări corespunzătoare și în 
siguranță a materialelor și echipamentelor, 
magazii, garaje, ateliere de reparații și întreținere 
vehicule etc. pe întreaga durată a Contractului   

  √ 

15. Asigurarea combustibilului, energiei electrice, 
pieselor de schimb, consumabilelor și altor 
materiale, necesare pentru prestarea serviciilor 
de colectare și transport deșeuri și operarea 
instalațiilor de gestionare a deșeurilor operate 

  √ 

16. Asigurarea tuturor resurselor umane necesare 
pentru prestarea serviciilor și operarea 
instalațiilor de gestionare a deșeurilor operate 

  √ 

Proprietatea, Asigurarea, Curățarea, Întreținerea și Înlocuirea Bunurilor: 

17. Proprietatea asupra tuturor containerelor, 
platformelor de colectare, instalațiilor de 
gestionare a deșeurilor și echipamentelor 
concesionate/puse la dispoziție de către 
Delegatar 

√   

18. Proprietatea asupra vehiculelor și 
echipamentelor suplimentare pentru colectarea 
deșeurilor și/sau operarea instalațiilor de 
gestionare a deșeurilor pe toată durata 
Contractului, necesare pentru atingerea nivelelor 
de performanță cerute 

  √ 

19. Proprietatea asupra tuturor bunurilor, 
echipamentelor și materialelor achiziționate de 
Delegat, pe toată durata Contractului  

  √ 

20. Asigurarea tuturor bunurilor, echipamentelor și 
materialelor folosite pentru prestarea serviciilor 
pe toată durata Contractului  

  √ 

21. Curățarea, repararea și întreținerea 
corespunzătoare a tuturor bunurilor, 
echipamentelor (inclusiv bunurile și 
echipamentele Delega-tarului, cu excepția 
pubelelor de 120 l) folosite pentru prestarea 
serviciilor și operarea instalațiilor pe întreaga 

  √ 
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Alocarea Responsabilităților Principale 

Nr. 
crt. 

Descrierea Sarcinii/Responsabilității Delegatar 

Comune 
Delegatului 

și 
Delegatarului 

Delegat 

durată a Contractului.  

22. Înlocuirea oricărui bun pierdut, furat sau stricat, a 
oricărui echipament după necesități, pe toată 
durata Contractului  

  √ 

 

18.3. Alocarea riscurilor 

Ținând seama de principiul acceptat în cazul acestor contracte și anume că „puterea maximă 
de cumpărare a banilor” poate fi atinsă când riscul este transferat părții capabilă să-l 
controleze, alocarea principalelor riscuri între Delegatar și Delegat este indicată în tabelul de 
mai jos: 

 

 Alocarea Riscurilor Principale 

Nr. 
crt. 

Descrierea Riscurilor Delegatar 

Comune 
Delegatului 

și 
Delegatarului 

Delegat 

 Riscuri de Operare:    

1. Fluctuații ale populației 
Modificarea semnificativă a numărului de locuitori, 
cu impact asupra cantităților de deșeuri și a 
numărului recipienților sau a frecvenței de colectare 
în conformitate cu Contractul 

  √ 

2. Tipuri de deșeuri 
Tipuri de deșeuri, altele decât cele specificate în 
Contract, colectate deliberat sau din neglijență 

  √ 

3. Valabilitatea Serviciului  

Disponibilitatea de a presta Serviciul scade sub 
standardele specificate  

  √ 

4. Performanțe în prestarea Serviciului 

Frecvența și calitatea Serviciului prestat scade sub 
standardele cerute  

  √ 

5. Estimarea Erorilor 

Costurile adiționale ale serviciilor sunt identificate și 
atribuibile estimării incorecte a costurilor de către 
Delegat.  

  √ 

6. Materiale și Echipamente  

Performanțele echipamentelor principale și/sau ale 
materialelor duc la costuri de întreținere mai mari 
decât cele prevăzute 

  √ 
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 Alocarea Riscurilor Principale 

Nr. 
crt. 

Descrierea Riscurilor Delegatar 

Comune 
Delegatului 

și 
Delegatarului 

Delegat 

7. Lipsa Personalului  

Lipsa unui personal calificat corespunzător duce la  
scăderea performanțelor și disponibilității serviciilor.  

  √ 

8. Instruirea Personalului 

Lipsa unui personal instruit corespunzător duce la o 
scădere a performanțelor și disponibilității serviciilor  

  √ 

9. Durata de viață rămasă pentru echipamente 

Aprecierea incorectă a duratei de viață rămasă a 
echipamentelor uzate. 

 √  

10. Variații 
Întârzieri și costuri suplimentare rezultate din 
schimbări în: 

- cerințele Delegatarului 

- cerințe din acte normative 

- standardele privind protecția mediului  

√   

11. Performanțe de Mediu  

Întârzieri și costuri suplimentare rezultate din 
neîndeplinirea prevederilor autorizației de mediu  

  √ 

12. Plângeri ale unor terți  
Costurile suplimentare generate de plângerile unei 
terțe părți, rezultând din nerespectarea standardelor 
specificate în Contractul de delegare, Contractele de 
servicii și/sau reglementările în domeniul protecției  
mediului  

  √ 

13. Controlul Costului  

Un control inadecvat al costurilor duce la nevoia de 
resurse suplimentare  

  √ 

14. Întreținerea  

Costuri suplimentare de întreținere rezultând din 
estimarea eronată, abuzuri în utilizare sau ciclul 
redus de viață generat de proceduri 
necorespunzătoare de întreținere 

  √ 

15. Deficiențe de Infrastructură  

Deficiențe în proiectarea infrastructurii sau calitatea 
construcției, conducând la costuri de întreținere și 
reparare mai ridicate decât cele anticipate  

√   

16. Defecțiune a Infrastructurii (asigurabilă) 

 
  √ 

17. Defecțiune a Infrastructurii (neasigurabilă) 

Defecțiuni ale infrastructurii sau distrugeri apărute  
dintr-un eveniment neasigurabil sau ca urmare a 
revoltei publice 

√   
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 Alocarea Riscurilor Principale 

Nr. 
crt. 

Descrierea Riscurilor Delegatar 

Comune 
Delegatului 

și 
Delegatarului 

Delegat 

18. Inflație 

Costurile de operare cresc mai mult decât se 
preconiza sau este permis în aranjamentele 
contractuale de indexare a prețurilor 

  √ 

19. Performanțele Sub-Contractanților  

Lipsa disponibilității și nerespectarea standardelor 
de performanță ca rezultat al activității sub-
contractanților: 

- Insolvabilitate sau dizolvare 

- Neexecutare 

- Neîndeplinirea standardelor de calitate  

  √ 

 Riscuri Financiare :    

20. Sustenabilitate 

Câștigurile obținute din prestarea Serviciului sunt 
insuficiente pentru a acoperi toate plățile datorate 
Delegatului conform Contractului 

 √  

21. Dobânzi Bancare ulterioare atribuirii 
Contractului 

Ulterior atribuirii Contractului, dobânzile bancare sau 
orice alt cost financiar cresc mai mult decât a 
anticipat Delegatul în momentul depunerii ofertei 

  √ 

22. Aprecierea Tarifelor  

Costuri suportate de Delegat din estimarea eronată 
a  plafoanelor tarifare 

 √  

23. Schimbări în sistemul de finanțare  

Costuri suportate de Delegat ca urmare a unor 
schimbări în sistemul de taxare  

 √  

24. Taxa pe Valoarea Adăugată 

Schimbări în statutul Serviciului din punctul de 
vedere al TVA  

√   

25. Obiectul Asigurării 

Riscuri majore devin neasigurabile în timpul derulării 
Contractului  

√   

26. Costul Asigurării 

Costul asigurării crește mai rapid decât a preconizat 
Delegatul. 

  √ 

 Riscuri Legislative:    

27. Schimbări Specifice În Legislație  

Schimbări în legislație care se aplică specific numai 
la : 

- Acest Contract 

- Delegatul care prestează aceste servicii  

 √  
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 Alocarea Riscurilor Principale 

Nr. 
crt. 

Descrierea Riscurilor Delegatar 

Comune 
Delegatului 

și 
Delegatarului 

Delegat 

28. Schimbări Generale în Legislație 

Schimbări legislative sau în sistemul de reglementări 
care determină creșterea costurilor de operare sau 
de cheltuieli de capital 

 √  

29. Lipsa Delegatului 

Urmările financiare ale oricărei lichidări determinate 
de desființarea Delegatului  

  √ 

30. Forța Majoră  

Urmările financiare ale oricărei lichidări determinate 
de o situație de forță majoră  

√   

31 Schimbări politice 

Schimbări în structura decizională a UAT-urilor, care 
ar afecta procesul decizional în cadrul ADI 
ECONEAMȚ 

√   

 

PARTEA IV: SERVICIUL DE COLECTARE ȘI TRANSPORT A 
DEȘEURILOR ȘI DE OPERARE A STAȚIEI DE SORTARE ȘI 
COMPOSTARE DEȘEURI ȘI  A STAȚIEI DE TRANSFER DEȘEURI  

 

19. METODE DE COLECTARE  
Delegatul va utiliza următoarele metode de colectare  în scopul prestării Serviciilor: 

A. Colectarea de pe Platformele de colectare pentru: deșeurile menajere de la 
utilizatorii casnici (zona rurală), deșeurile reciclabile de la  utilizatorii casnici și 
utilizatorii non casnici (zona rurală și urbană), deșeurile din piețe: 

Ø Colectarea din containere de 1.100 litri pentru deșeuri reziduale cu autogunoiere 
compactoare.  

Ø Colectarea din containere de 1.100 litri pentru deșeuri reciclabile cu autovehicule 
specializate, pentru fiecare tip de deșeu în parte. 

B. Colectarea de la casele individuale din zona urbană  

Ø Colectarea deșeurilor reziduale din pubele individuale de 120 litri cu autogunoiere 
compactoare. 

Ø Colectarea deșeurilor biodegradabile (orașul Tîrgu Neamț) din pubele individuale de 120 
litri cu autogunoiere compactoare. 

C. Colectarea la cerere 

Ø Colectarea deșeurilor în cazul unor evenimente speciale, la solicitarea UAT-
urilor/generatorilor;. 
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Ø Colectarea deșeurilor provenind din activitatea de reabilitare interioară și /sau exterioară a 
locuințelor.  

Ø Operațiunile de colectare la cerere se face pe cheltuiala UAT- urilor/generatorilor, în baza 
unor tarife speciale aprobate de UAT-uri. 

 

20. AMPLASAREA RECIPIENȚILOR 

Amplasarea recipienților se va face numai pe platformele sau punctele de colectare 
preluate de la Delegatar. 

20.1. Platforme de colectare  

 (1) Toate platformele de colectare sunt amplasate în locații potrivite, care asigură un 
acces ușor pentru autospeciale și pentru generatorii de deșeuri arondați. 

(2) Delegatul va avea dreptul să modifice și să realoce ariile de serviciu ale platformelor 
de colectare doar cu acordul Delegatarului - ADI ECONEAMȚ și/sau UAT-ului și cu 
informarea prealabilă cu cel puțin 7 zile, a generatorilor de deșeuri afectați. Totodată 
delegatul are dreptul ca pe cheltuiala proprie și cu acordul Delegatarului să înființeze 
platforme noi în vederea optimizării colectării deșeurilor. 

(3) Deși platformele de colectare sunt amplasate pentru a fi la îndemâna generatorilor de 
deșeuri, locația acestora nu va avea un impact negativ asupra împrejurimilor și de aceea 
Delegatul va întreține și/sau repara platformele de colectare, în așa fel încât containerele să 
fie ușor manevrabile, să se evite deteriorarea lor și să nu prezinte niciun pericol pentru 
populație. Delegatul se va asigura de amplasarea în siguranță a containerelor pentru a evita 
producerea de accidente.  

(4) De asemenea Delegatul se va asigura că: 

· Orice amplasament unde are loc descărcarea recipienților este lăsat în stare de 
curățenie după colectare și fără să se fi răspândit deșeuri solide sau lichide pe pavaj.  

· Toate deșeurile solide sau resturi aflate în afara pubelelor sau containerelor vor fi 
strânse.  

· Spațiul dintre platforma de colectare și locația unde sunt descărcate containerele este 
lăsat în stare de curățenie.  

· Angajații Delegatului, pe timpul executării Serviciului, nu vor cauza daune fizice 
persoanelor sau proprietăților publice sau private. 

· La orice amplasament în care se află recipienți destinați colectării deșeurilor și în care 
deșeurile se află frecvent în afara containerelor sau pubelelor, Delegatul va investiga 
motivele și va lua măsuri din sfera sa de competență pentru a evita aceasta situație 
în viitor. Delegatul îl va informa în permanență pe Delegatar. Delegatul are aceleași 
obligații și în cazul în care deșeurile sunt frecvent aruncate ilegal pe o rază de 15 de 
metri în jurul amplasamentului. 

 

20.2 Amplasarea pubelelor la casele individuale 

Locatarii caselor individuale vor fi răspunzători de amplasamentul pubelelor de 120l  și de 
poziționarea acestora în exteriorul proprietății, în zilele când se desfășoară serviciul de 
colectare.  
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21. METODE APROBATE 

(1) Serviciul de colectare pentru deșeurile reziduale va fi executat pe baza unui sistem de 
lucru cu europubele de 120 l pentru gospodării individuale și containere de 1.100 l pentru 
platformele de colectare. 

(2) Serviciul de colectare a deșeurilor biodegradabile, pentru utilizatorii casnici cu 
gospodării individuale din orașul Tîrgu Neamț va fi executat pe baza unui sistem de lucru cu 
europubele de 120 litri. 

(3) Serviciul de colectare pentru deșeurile  reciclabile se va executa pe baza unui sistem 
de containere speciale de 1.100 l amplasate pe platformele de colectare. 

(4) Delegatul va avea în permanență un număr suficient de containere pe fiecare 
platformă de colectare pentru a putea prelua cantitatea de deșeuri generată în aria deservită 
între doua colectări succesive.  

(5) Delegatul va mări sau reduce numărul de containere pe platformele de colectare dacă 
este necesar în vederea prestării Serviciului.  

(6)Delegatul va schimba tipurile de recipienți furnizați de Delegatar sau orice alt recipient 
de colectare prevăzut în acest document numai cu acordul Delegatarului.  

(7) Delegatul se va asigura că:  
- Containerele sunt corect manevrate pentru a evita orice deteriorare; 

- Containerele sunt complet golite în timpul operațiunii de descărcare în autospeciale; 

- Containerele sunt înapoiate pe platformele de colectare, după descărcarea în 
autogunoiere sau autospeciale; 

- Pubelele de 120 l sunt aduse în locul inițial, pe trotuar lângă bordură sau lângă gardul 
proprietăților; 

(8)Toate containerele vor fi manevrate cu atenție de către personalul Delegatului și vor fi 
repuse în locul inițial, în picioare, cu capacul în poziție închisă. Platformele de colectare vor fi 
lăsate în stare de curățenie după acțiunea de colectare.  

(9) Pentru acele străzi considerate artere principale, vehiculele de colectare vor colecta 
deșeurile, de pe fiecare parte a străzii pe rând și nu vor permite sau încuraja lucrătorii sau 
generatorii de deșeuri solide să traverseze strada pentru a depune deșeuri solide în 
autogunoiere. 

(10) Generatorii de deșeuri reziduale din case fără pubele individuale își vor duce 
deșeurile la recipienții de pe platformele de colectare pe cont propriu.  

(11) Locatarii caselor individuale dotate cu pubele vor fi răspunzători de poziționarea 
pubelelor lângă bordură sau în afara incintei proprietății, în ziua stabilită pentru serviciul de 
colectare și de așezarea acestora în locurile inițiale după încheierea acestuia. 

(12) Dacă un recipient (container/pubelă) devine instabil datorită supraîncărcării cu 
deșeuri foarte grele de către generatorii de deșeuri și astfel operarea autospecialei este 
riscantă, Delegatul poate să lase deșeurile necolectate în recipient. El are obligația de a 
anunța în scris Delegatarul și autoritatea competentă municipală sau comunală de apariția 
unor asemenea probleme în decurs de o (1) zi. Delegatarul va aplica prevederile legale 
cerând generatorului (dacă este identificat) să colecteze deșeurile pe cont propriu sau va 
stabili de comun acord cu Delegatul măsurile de ridicare a deșeurilor ce constituie servicii în 
afara celor prevăzute prin prezentul caiet de sarcini.  
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(13) Delegatul va lua toate măsurile necesare de deratizare și dezinfecție pentru a asigura 
condiții adecvate de igienă pe platformele de colectare din domeniul public și în containerele, 
benele și autospecialele aferente.  

(14) Delegatul va asigura dotarea punctelor proprii de colectare ale utilizatorilor non-
casnici cu numărul și tipurile de containere necesare pentru asigurarea precolectării 
deșeurilor asimilabile celor menajere pe numărul de fracții precizat la punctul 3.2.3.(1) a 
prezentului Caiet de sarcini, contra cost  

(16) Delegatul  va asigura dotarea punctelor proprii de colectare ale persoanelor fizice cu 
numărul de containere necesare pentru colectarea deșeurilor reziduale. 

  

22. TRASEE, VEHICULE ȘI DOCUMENTE SPECIFICE 

(1) Activitatea de colectare și transport deșeuri se va realiza în baza Programului de 
execuție, în conformitate cu cele stipulate în Programul de execuție – paragraful 35 - A2, din 
prezentul caiet de sarcini. 

(2) Delegatul va folosi vehicule de colectare destinate executării acestor Servicii adaptate 
tipurilor și cantităților de deșeuri colectate.  

(3) Nu se vor desfășura activități de colectare pe arterele sau în piețele principale în 
timpul orelor de vârf de trafic.  

(4) Delegatul va produce o minimă perturbare în trafic în timpul derulării Serviciilor.  

(5)Toți angajații Delegatului își vor îndeplini îndatoririle în conformitate cu traseele 
planificate și stabilite și cu zonele aferente acestora. De câte ori vor fi schimbate temporar 
traseele sau zonele datorită unor circumstanțe neprevăzute Delegatul va informa generatorii 
cu privire la noile rute sau zone, împreună cu o explicație a schimbărilor, în decurs de o (1) zi 
după identificarea circumstanței neprevăzute. Dacă sunt necesare schimbări care pot fi 
prevăzute, descrierea și justificarea vor fi aduse la cunoștința generatorilor cu cel puțin 7 zile 
anterior schimbării. Nu poate fi considerată situație neprevăzută defectarea utilajului care 
deservește traseul  sau zona. 

 

23. SERVICIUL  REGULAT  DE COLECTARE 
 

23.1 Deșeuri reziduale 

 

(1) Delegatul va asigura colectarea deșeurilor reziduale de pe platformele de colectare din 
mediul urban de cel puțin două ori pe săptămână în perioada 01 aprilie – 31 octombrie și cel 
puțin o data pe săptămână în restul anului, iar în mediul rural ce puțin săptămânal pe toată 
durata anului.  

(2) În orice situație Delegatul va asigura colectarea deșeurilor de pe platformele de 
colectare cu o frecvență de lucru suficient de mare pentru a asigura condiții de curățenie și 
igienă a mediului evident, luând în calcul condițiile climaterice din România.  

(3)  Delegatul va colecta deșeurile de la utilizatorii casnici și non-casnici cu puncte proprii 
de colectare, cu o frecvență de lucru convenita cu fiecare generator în parte, dar care să 
respecte legislația română în vigoare.  
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23.2 Deșeuri reciclabile 

(1) La fiecare punct de colectare o parte din containerele de 1.100 l sunt alocate colectării 
materialelor reciclabile selectate la sursă pe trei fracții: hârtie și carton, metal și plastic și 
sticlă. Containerele vor fi marcate adecvat și vor avea culori în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 

(2) Pentru deșeurile reciclabile programul activității E se va întocmi pe baza următoarelor 
frecvențe: 

· Deșeuri de hârtie și carton de la populație din zona blocurilor urban – 1 

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

de timp poate poate fi mărit  de  delegat la doua săptămâni  în funcție de  gradul de 

umplere a recipientelor;  

· Deșeuri de plastic și metal de la din zona blocurilor - urban – 1 dată/săptămână în 

cazul umplerii recipientelor de colectare în acest interval.  Intervalul de timp poate fi 

mărit/micșorat   de  delegat în funcție de  gradul de umplere a recipientelor 

· Deșeurile de hârtie și carton și deșeurile de plastic și metal de la populație din zona 

caselor – urban – o dată la două săptămâni; 

· Deșeurile de hârtie și carton de la populație din mediul rural – o dată pe lună 

· Deșeurile de plastic și metal de la populație din mediul rural – o dată la două 

săptămâni în cazul umplerii recipientelor de colectare în acest interval.  Intervalul de timp 

poate  fi micșorat/mărit  de  delegat în funcție de  gradul de umplere a recipientelor   

· Deșeurile de sticlă (de la populație -urban și rural-) – o dată pe lună. 

· Deșeurile reciclabile (pe cele  3 fracții hârtie și carton, plastic și metal și sticlă) generate 

de instituții - conform programului stabilit de comun acord de  delegat prin contractul de 

prestări servicii  cu instituția respectivă 

· Deșeurile reciclabile (pe cele  3 fracții hârtie și carton, plastic și metal și sticlă) generate 

de agenți economici – conform programului stabilit de comun acord de  delegat prin 

contractul de prestări servicii  cu agentul economic respectiv. 

(3) Delegatul poate să varieze frecvența de colectare a  materialelor reciclabile de pe 

platformele de colectare, pe baza cantităților medii generate și a capacității de depozitare. 

Vor fi de asemenea colectate toate materialele plasate lângă containere.   

(4) Delegatul poate să instaleze și să implementeze un sistem suplimentar de separare la 
sursă a materialelor reciclabile, în funcție de acordul Delegatarului sau al autorităților 
administrației publice locale, consimțământ care nu va fi refuzat Delegatului în mod 
nejustificat. 

23.3 Deșeuri din piețe 
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În vederea colectării deșeurilor din piețele permanente Delegatul va amplasa contra cost, 
în locațiile special destinate – platforme de colectare - un număr corespunzător de 
containere de capacitate adecvată pentru primirea deșeurilor produse. Containerele vor fi 
golite cu o frecvență conform celor stipulate la paragrafele 23.1 și 23.2 din prezentul Caiet de 
sarcini, și cu respectarea Regulamentului serviciului public de salubrizare a localităților din 
Județul Neamț, iar locația respectivă va fi curățată de eventualele resturi de deșeuri. În 
vederea colectării deșeurilor din piețele și târgurile ocazionale – inclusiv cele săptămânale, 
Delegatul poate asigura serviciul contra cost.  

23.4 Deșeuri în locuri nepermise 
(1) Delegatul va anunța Delegatarul referitor la depozitele de deșeuri în locuri nepermise 

identificate ocazional în timpul prestării Serviciilor și care nu se datorează neglijenței 
Delegatului. Va anunța tipul de deșeuri, amplasamentul și volumul aproximativ. După 
investigare Delegatarul poate instrui Delegatul să transporte aceste deșeuri la depozitele de 
deșeuri desemnate. Activitatea va fi decontată ca activitate suplimentară. 

(2) În cazul în care aceste deșeuri sunt abandonate de generatorii casnici săptămânal și 
în aceleași locuri, iar acest lucru nu se datorează neglijenței Delegatului, Delegatul se va 
consulta cu Delegatarul și autoritățile competente și va lua măsuri pentru prevenirea acestor 
situații în viitor.  

3) În cazul unor abandonării ocazionale Delegatul, în colaborare cu Delegatarul  poate 
decide amplasarea unui indicator de interzicere a depozitării sau poate conveni asupra  
măsurilor de prevenire a depozitării de deșeuri în locuri nepermise.  

(4) Delegatul poate refuza colectarea deșeurilor menajere amestecate cu deșeuri 
periculoase, deșeuri din construcții și demolări sau deșeuri industriale. În situațiile în care 
Delegatul are motive obiective să nu colecteze deșeurile solide el va informa Delegatarul și/ 
sau autoritatea locală competentă în decurs de o (1) zi iar aceasta și/ sau generatorul de 
deșeuri respectiv vor avea obligația de a gestiona aceste deșeuri. 

24.  GESTIONAREA  ȘI  OPERAREA  STAȚIEI  DE  SORTARE  ȘI COMPOSTARE ȘI A 
STAȚIEI DE TRANSFER DEȘEURI 

24.1 Generalități 

Stația de sortare și compostare  a deșeurilor de la Tîrgu Neamț  are următorii parametri 
funcționali: 

Parametru Caracteristici 

Capacitatea stației de sortare 2.600  t/an (cu materiale separate la sursă) 

Capacitatea stației de 
compostare 

5.500 t/an 

Stare Existenta  

Data de începere a operării 2010 

Orașe deservite Tîrgu Neamț 

Nr. comune deservite 5 

Plan de dezvoltare pentru 
stația de sortare 

Deservirea a încă 12 comune 
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Soluție  Creșterea capacității prin creșterea numărului de schimburi 
de lucru pentru angajați 

Tehnologie  Sortare manuală 

Stația de transfer a deșeurilor de la Tîrgu Neamț, are următorii parametri funcționali: 

 

Parametru Caracteristici 

Capacitate proiectată (pentru deșeuri 
reziduale) 

17,000 t/an, 68 t/zi 

Distanța până la depozitul de deșeuri aprox. 40 km 

Program de operare  312 zile/an, 6 zile/ săptămână 

Aspecte tehnologice Deșeurile sunt depozitate liber în containere 
deschise 40 m3. Acestea sunt transportate în 
camioane de mare tonaj cu remorci. 

Operare stație de transfer Descărcare deșeuri în  două containere de 
40 mc, plasate  direct pe platformă (zona) de 
încărcare 

Numărul platformelor de descărcare/ 
încărcare/ manevră /stocare containere   

2 

Capacitate / zi de lucru 68 t/zi 

Numărul necesar estimat de containere cu 
capacitate de 40 m3 

12 

Numărul estimat al personalului angajat la 
stația de transfer 

6 

Numărul estimat de transporturi pe zi 4/zi 

 

(1) Delegatul va asigura obținerea/menținerea tuturor autorizațiilor necesare pentru 
funcționarea instalațiilor gestionate. 

(2) Delegatul va gestiona, întreține și asigura funcționarea instalațiilor gestionate, conform 
contractului și următoarelor cerințe: 

· Recepția, gestionarea și cântărirea deșeurilor biodegradabile și reciclabile 
colectate selectiv  - sticlă, hârtie și carton, plastic și metale, livrate în instalațiile de 
gestionare a deșeurilor operate; 

· Gestionarea și întreținerea dotărilor și echipamentelor aferente instalațiilor 
gestionate, respectiv a clădirilor – clădire administrativă, hală sortare, a drumurilor 
interioare și parcărilor, echipamentelor, platforma și echipamente pentru 
compostare, vehiculelor și instalațiilor auxiliare etc.; 

· Delegatul trebuie să se asigure că deșeurile reciclabile vor fi sortate sub forma de 
materiale comercializabile cel puțin 60%  în primul an, 65 în anii 2-4 și 70 în anii 5-
8, conform celor precizate și în Regulamentul serviciului public de salubrizare a 
localităților din Județul Neamț.   

 
24.2 Operarea cântarului 
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(1) Delegatul trebuie să opereze și să întrețină sistemul integrat de înregistrare a 
cântăririlor care cuprinde toate componentele hardware și software necesare, pentru a 
asigura înregistrarea electronică în mod distinct, a fiecărei încărcături de deșeuri care intră 
atât în Stația de sortare și compostare de la Tîrgu Neamț, cât și în Stația de transfer de la 
Tîrgu Neamț. Delegatarul va avea acces la baza de date în orice moment pentru a vizualiza, 
descărca și tipări rapoarte de cântărire în formate care urmează să fie convenite. 

(2) Pentru fiecare transport vor fi elaborate Fișe de evidență, respectiv Fișe de expediție, 
păstrate în format electronic și care vor include cel puțin următoarele informații:  

· Datele de identificare a vehiculului;  

· Greutatea vehiculului încărcat intrat/ieșit;  

· Greutatea vehiculului gol;  

· Greutatea netă a încărcăturii;    

· Tipul de deșeu transportat; 

· Proveniența/destinația deșeului transportat; 

· Data și ora cântăririi 

· Observații  

(3) Aceste informații vor fi incluse și în Fișa de evidență/ Fișa de expediție, în format pe 
hârtie, care va fi predată într-un exemplar conducătorului auto la intrarea respectiv ieșirea din 
stație.   

(4) Delegatul va lua toate măsurile necesare în zona cântarului pentru a asigura utilizarea 
corectă și în condiții de siguranță, eficientă a instalației de cântărire de către operatorii săi și 
va asigura în cadrul stației a unui număr suficient de piese de schimb și consumabile pentru 
o prestare permanentă și fără întârziere a serviciilor.  

(5) Cântarul va avea în permanență personalul necesar în timpul programului de lucru al 
depozitului. 

(6) Delegatul va fi responsabil pentru întreținerea cântarului și verificarea acestuia de 
către un laborator de metrologie acreditat. Calibrarea se va face conform cerințelor 
producătorului. Certificatele de calibrare vor fi păstrate la fața locului pentru inspecția 
realizată de Delegatar, sau de către instituțiile abilitate.  

24.3.  Deșeuri admise și neadmise 

(1) În Stația de sortare și compostare de la Tîrgu Neamț sunt admise numai deșeurile 
biodegradabile și respectiv fracțiile de materiale separate la sursa, precum hârtie, carton, 
materiale plastice, metale sau sticlă, provenind din gospodării, instituții și agenți economici, 
din aria de deservire. 

(2) În Stația de transfer de la Tîrgu Neamț sunt admise numai deșeurile menajere și 
asimilabile provenind din gospodării, instituții și agenți economici, din aria de deservire a 
acesteia. 

(3) Fiecare încărcătura va fi verificată, la intrarea în instalația de sortare și compostare 
gestionată de către personalul operativ, pentru identificarea unor eventuale componente care 
în mod uzual nu sunt admise în stație de sortare și compostare, cântărită iar apoi 
direcționată fie spre zona de compostare, fie spre zona de sortare a stației.    
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(3) Orice încărcătura de deșeuri separate la sursă care conține în special amestecuri de 
deșeuri municipale va fi respinsă de la sortare, iar deșeurile vor fi direcționate către Stația de 
transfer de la Tîrgu Neamț.    

 
24.4  Operarea Stației de sortare 

(1) Deșeurile reciclabile, colectate separat din aria de deservire după înregistrare la 
cântar, vor parcurge  în stația de sortare următoarele etape de  : 

§ recepția deșeurilor colectate selectiv la intrarea în Stația de sortare Tîrgu Neamț 

§ stocarea înainte de sortare, în compartimentul de stocare temporară  

§ sortarea manuală - sortare pozitivă pe cele două linii de sortare - hârtia și cartonul, 
respectiv plasticul și materialele neferoase  

§ balotarea în presa aferentă fiecărei linii de sortare  

§ stocarea înaintea  transportului, pe platforme betonate special destinate acestui scop  

§ ridicarea materialelor sortate și transportul către firmele reciclatoare 

§ separarea metalelor din reziduul de la sortare 

§ colectarea reziduurilor de la sortare  

§ preluarea în containere speciale și transportul deșeului rezidual rezultat de la sortare în 
Stația de transfer a deșeurilor 

 
24.5  Operarea Stației de transfer 

 (1) După ce trec de înregistrarea la cântar și recepție în Stația de transfer, deșeurile 
menajere, colectate din zona 3, inclusiv refuzul de la stația de sortare, sunt descărcate direct 
din vehiculul de transport în containerul de 40 mc. 

(2) Containerele în care sunt descărcate deșeurile sunt numerotate și inscripționate sau 
etichetate cu numele fracției de deșeuri.  

(3) Se va evita manevrarea containerelor de mare capacitate pe poziții de așteptare, 
luându-se măsuri pentru preluarea acestora direct de către vehiculele de transport 
specializate și transportul la depozitul de deșeuri nepericuloase Girov. 

 (4) Este cu desăvârșire interzisă descărcarea oricăror categorii de deșeuri în altă parte 
decât direct în containerele de mare capacitate. În cazuri excepționale, în care personalul 
care deservește stația decide să efectueze un control vizual mai amănunțit al deșeurilor 
dintr-un vehicul, deșeurile pot fi descărcate pe platforme betonate care asigură o bună 
preluare a levigatului. 

(5) Delegatul va verifica, prin personal special instruit poziționarea corectă a containerelor;  

(6) Delegatul va asigura transportul la depozitul de deșeuri nepericuloase Girov, a 
containerelor umplute la un nivel corespunzător, cu respectarea sarcinii utile maxime a 
vehiculului care transportă containerele.  

(7) La depozitul de deșeuri nepericuloase Girov personalul Delegatului trebuie să 
respecte dispozițiile personalului de la depozit cu privire la: 

- efectuarea inspecției deșeurilor; 

- locul și modul de descărcare a deșeurilor; 
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- încărcarea și transportul deșeurilor respinse; 

(8) Personalul Delegatului trebuie să aștepte, în urma inspecției deșeurilor, permisiunea 
ca își poate continua activitatea. Pe parcursul inspecției personalul Delegatului va manevra 
echipamentele din dotare astfel încât să nu pună în pericol activitatea sau integritatea 
personalului de inspecție sau a altor persoane și echipamente.  

(9) Deșeurile reziduale destinate transferului la depozitul de deșeuri nepericuloase Girov, 
nu vor fi stocate pe amplasamentul stației mai mult de 24 de ore, pentru a preveni 
degradarea, mirosurile, formarea de levigat, ape uzate, atragerea de insecte și rozătoare. 

      
24.5 Întreținerea instalațiilor 

(1) Delegatul va fi responsabil pentru întreținerea fiecărui element al instalațiilor - clădiri, 
echipamente, utilaje și se consideră că a avut în vedere toate cerințele de întreținere în 
stabilirea ofertei financiare. 

(2) Nici o activitate de întreținere, reparare sau înlocuire a vreunui element al 
instalațiilor/echipamentelor/utilajelor concesionate nu trebuie să afecteze integritatea 
structurală sau operațională temporară sau permanentă a acestora, sau să le modifice 
funcția. Delegatarul trebuie să fie informat cu privire la orice astfel de acțiuni și primit acordul 
său, în scris, înainte de a fi întreprinse. 

(3) Delegatul va include în Manualul de operare și întreținere un set de sarcini pentru 
întreținerea periodică pentru toate instalațiile și echipamentele pentru a asigura funcționarea 
optimă a acestora și a programa eventualele întreruperi în vederea reviziilor periodice, astfel 
încât perturbările în funcționarea instalațiilor sa fie minimizate. Delegatul va efectua 
reparațiile neprogramate în cel mai scurt timp. 

(4) Toate echipamentele și utilajele vor fi operate, calibrate, reparate și întreținute în 
conformitate cu instrucțiunile producătorilor și/sau Manualul de operare și întreținere. Aceste 
cerințe trebuie sa fie incluse în Planul de întreținere al instalațiilor pe care le operează, parte 
din Manualul de operare și întreținere . 

(5) Delegatul va revizui și actualiza în permanență Manualul de operare și întreținere, 
după cum este necesar. 

 
24.6  Controlul aspectelor  de mediu  

(1) Delegatul se va asigura că gunoiul, mirosurile neplăcute, noroiul, praful, zgomotul, 
păsările, dăunătorii nu vor da naștere la aspecte neplăcute la amplasamentul instalațiilor 
gestionate sau în preajma acestuia. Orice metoda folosită de Delegat pentru a controla astfel 
de aspecte neplăcute nu va cauza poluarea mediului și va fi în concordanță cu 
reglementările legale în vigoare pentru protecția mediului. 

(2) Pe durata operării instalațiilor de sortare, transfer și a platformei de compostare a 
deșeurilor pe care le gestionează Delegatul va asigura: 

§ curățarea permanență a platformelor de lucru și a drumurilor de acces și 
stropirea cu apă a acestora în perioadele lipsite de precipitații, pentru 
evitarea/diminuarea emisiilor de particule; 

§ curățarea autovehiculelor și a roților acestora înainte de părăsirea obiectivului; 

§ întreținerea corespunzătoare a motoarelor autovehiculelor. 
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24.7 Siguranța instalațiilor  

Delegatul trebuie să asigure siguranța instalațiilor de sortare, transfer și compostare a 
deșeurilor pe care le gestionează tot timpul anului, pe toată perioada zilei (24 de ore). În 
acest sens trebuie să se asigure că nici o persoana neautorizată nu are acces pe 
amplasament și că echipamentele și construcțiile sunt în siguranță în afara orelor de 
funcționare. 

 
24.8 Neprevăzute, urgente și incidente  

 (1) Delegatul va ține înregistrări în scris și va transmite rapoarte cu privire la toate 
incidentele, accidentele, situațiile de urgență și măsurile de remediere ale acestora, 
asigurându-se că situațiile de urgență sunt abordate cât mai repede posibil și că efectele 
negative sunt reduse la minimum. 

 (2) Toate înregistrările și rapoartele asupra evenimentelor precizate în paragraful anterior, 
precum și masurile de remediere întreprinse vor fi incluse în baza de date a operațiunilor și 
respectiv în  raportul anual prezentat Delegatarului. 

 

24.9 Echipamente, vehicule, utilaje suplimentare 
(1) Orice altă componentă, vehicul sau echipament care în opinia Delegatului este 

necesară a fi adăugată instalațiilor de sortare, transfer și compostare a deșeurilor puse la 
dispoziție de Delegatar prezentate în anexe, pentru îndeplinirea conformă a activității, vor fi 
prezentate distinct și justificat în oferta sa tehnică. Achiziția și exploatarea acestora se va 
realiza prin grija și cu finanțarea exclusiva a Delegatului.  

(2) Delegatul va putea utiliza și alte echipamente decât cele concesionate/puse la 
dispoziție de Delegatar sau incluse în oferta sa tehnică, în următoarele condiții: 

· Respectivele instalații /echipamente/ utilaje/ dotări înlocuiesc bunuri similare 
scoase din uz (deteriorare, casare etc); 

· Instalațiile/ echipamentele/ utilajele/ dotările conduc la scăderea costurilor de 
operare și /sau la reducerea impactului asupra mediului   

 

25.   VREME NEFAVORABILĂ 

(1) Când există condiții de vreme nefavorabilă care pot împiedica sau întârzia executarea 
Serviciului de colectare și transport a deșeurilor în parte sau în totalitate, Delegatul va căuta 
o alternativă și va informa imediat Delegatarul pentru a obține aprobarea de a modifica 
programele activităților afectate după cum consideră necesar sau adecvat în aceste 
circumstanțe. Aprobarea, dacă este obținută, nu îl va scuti pe Delegat de prestarea acelor 
servicii neefectuate în conformitate cu termenii Contractului. În scopul aplicării prevederilor 
acestei secțiuni decizia Responsabilului de contract este definitivă.  

(2) Delegatul va avea obligația de a presta serviciul de colectare în cursul aceleiași 
săptămâni de lucru, de îndată ce timpul o va permite. Delegatul nu va fi avertizat și nici 
penalizat în nici un fel, dacă recuperează restanțele în cursul aceleiași săptămâni. 
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(3) În cadrul Programului de Execuție a Serviciului, Delegatul este obligat să țină cont de 
condițiile meteo nefavorabile și să-și ia măsuri care să permită efectuarea Serviciilor în 
aceste condiții. Aceste măsuri vor fi incluse în prețul ofertat. 

 

26. DEFICIENȚELE SERVICIULUI 

  
(1) Următoarele deficiente ale Serviciului vor avea că rezultat emiterea unui avertisment din 
partea Delegatarului, pentru fiecare eveniment în parte: 

· Nepăstrarea curățeniei în amplasamentele instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
operate și/sau pe terenurile limitrofe acestora; 

· Depozitarea necontrolată a deșeurilor în perimetrul limitrof instalațiilor de gestionare a 
deșeurilor operate;  

· Muncitorii nu poartă uniforma sau echipamentul de protecție;  

· Neînregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deșeurilor;  

· Orice altă încălcare involuntara a prevederilor contractului/Caietului de sarcini, 
referitor la operarea instalațiilor/echipamentelor/dotărilor gestionate;  

· Deșeuri rămase necolectate în recipienți – la fiecare caz constatat, în ziua în care 
este programată colectarea respectivelor deșeuri și ulterior momentului efectuării 
colectării;  

· Containere/pubele supraîncărcate, care se datorează culpei Delegatului – la fiecare 
caz/recipient; 

· Neînlăturarea lichidelor scurse sau resturilor de deșeuri de pe platformele de 
colectare; 

· Vehicule sau containere rămase nespălate sau nedezinfectate în conformitate cu 
programul stabilit; 

· Amplasarea sau utilizarea de containere nefuncționale (roți stricate, structură 
deteriorată, capace nefuncționale, etc.); 

· Parcarea vehiculelor în afara orelor de lucru în spațiul public; 

· Practici de lucru care nu respectă normele de siguranță; 

· Supraîncărcarea vehiculelor sau transportul deșeurilor în vrac fără prelată;  

· Comportament inacceptabil al personalului Delegatului; 

· Întârziere mai mare de 48 de ore în semnalarea oricăror lipsuri proprii în îndeplinirea 
Programului de Execuție a Serviciului;  

· Întârziere în emiterea unui răspuns, sau în rezolvarea, unei reclamații primită de la 
generatorii de deșeuri, în termenul stabilit la art. 15.3 și 15.4; 

· Întreținerea necorespunzătoare a integrității constructive, aspectului, funcționalității și 
curățeniei platformelor de colectare a deșeurilor; 

· Prezența unor persoane neautorizate în incintă  instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
proprietate a Delegatarului, operate de Delegat;  
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(2) La  trei avertismente se emite o penalizare. Fiecare tip de deficiență a Serviciului, 
dacă este identificat, va fi numărat separat. 

(3) Următoarele deficiențe grave în prestarea serviciilor vor avea ca rezultat emiterea 
direct de penalizări:  

· Defectarea instalațiilor sau echipamentelor gestionate din cauza nerespectării 
cerințelor de întreținere stabilite în documentele puse la dispoziție de furnizor prin 
intermediul Delegatarului înaintea predării;  

· Nefuncționarea sau funcționarea defectuoasă, din vina Delegatului (cum ar fi lipsa de 
personal, nerespectarea programului de mentenanță etc.), a echipamentelor, 
utilajelor etc. mai mult decât timpul rezonabil necesar pentru intervenții în vederea 
remedierii defecțiunilor.  

· Practici de lucru periculoase; 

· Încălcări ale legii de către Delegat sau personalul acestuia;  

· Orice altă încălcare voluntară a prevederilor contractului/CS, referitor la operarea 
instalațiilor/echipamentelor/utilajelor gestionate;  

· Sistarea utilităților din vina Delegatului precum alimentarea cu apă sau energie 
electrică, dar fără a se limita la acestea, pentru o perioada care împiedica 
desfășurarea normală a activității; 

· Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere și asimilate cu acestea;  

· Utilizarea inadecvată a vehiculelor și echipamentului în conformitate cu 
Contractul/CS. 

· Necolectarea deșeurilor pe un traseu, nerespectarea traseelor și orarelor din 
Programul de execuție a serviciului de colectare și transport– la fiecare caz și traseu; 

· Netrimiterea rapoartelor, manualelor sau altor documente la timp, complete, corect 
întocmite și veridice, precum și neactualizarea Programului de execuție a serviciului 
de colectare și transport deșeuri în cel mult 72 de ore de la identificarea și stabilirea 
de comun acord cu Delegatarul a necesității și modului de actualizare – la fiecare 
caz; 

· Neparticiparea la ședințele de management;  

· Nereguli în livrarea vehiculelor și echipamentelor conform Contractului – la fiecare 
caz și pe fiecare perioadă de facturare; 

· Neînregistrarea corectă a detaliilor legate de evidența cantităților de deșeuri la 
recepție, expediție și pe timpul stocării lor în instalații, precum și a detaliilor legate de 
transportul pentru deșeuri și materiale reciclabile;  

· Neglijența în utilizarea vehiculelor și/sau a utilajelor în conformitate cu Contractul – la 
fiecare caz; 

· Utilizarea autogunoierelor în vederea colectării deșeurilor din afara ariei Contractului, 
sau a altor tipuri de deșeuri municipale decât cele pentru care sunt destinate – la 
fiecare caz; 

· Transportul deșeurilor reziduale colectate de Delegat în alte amplasamente decât 
Stația de transfer de la Tîrgu Neamț– la fiecare caz; 
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· Neasigurarea în spațiile de stocare temporară, a unor proceduri de recepție, control 
sau a unor capacități de primire și stocare suficiente și în concordanță cu tipul 
deșeurilor ori nerespectarea programului de funcționare stabilit – la fiecare caz; 

· Gradul de disponibilitate al vehiculelor mai mic de 85% - pe fiecare perioadă de 
facturare.  

· Utilaje, echipamente, instalații concesionate/puse la dispoziție de Delegatar, utilizate 
pentru alte activități decât cele care compun Serviciul – la fiecare caz; 

· Lipsa de cooperare sau chiar împiedicarea activității sau accesului Responsabilului 
de contract - la fiecare caz; 

· Amestecarea deșeurilor colectate selectiv în autovehiculele de transport. 

PARTEA V: BAZA MATERIALĂ A SERVICIULUI  

27.   ECHIPAMENTE DE PRECOLECTARE 

(1) Delegatarul va pune la dispoziția Delegatului o serie de echipamente de precolectare 
(recipienți): containere metalice de 1.100 de litri, containere din plastic de 1.100 de litri, 
precum și un număr de pubele de 120 l pentru deșeurile biodegradabile, care urmează a fi 
colectate din zonele de case ale orașului Tîrgu Neamț. Detaliile cu privire la recipienții de 
colectare sunt prezentate în Anexa nr. 3. 

(2) Înainte de Data de începere Delegatarul va furniza Delegatului recipienții achiziționați 
în vederea execuției precolectării. Orice alți recipienți necesari vor fi achiziționați de Delegat 
pe cheltuiala proprie.  

(3) Delegatul este răspunzător de stabilirea unui program regulat de curățare și întreținere 
a pubelelor/containerelor Delegatarului. Se vor asigura servicii regulate pentru întreținerea 
pubelelor/containerelor, în afara de pubelele pentru case individuale, pentru care întreținerea 
va fi efectuată de către proprietarii gospodăriilor. 

(4) Toate pubelele/containerele suplimentate sau înlocuite ulterior de Delegat vor fi de 
același fel cu cele ale Delegatarului. Vor fi fabricate din material durabil și vor permite 
închiderea capacului pentru a evita problemele cauzate de animale, infestarea cu rozătoare, 
degajări de mirosuri neplăcute sau deșeuri răspândite prin antrenarea vântului.  

(5) Delegatul va distribui un număr adecvat de containere de 1.100 l pe platformele de 
colectare, le va menține în stare bună și le va repara sau înlocui pe cele ieșite din uz.  

(6) Delegatul va distribui pe bază de proces verbal individual pentru fiecare gospodărie, 
pubelele de 120 l pentru deșeurile biodegradabile. 

(7) Generatorii casnici care locuiesc în zonele de case din orașul Tîrgu Neamț vor fi dotați 
de Delegatar cu sprijinul Delegatului, cu numărul necesar de pubele pentru deșeurile 
biodegradabile.  

(8) Delegatul va distribui recipienți adecvați către toți utilizatorii non casnici cu puncte 
proprii de colectare, care solicită acest lucru, în conformitate cu prevederile contractelor 
încheiate cu aceștia, contra cost. 

(9) Delegatul va asigura spălarea și dezinfecția tuturor recipienților de colectare amplasați 
pe platformele de colectare de pe domeniul public cel puțin de două ori pe an calendaristic la 
un interval de minimum 6 luni, dar nu mai devreme de 6 luni de la Data de începere. 
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(10) În vederea spălării recipienților Delegatul va aplica una dintre următoarele proceduri: 

· Spălarea recipienților se poate face în spațiile tehnice proprii, urmată de o 
dezinfecție, sau cu utilaje specializate mobile. În situația spălării recipienților în 
spații tehnice proprii, recipienții care sunt temporar retrași în vederea spălării vor 
trebui înlocuiți cu recipienți identici curați și în bună stare de funcționare. În 
situația utilizării unor utilaje specializate mobile Delegatul va achiziționa, în cadrul 
Contractului, un număr de utilaje specializate, suficiente pentru asigurarea spălării 
fiecărui recipient, conform programului stabilit, dar min. de două ori pe an. 

· În perioada de mobilizare, Delegatul va informa Delegatarul asupra procedurii 
alese și îi va pune la dispoziție, în termen de 3 luni de la Data de începere 
programul de execuție al întreținerii pentru recipienți aferent primului an 
calendaristic de execuție a Contractului.  

28.   PLATFORME DE COLECTARE  

Delegatarul pune la dispoziția Delegatului o serie de platforme de colectare, conform celor 
precizate în Anexa nr.1 astfel:   

28.1. Platforme de colectare urbane 
(1) În cartierele de blocuri din zona urbană – orașul Tîrgu Neamț vor fi puse la dispoziția 

Delegatului platforme de colectare pentru deșeurile reciclabile, conform precizărilor din 
Anexa nr.1. Platformele de colectare sunt amplasate în locuri publice cu acces direct de la 
drumurile publice. Pe aceste platforme vor fi amplasate câte 3 containere  de colectare (de 
1.100 litri).  

(2) Delegatul va amplasa containerele pe platformele de colectare în cursul perioadei de 
mobilizare. 

(3) Punctele de colectare proprii ale utilizatorilor non-casnici trebuie dotate pe 
răspunderea și cheltuiala acestora cu recipienți de precolectare adecvați. Delegatul poate 
pune contra cost la dispoziție acești recipienți. 

28.2. Platforme de colectare rurale 

(1) În fiecare comună, vor fi puse la dispoziția Delegatului platforme de colectare a deșeurilor 
având numărul și tipodimensiunile precizate în Anexa nr.1, pe care vor fi amplasate câte un 
container de 1.100 l pentru deșeuri reziduale – pe platformele de 2,25 m², respectiv câte un 

container metalic de 1.100l pentru deșeuri reziduale și 3 containere din plastic pentru 
deșeurile reciclabile - pe platformele de 9 m².  

(2) Delegatul va amplasa containerele pe platformele de colectare în cursul perioadei de 
mobilizare. 

 

 

28.3. Instalații de gestionare a deșeurilor 

Delegatarul va pune la dispoziția Delegatului instalațiile de sortare și compostare, aferente 
Stației de sortare și compostare, precum și cele aferente Stației de transfer pe care urmează 
să le gestioneze, având dotările specificate în Anexa nr. 2. 



Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente 
ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale 
membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ” 
din zona 3, Județul Neamț 

Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ECONEAMȚ  

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE Secțiunea 2: Caiet de sarcini 

 

  39 

29.   ALTE CERINȚE PRIVIND BAZA MATERIALĂ A SERVICIILOR  

 (1) Toate vehiculele, instalațiile, utilajele etc. în plus față de cele furnizate de Delegatar și 
pe care Delegatul le consideră necesare pentru furnizarea serviciilor, vor fi procurate pe 
cheltuiala sa de către Delegat. Toate piesele, utilajele, mașinile, vehiculele sau piesele de 
rezervă furnizate de Delegat trebuie să fie în perfectă stare de funcționare. Vehiculele vor fi 
înmatriculate în România sau cu număr provizoriu emis de organele competente române, la 
data intrării lor în cadrul Serviciilor (Data de Începere a Serviciilor sau orice altă dată 
ulterioară pe perioada de derulare a Contractului) și vor avea toate certificările impuse de 
legislația română în domeniul transporturilor.  

(2) Delegatul va avea suficiente echipamente de rezervă pentru cantitățile variabile de 
deșeuri ce pot fi prevăzute pentru colectare în termenii Contractului, ca și pentru obligațiile 
de întreținere și reparație. Se vor folosi vehicule și utilaje adecvate pentru prestarea 
Serviciilor.  

(3) Delegatul va înlocui orice instalație, utilaj, vehicul sau piese ale acestora și va adăuga 
instalații, vehicule sau utilaje noi pe propria cheltuială ori de câte ori va fi nevoie pentru o 
bună îndeplinire a Serviciilor, sau ca urmare a notificărilor primite de la Delegatar.  

(4) Delegatul va achiziționa, închiria sau concesiona vehicule și utilaje pentru a satisface 
toate activitățile de colectare și transport sau pentru a înlocui vehiculele și utilajele ieșite din 
uz.   

(5) Toate utilajele, echipamentele, instalațiile și vehiculele vor fi întreținute de către 
Delegat. Delegatarul va furniza Delegatului, toate detaliile privitoare la certificatele de 
garanție și serviciile de întreținere pentru utilaje și vehicule.   

(6) Toate bunurile, inclusiv toate tipurile de recipienți ale Delegatarului vor fi curățate și 
menținute în condiții de igienă. Delegatul va furniza și opera toate utilajele necesare în acest 
scop, în funcție de metoda aleasă pentru spălarea și dezinfecția recipienților. 

(7) Delegatul va informa Delegatarul despre numărul de înmatriculare și despre cel de 
identificare a utilajelor și vehiculelor înaintea Datei de Începere și ori de câte ori înlocuiește 
un vehicul, îi schimbă destinația sau suplimentează numărul lor. 

 

30.   VEHICULE DE COLECTARE 

Toate vehiculele necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor, în aria de acoperire,  
utilizate pentru prestarea  Serviciilor vor fi furnizate de Delegat. 

 

30.1. Cerințe tehnice 
(1) Pentru colectarea deșeurilor vor fi folosite vehicule speciale de colectare 

(autospeciale). Aceste vehicule vor încărca în totalitate deșeurile, evitând potențialele noxe, 
precum mirosuri, materiale luate de vânt și scurgerea necontrolată de levigat și vor fi 
prevăzute cu mecanisme de compactare pentru maximizarea încărcăturilor utile. Parcul auto 
va fi utilat pentru încărcarea hidraulică automată a recipienților Delegatarului, ca și pentru 
încărcarea manuală a deșeurilor căzute pe sol.  

(2) Pentru colectarea deșeurilor reciclabile vor fi utilizate autospeciale/autovehicule 
alocate exclusiv acestei activități și fiecărei fracții de deșeuri în parte.  
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(3) Pentru alte tipuri de deșeuri care nu vor fi colectate cu utilajele descrise mai sus, 
Delegatul poate folosi vehicule adecvate precum camioane cu platformă, basculante, utilaje 
prevăzute cu cârlig de ridicare sau autocontainiere.  

(4) Acolo unde deșeurile reziduale sunt colectate cu bene sau camioane deschise 
Delegatul va acoperi toate încărcăturile cu prelate, plase sau alte materiale în funcție de tipul 
de vehicul sau utilaj utilizat. 

(5) Autospecialele pentru colectarea deșeurilor vor fi furnizate de către Delegat și trebuie 
să fie funcționale (să aibă resursa tehnică disponibilă la Data de Începere). Pe perioada 
derulării contractului înlocuirea oricărei autospeciale a cărei resursă tehnică s-a epuizat se 
va face cu un echipament similar nou. 

(6) Vehiculele vor fi dotate cu sisteme de iluminare corespunzătoare astfel încât să 
ușureze colectarea deșeurilor de către lucrători în zonele slab iluminate.  

(7) Fiecare vehicul va fi prevăzut cu cel puțin o mătura și o lopată pentru curățarea 
deșeurilor și lichidelor ce pot fi împrăștiate sau dispersate în timpul procesului de colectare și 
transport.  

(8) Toate vehiculele vor fi corespunzător securizate astfel încât să prevină orice 
împrăștiere de deșeuri solide, alte materiale sau lichide.  

(9) Fiecare vehicul sau șofer va avea în dotare aparatura adecvată de comunicare (stații 
radio de emisie-recepție sau telefoane mobile).  

30.2. Întreținere 

(1) Delegatul va menține toate vehiculele, instalațiile și utilajele folosite pentru prestarea 
Serviciilor în stare bună de funcționare și în condiții de igienă.  

(2) Toate dispozitivele de iluminat, de avertizare, sirene, tobe de eșapament, rezervoare 
de carburant și dispozitive de control al emisiilor din dotarea vehiculelor și utilajelor se vor 
afla permanent în stare de funcționare.  

(3) Va fi menținut un număr suficient de piese de rezerva pentru înlocuire în decurs de 48 
de ore astfel încât să se asigure executarea continuă și la timp a acestui Contract. Gradul de 
disponibilitate al parcului auto va fi de minim 85%.  

(4) Delegatul va menține toate vehiculele în stare de curățenie. Toate vehiculele vor fi 
spălate și dezinfectate în întregime cel puțin o dată pe săptămână.  

30.3. Exploatare 

(1) Niciun vehicul nu va fi supraîncărcat.  

(2) Toate autospecialele vor avea câte o foaie de parcurs pentru traseul parcurs și timpul 
de efectuare care va include ora de plecare de la garaj la începutul activității, orele de sosire 
și plecare de la unitățile desemnate de gestionare a deșeurilor, și ora de sosire la garaj la 
încheierea programului.  

(3) Foile de înregistrare ale autospecialelor vor conține greutatea încărcăturii, timpul de 
staționare și natura activităților de reparare sau depanare. Datele din fișele vehiculelor 
Delegatarului vor fi comasate și prezentate Delegatarului într-un raport lunar de prestare a 
serviciului de către Delegat. În plus, Delegatarul va avea acces la rapoartele privind oricare 
vehicul al Delegatului oricând va solicita aceasta.  

(4) Săptămânal sau la cererea Delegatarului, Delegatul va actualiza  fișele vehiculelor, 
disponibile pentru verificare.  
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(5) Delegatul se va asigura că toate vehiculele sunt înmatriculate și funcționează în 
conformitate cu legile și regulamentele în vigoare.  

(6) Numai șoferii calificați și deținători de permis de conducere vor putea conduce aceste 
vehicule și utilaje. Șoferii vor efectua controale medicale specifice de două ori pe an pentru a 
se asigura că sunt apți de a-și îndeplini sarcinile. 

 

31.  PARCUL AUTO ȘI ATELIERUL 

(1) Delegatul are obligația de a utiliza amplasamente cu mărimea adecvată și dotate 
corespunzător pentru parcarea vehiculelor. Niciun vehicul nu va fi parcat în zona publică 
atunci când nu e folosit.  

(2) Amplasamentele pentru garare și/sau întreținere și reparații vor fi echipate 
corespunzător și cu rezervoare/recipienți de colectare pentru deșeuri solide și lichide 
periculoase generate în aceste spații.  

 

PARTEA VI: DOCUMENTE, SISTEMUL INFORMATIC, MANUALE, 
PROGRAME, RAPOARTE, ȘEDINȚE DE MANAGEMENT 

 

32. DISPOZIȚII GENERALE 

Toate rapoartele și documentele solicitate pe durata acestui Contract vor fi remise 
Delegatarului în doua (2) copii și în format digital (de ex. Pe CD) într-un format accesibil 
Delegatarului. 

 

33. DOCUMENTE  
Delegatul va păstra cel puțin următoarele documente la amplasamentul instalațiilor 
gestionate, pentru a fi verificate de Delegatar sau de instituțiile abilitate: 

§ Autorizația de funcționare  

§ Autorizația de mediu  

§ Sistemul curent de management al mediului pentru instalațiile gestionate  

§ Toate rapoartele cerute în autorizația de mediu și/sau contract/caiet de sarcini 

§ Toate rezultatele de monitorizare cerute în autorizația de mediu 

§ Orice alt document necesar conform prevederilor legale 

§ Orice alt document solicitat de autoritatea contractantă 

 

34. SISTEMUL INFORMATIC ȘI BAZA DE DATE OPERAȚIONALĂ 
(1) Delegatul va instala, exploata și menține un sistem informatic pentru stocarea și 

procesarea datelor operaționale – realizarea bazei de date operațională. Pentru anumite 
date sistemul IT va facilita accesul de la distanță a terțelor părți, astfel încât Delegatarul să 
poată accesa datele oricând.  
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(2) Delegatul este liber să aleagă soluțiile hardware și software de realizare a Sistemului 
informatic, ținând seama de cerințele minime privind raportarea, specificate în această 
secțiune.  

(3) Sistemul informațional va fi un sistem integrat capabil să gestioneze atât informațiile 
referitoare la activitatea de colectare și transport cât și la cea de operare a instalațiilor de 
sortare și compostare a deșeurilor, respectiv a instalației de transfer deșeuri. 

(4) Cerințele exacte ale sistemului vor fi stabilite împreună cu Delegatarul în timpul 
implementării.  

(5) Sistemul informațional va fi implementat în timpul perioadei de mobilizare și va fi 
funcțional pentru toate părțile la Data de Începere.  

(6) Baza de date operațională a activității Delegatului va fi completată zilnic și va  include 

cel puțin următoarele:  

· Registrul operațional al Stației de sortare și compostare deșeuri, respectiv al Stației 
de transfer deșeuri  – în care se notează toate evenimentele importante din cursul 
zilei de lucru; 

· Registrul de reclamații – se notează data, ora, numele reclamantului, natura 
reclamației  și măsurile luate pentru soluționare; 

· Rezultatele analizelor de monitorizare a mediului, precum contaminarea apelor de 
suprafață, deversări accidentale în canalizare, poluarea aerului, eventuale analize de 
zgomot etc.   

· Registre de întreținere și reparații: pentru utilaje fixe sau mobile, autospeciale sau 
alte vehicule, platforme de colectare și pubele; 

· Rapoarte cu privire la sănătatea și securitatea angajaților; 

· Documentație care să ateste pregătirea și certificarea ca operatori a angajaților. 

· Înregistrări ale problemelor apărute: întreruperilor programate și neprogramate, 
defecțiuni și accidente a autospecialelor pentru colectare și transport deșeuri, a altor 
vehicule pentru transportul deșeurilor reciclabile, a altor echipamente sau utilaje din 
cadrul instalațiilor gestionate, sau subansamble ale acestora, natura fiecărei 
defecțiuni și activitățile de reparație, înlocuiri ale vehiculelor, utilajelor, containerelor 
sau altor echipamente, personalului, condiții meteo, etc.; 

· Rapoarte ale șoferilor sau încărcătorilor; 

· Vehicule (utilizate/ neutilizate, motive pentru scoaterea din uz a vehiculelor, media 
sarcinilor utile, distanța parcursă, numărul de ore de funcționare a motorului, etc.); 

· Lista cu zonele și traseele unde personalul Delegatului nu a reușit să colecteze 
deșeurile datorită imposibilității de parcare și revenirea la respectivele locații; 

· Rapoarte pentru deșeurile necolectate. 

· Cantități de deșeuri colectate, pe tipuri, surse, cumulate pe localitatea de 
proveniență:  

§ Deșeuri reziduale colectate de pe platformele de colectare; 

§ Deșeuri reziduale colectate de la case individuale; 

§ Deșeuri reciclabile colectate de la platformele de colectare; 

§ Deșeuri reziduale colectate de la instituții și agenți economici; 
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§ Deșeuri reciclabile colectate de la instituții, agenți economici, piețe  

· Cantitățile livrate fiecărei unități desemnate de gestionare a deșeurilor; 

· Cantități de deșeuri intrate/ieșite  în/din  Stația de sortare și compostare gestionată, 
pe tipuri de deșeuri , respectiv în Stația de transfer deșeuri 

· Deșeuri neacceptate și respinse în instalațiile de gestionare a deșeurilor operate/la 
instalația de sortare și compostare de la Tîrgu Neamț precum și felul lor însoțit de 
codul din Lista Europeană a deșeurilor (periculoase, medicale, deșeuri C&D, DMS 
neacceptate); 

· Diverse (probleme neobișnuite, dispute, accidente de munca, situații de urgență, 
reclamații, înștiințări și probleme apărute și soluțiile acestora, etc.); 

· Servicii neprogramate; 

· Orice alte rapoarte și procese verbale solicitate de Delegatar. 

 

35. MANUALE, PROGRAME, RAPOARTE 

A. Rapoarte înainte de data de începere 

Înainte de data de începere – în timpul perioadei de mobilizare Delegatul va furniza 
Delegatarului următoarele:  

· Un raport lunar al stadiului mobilizării 

· Manualul de operare și întreținere 

· Programul de execuție – pentru activitatea de colectare și transport deșeuri  

· Detalii despre implementarea sistemului informatic. 

A1. Manualul de operare și întreținere, care va fi transmis Delegatarului până la Data de 

începere a serviciilor ( în perioada de mobilizare), va avea următorul conținut minim:   

· structura organizațională, inclusiv schema de personal, care descrie sarcinile care 
revin fiecărei funcții în parte, numărul minim de personal și programul de lucru al 
acestuia, atât pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor cât și pentru cea 
de operare a instalațiilor de transfer și sortare a acestora; 

· programul de lucru, care să precizeze zilele de lucru, orele de lucru ale fiecărei zile și 
sărbătorile legale; 

· managementul siguranței în exploatare și referirea la normele SSM; Plan SSM; 

· managementul activității PSI – instrucțiuni proprii PSI cu privire la toate activitățile din 
depozit, conform cerințelor legislației în vigoare;  

· sistemul de facturare;  

· sistemul de înregistrare a reclamațiilor, deficiențelor și a măsurilor de remediere;  

· sistemul de înregistrare a vizitatorilor și publicului;  

· sistemul de înregistrare a datelor de monitorizare a performanțelor, inclusiv a 
auditurilor interne și externe;  

· plan de intervenție în caz de urgență și în caz de accidente; 
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· operarea și întreținerea utilajelor și echipamentelor auxiliare, pe baza manualelor de 
operare și întreținere ale producătorilor acestora; 

· procedurile de recepție a deșeurilor; 

· metode operaționale pentru fiecare instalație, inclusiv metodele de sortare a 
deșeurilor, procedeele de cântărire a deșeurilor, operațiunile executate pe platforma 
de descărcare, încărcarea vehiculelor care pleacă din stație, curățenia în perimetrul 
stației și în afara acesteia și operațiunile specifice sistemului de colectare a apelor 
reziduale; 

· instrucțiuni complete de folosire pentru toate instalațiile, echipamentele, utilajele: cărți 
tehnice, desene, diagrame, hărți, note etc., pentru a ușura înțelegerea normelor de 
funcționare și întreținere în siguranță; instrucțiuni de manevrare speciale pentru 
fluxurile de deșeuri neacceptate și pentru deșeurile care necesită verificare; 

· documentația detaliată a vehiculelor, utilajelor, inclusiv fabricantul, mărimea 
motorului, capacitatea utilajului, numărul de identificare, data de fabricație etc. pentru 
fiecare vehicul, utilaj și echipament în parte; 

· programe de întreținere și reparații, precum și piesele de schimb și/sau 
consumabilele necesare unei bune funcționări a instalațiilor de sortare și compostare, 
a instalațiilor de transfer, respectiv a activității de colectare și transport deșeuri din 
aria de deservire; 

· cerințele de calitate și cantitate definite de beneficiarii materialelor și produselor 
rezultate în cadrul Serviciilor precum și conceptul de asigurare a calității necesar 
obținerii acestor cerințe.  

· Programul de monitorizare; 

· Programul de instruire și calificare pentru personalul operațional și de supraveghere; 

· Manualul de asigurare a calității; 

· Planul de gestionare a mediului; 

A2. Programul de execuție – pentru colectarea și transportul deșeurilor 

(1) Delegatul trebuie să prezinte, un Program de execuție detaliat și coerent (pe baza 
programelor de execuție pentru fiecare activitate în parte), în perioada de mobilizare, cu cel 
mult două săptămâni înainte de data de începere, care să descrie cel puțin: 

a) traseele planificate și stabilite pentru fiecare vehicul inclusiv numărul de angajați pe 
fiecare vehicul/utilaj. Hărțile vor fi la o scara adecvată. Rutele și orarul de parcurs vor 
respecta normele de sănătate și siguranță, ținând seama de zgomote și asigurând confortul 
lucrătorilor la temperaturi extreme. Traseele și orarul de parcurs vor fi coordonate în funcție 
de orarul de funcționare al unităților desemnate de gestionare a deșeurilor și al generatorilor 
de deșeuri (instituții publice și agenți economici); 

b) graficul de colectare, cu informații precise cu zilele/ săptămânile de colectare, pentru 
fiecare localitate în parte; 

c) graficul pentru curățarea containerelor. 

(2) Programul este obligatoriu odată ce contractul intră în vigoare și va fi actualizat 
permanent ca parte a sistemului de management de calitate menținut de Delegat, pe măsura 
încheierii sau actualizării contractelor cu Beneficiarii finali .  
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Revizuirea Programului va include cel puțin: 

· Revizuirea și modificările sugerate ale traseelor de colectare 

· Revizuirea și modificările sugerate ale zilelor de colectare 

· Revizuirea și modificările sugerate ale numărului de containere de pe platformele de 

colectare 

· Frecvența de golire a containerelor pentru deșeuri reziduale de pe platformele de 

colectare 

· Frecvența de golire a pubelelor pentru deșeuri biodegradabile  

· Frecvența de golire a containerelor pentru deșeuri reciclabile de pe platformele de 

colectare 

(3) Numărul de containere și frecvența golirii lor trebuie să reflecte cantitățile de deșeuri 
produse. Beneficiarii finali (utilizatorii) trebuie să verifice mereu dacă containerele au un 
volum suficient pentru depozitarea deșeurilor și ca acestea să nu fie umplute până la refuz 
niciodată. Pe de alta parte, volumul containerului și frecvența de colectare trebuie coroborate 
pentru a se atinge un nivel corespunzător de umplere a containerelor pentru o operare 
economica a lor în sistemul de colectare. 
B. Programul de operare și întreținere pentru clădirile, utilajele și echipamentele aflate în 
dotare – proprii sau ale Delegatarului, va fi transmis Delegatarului în termen de 3 luni de la 
începerea contractului și va cuprinde: 

a) Costuri anuale pentru instalațiile gestionate: clădiri, instalații, echipamente, utilaje etc.  
- pe toată durata contractului;  

b) Programul de mentenanță pentru fiecare instalație/echipament/utilaj etc, cu costurile 
aferente anualizate - pe toată durata contractului; 

c) Fondul de reparații/înlocuiri - pe toată durata contractului; 

d) Programul de înlocuiri (din cauza epuizării duratei de viață a echipamentelor/utilajelor 
etc. - prognoze de cheltuieli pe toată durata contractului și influența acestora asupra 
tarifului;    

Elementele de cost de la punctele  b și c vor trebui să fie prinse în tariful ofertat și nu vor face 
obiectul actualizărilor de tarif.    

C. Raportul anual al Serviciilor  

Pe baza datelor existente în baza de date a operațiunilor, se va întocmi un raport anual, care 
va prezenta atât activitatea de colectare și transport deșeuri, în zona de deservire, cât și pe 
cea de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor pe care le operează. 

Ø Informații despre vehicule (separat pentru fiecare vehicul): 

§ Zile utilizare/ neutilizare; 

§ Motivele neutilizării vehiculelor; 

§ Încărcături nete medii; 

§ Distanța parcursă; 

§ Înlocuiri ale vehiculelor; 

§ Înregistrarea problemelor, avariilor, defecțiunilor, etc; 
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Ø Starea containerelor și platformelor de colectare pentru fiecare localitate: 

§ Numărul și tipul containerelor plasate; 

§ Numărul containerelor reparate; 

§ Numărul containerelor înlocuite; 

§ Numărul containerelor furate, distruse, avariate; 

§ Numărul platformelor de colectare avariate și reparate; 

§ Numărul platformelor de colectare care au trebuit mai întâi să fie curățate 
înainte că vehiculul să ajungă la containere. 

Ø Personal 

§ Numărul de membri ai personalului angajați pentru colectare și pentru alte 
activități; 

§ Înlocuiri ale personalului cheie; 
Ø Reclamații și acțiuni întreprinse grupate pe categorii; 

Ø Statistici referitoare la colectarea deșeurilor: 

§ Cantitățile de deșeuri reziduale colectate de pe platformele de colectare; 

§ Cantitățile de deșeuri reziduale colectate de la case individuale; 

§ Cantitățile de deșeuri reciclabile colectate de pe platformele de colectare, pe 
tipuri de material; 

§ Cantitățile de deșeuri reziduale colectate de la instituții și agenți economici; 

§ Cantitățile de deșeuri reciclabile colectate de la instituții de agenți economici, 
pe tipuri de deșeuri; 

§ Cantitățile de deșeuri reciclabile colectate; 

§ Cantități ridicate din depozitele de deșeuri nepermise; 

§ Cantitățile de deșeuri colectate pe traseu/ pe zi; 

§ Cantitățile de deșeuri colectate pe lucrător; 

§ Cantitățile de deșeuri colectate pe ora de funcționare / autogunoieră;  

Ø Informații legate de funcționarea instalațiilor de sortare a deșeurilor 

§ Cantitatea deșeurilor recepționate în instalațiile de sortare deșeuri, pe tipuri de 
deșeuri  

§ Cantitatea de deșeuri ieșite din instalațiile de sortare deșeuri, pe tipuri de 
deșeuri  

§ Cantitatea de deșeuri intrată, respectiv ieșită din Stația de transfer 

§ Cantitatea de deșeuri tratate/valorificate pe tipuri de deșeuri 

§ Controlul și monitorizarea instalațiilor, evaluarea stării tehnice a 
echipamentelor / utilajelor / instalațiilor; menționarea numărului de defecțiuni și 
a timpului în care instalația nu a fost operațională din cauza defectelor, sumele 
cheltuite pentru remedierea defecțiunilor. 
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§ Monitorizare în scop de reglementare 

Ø Diverse 

§ Colectări neefectuate; 

§ Informații despre incidente, siguranță și securitate; 

§ Situații speciale; 

§ Alte activități; 

§ Dispute. 

 

36. ȘEDINȚE DE MANAGEMENT AL SERVICIILOR 
(1) Delegatarul va organiza ședințe de management cu Delegatul privitor la prestarea 

Serviciilor. Acestea vor avea loc:  

§ semestrial 

                        și 

§ la solicitarea Delegatarului sau a Delegatului. 

(2) Delegatul va pregăti ședințele și va asigura procesul verbal al ședinței ce va fi remis 
Delegatarului în decurs de trei (3) zile de la respectiva ședință.  

 

PARTEA VII: PRELUAREA / PREDAREA INSTALAȚIILOR, 
ECHIPAMENTELOR, UTILAJELOR 

 

37. PRELUAREA OBIECTIVULUI 
(1) Preluarea tuturor instalațiilor, echipamentelor, utilajelor, containere, pubele etc. va fi 

realizată de către Delegat, predarea fiind făcută de către Delegatar.  

(2) În perioada de mobilizare Delegatul va numi personalul desemnat pentru funcționarea 
instalațiilor de sortare, pentru ca acesta să poată să se informeze și instruiască privind modul 
de utilizare și întreținere a acestora.  

(3) Delegatul va primi de la Delegatar, nu mai târziu de începutul perioadei de mobilizare, 
documentații cum ar fi – Cartea tehnică a construcției, manuale/instrucțiuni de operare și 
întreținere pentru echipamente/instalații/utilaje/vehicule ale producătorului acestora.  

(4) Preluarea bunurilor - instalații/echipamente/utilaje/dotări se face prin proces verbal de 
predare-primire. Anterior întocmirii documentației de predare–primire Delegatul poate 
participa la teste de funcționare. Probele de funcționare pentru instalațiile complexe (precum 
instalația de sortare, cântar etc)  durează 2 zile,  în timp ce pentru echipamentele mobile 
durează 1 zi. În situația în care Delegatarul solicită la predarea/primirea echipamentelor teste 
de funcționare suplimentare vor pune suportul material și financiar necesar. Defecțiunile 
constatate precum  și uzurile nenaturale vor fi remediate pe cheltuiala proprietarului bunului. 

(5) Procesul verbal va conține: 

§ Inventarul clădirilor, instalațiilor, echipamentelor, vehiculelor, containerelor și 
pubelelor precum și starea lor de funcționare; 
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§ Durata normală de exploatare a fiecărui vehicul, utilaj, echipament, instalație;  

 

38. RETURNAREA LA EXPIRAREA TERMENULUI CONTRACTULUI 
(1) Returnarea bunurilor de retur se va face Delegatarului, conform prevederilor 

contractuale. Bunurile concesionate Delegatului vor fi predate Delegatarului în starea 
corespunzătoare uzurii fizice și morale la care au fost supuse în cursul folosinței obișnuite de 
pe durata contractului și în conformitate cu scopul acestora cu excepția mijloacelor fixe cu 
durata normală de utilizare consumată sau neconsumată a căror menținere în funcțiune nu 
s-a mai justificat și care până la data rezilierii, denunțării, ajungerii la termen sau încetării prin 
orice mod a contractului au fost scoase din funcțiune potrivit legii și clauzelor contractuale.    

(2) Instalațiile care se află încă în perioada normală de funcționare vor fi preluate  în urma 
constatării integrității fizice și a funcționării corespunzătoare, fie prin probe de funcționare 
derulate în ultimele 15 zile de derulare a contractului, fie pe baza înregistrării echipamentelor 
de monitorizare a funcționării acestora. 

(3) Echipamentele de retur a căror resursă tehnică nu s-a epuizat pe durata contractului, 
sunt preluate în urma unor probe de funcționare desfășurate pe parcursul unei zile.  

(4) Bunurile care au înlocuit bunuri de retur, a căror durată de viață a expirat pe parcursul 
derulării contractului, nu se preiau. 

(5) Returnarea va fi înregistrată printr-un Raport de Returnare întocmit de Delegat. 
Returnarea va fi în final certificată de un Proces verbal de Returnare, însoțit de un Certificat 
de returnare semnat de Delegat și Delegatar.  

 

39. RAPORT LA RETURNARE 
Raportul de returnare va include:  

· Inventarul incluzând toate instalațiile, vehiculele, echipamentele etc.,  cu precizarea 
gradului de uzură;  

· Stare fizica și funcționalitate;  

· Starea conformării obiectivului cu prevederile Autorizațiilor de Construire/de Mediu 
ale  legilor și normativelor românești specifice domeniului;  

· Cheltuieli istorice/proiectate/bugetate/realizate, pentru funcționarea și întreținerea 
obiectivelor;  

· Contracte încheiate cu termenii și condițiile ferme specificate în contracte ;  

· Lista de inventar a pieselor de schimb definite la începerea contractului, și modul în 
care acestea au fost utilizate;  

· Setul complet de documente de proiectare, construcție și funcționare;  

· Istoricul obligațiilor de mediu, cu menționarea evenimentelor și a consecințelor 
acestora.  

 

40.  ALTE SOLICITĂRI DE INFORMAȚII  
(1) Delegatarul își rezervă dreptul de a solicita diferite informații ulterioare neincluse în 

rapoarte. 
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(2) Pentru orice schimbare, îmbunătățire sau extindere a oricărui amplasament precum și 
pentru înlocuirea pieselor principale și modificări aduse clădirilor, echipamentelor, 
vehiculelor, utilajelor, pubelelor, containerelor și personalului, Delegatul va notifica 
Delegatarul în prealabil. 

(3) Delegatul va aduce și menține la zi documentația completă a amplasamentelor, 
clădirilor, dotărilor, vehiculelor, utilajelor, echipamentelor și personalului pe toată durata 
Contractului.  

(4) Delegatul va informa Delegatarul referitor la modificările de la platformele de colectare 
și amplasamentele de gestionare orășenești prin actualizarea planșelor și altor documente.  

(5) În cazul în care piese ale echipamentelor, vehiculelor, utilajelor sunt dezafectate sau 
avariate iremediabil și necesită înlocuire, Delegatul va pune la dispoziția Delegatarului lista 
sau raportul modificat cu toate piesele înlocuite și înlocuitoare. 

(6) Pe măsură ce sunt implementate schimbările de procedură și organizare, Delegatul va 
aduce la zi și va modifica manualele specificate în Secțiunea 35.   

 

PARTEA VIII: ANEXE 

 

Prezentul Caiet de sarcini are atașate următoarele anexe: 

 
Anexa nr. 1: Lista platformelor de colectare în Zona 3 

Anexa nr. 2: Construcții, dotări, utilaje și echipamente în cadrul Stației de sortare și 
compostare Tîrgu Neamț și ale Stației de transfer Tîrgu Neamț 

Anexa nr. 3: Lista echipamente de precolectare deșeuri menajere 

Anexa nr. 4: Contextul general al contractului 

Anexa nr. 5: Etapizarea datelor de începere a Serviciului 
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Anexa nr. 1 

Lista platformelor de colectare în Zona 3  

 

N
r
. 

C
r
t
. 

LOCALITATE Nr. platforme 
pentru deșeuri 

reziduale 

 

1.5 x 1.5 m= 
2,25 m² 

 

Nr. platforme 
pentru deșeuri 

reziduale și 
reciclabile 

1.5 x 6 m=9 m² 

 

Nr. platforme 
pentru deșeuri 

reciclabile 

1,5x 4,5m= 6,75 
m² 

Nr. platforme 
(construite 

prin alte 
proiecte) 

1.  Tg. Neamț  0 0 84 40 

2.  Pipirig  60 38   

3.  Bălțătești  20 14  15 

4.  Agapia  28 18   

5.  Vînători Neamț  40 32   

6.  Ghindăoani  8 7  8 

7.  Grumăzești  10 7  17 

8.  Drăgănești  8 5  8 

9.  Brusturi  10 6  14 

10.  Răucești  30 23   

11.  Timișești  24 16   

12.  Urecheni  25 17   

13.  Păstrăveni  24 16   

14.  Țibucani  30 20   

15.  Războieni  15 10   

16.  Tupilați  15 10   

17.  Petricani  30 22   

18.  Crăcăoani 30 20   
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Anexa nr. 2 

Construcții, dotări, utilaje și echipamente în cadrul Stației de sortare și compostare 
Tîrgu Neamț și a Stației de transfer Tîrgu Neamț 

 

A. Construcții și dotări în cadrul Stației de sortare și compostare Tîrgu Neamț 

 

Nr. 
crt. 

Denumire Unitate de măsura  Cantitate 

1  Cabină recepție bucăți 1 

2  Pod basculă – 30 t bucăți 1 

3  Hală metalică  bucăți 1 

4  Instalație sortare (linii de sortare) – 8 
posturi 

bucăți 1 

5  Rețele de incintă – rețele de apă, 
canalizare, energie electrică 

- - 

6  Platforme - - 

 

 

Utilaje, echipamente tehnologice și echipamente de transport - Stație de sortare și 
compostare Tîrgu Neamț 

  

Nr. 
crt. 

Denumire Unitate de 
măsura 

Cantitate 

1  Container de 32 m³ buc. 2 

2  Camion cu mecanism de ridicare 
containere de 32  m³  

buc. 
1 

3  Încărcător frontal de 44 kw  buc. 1 

4  Presa staționară – cap presare 
prescontainer 

buc. 
1 

5  Presa pentru balotat buc. 1 

6  Altele – utilaje stație de compostare: 

- Tocător 
- Utilaj de aerare 

buc. 

 

1 

1 
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B. Construcții, dotări, utilaje și echipamente în cadrul Stației de transfer Tîrgu Neamț  

 

Nr. 
crt. 

Denumire Unitate de 
măsura  

Cantitate 

1  Cabină recepție 

Structura metalică tip sandwich, 
compartimentată (birou, vestiar, 
grup sanitar), cu dimensiunile 
exterioare 
L×l×h=3.000×2.438×2.591 mm 

bucăți 1 

2  Hală metalică pentru zona de 
descărcare 

Ac =463,5 mp 

Au = 440 mp 

bucăți 

1 

3  Platforme  

- Platforma de descărcare  

- Platforma de încărcare/ manevră 
și/sau stocare containere 

 

bucăți 

 
 

1 
1 
 
 

4  Rețele de incintă 

- sistem de alimentare cu apă  

-sistem canalizare ape uzate 
menajere și tehnologice 

- sistem de canalizare ape pluviale 

- instalații electrice interioare și 
exterioare 

- - 

5  Sistem rutier 

Drumuri de incintă, rampe, parcări, 
spații verzi 

- - 

6  Împrejmuire   - - 

 

Utilaje,  echipamente tehnologice și echipamente de transport  stație de transfer Tîrgu 
Neamț 

 

Nr. 
crt. 

Denumire Unitate de 
măsura  

Cantitate 

1 Container 40 m³ - tip ROLLO 
- deschis la partea superioară 

bucăți  
12 
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- L×l×h – 7.000×2.450×2500 mm 
- Înălțime cârlig 1.570 mm 

2 Autocamion de transport containere de 30 
și 40 mc -MAN AG Germania – varianta 
constructivă – TGS 26.320 6×4 BB 

Tip motor: diesel  
Echipament ridicare  container – braț 
hidraulic de ridicare cu cârlig (înălțime 
cârlig 1.570 mm) și dispozitiv de susținere 
pentru ridicarea recipientelor – capacitate 
nominală 24.000 kg. 

 

 

 

bucăți 2 

3 Remorcă transport containere de 40 mc 
- lungime platformă 7.000 mm 
- lungime totală 8.900 mm 
- lățime utilă 2.430 mm 
- lățime totală 2.550 mm 
- masa max. admisa 18.000 kg 
- sistem hidraulic de descărcare 
- sistem de blocare a rolelor containerului 
în partea din față 
- dispozitiv de blocare cu cârlige a 
containerului 

 

 

 

 

bucăți 
2 

4 Încărcător frontal - Cukurova (AUSA) 940 

Putere motor :129kw/175 CP 

Număr de roți directoare/roți motoare: 4 

Număr cilindri : 6 

Înălțime maximă de încărcare 2.900 mm 

Adâncime de săpare 40 mm 

Înălțimea de operare 4.860  mm 
Înălțime la articulația cupei 3.835 mm 

 

 

 

 

bucăți 
1 
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Anexa nr. 3 

Lista echipamentelor de precolectare deșeuri menajere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALITATEA 

Container 
reziduale 

Container 
hârtie/ 
carton 

Container 
sticlă 

Container 
plastic/ 
metal 

Pubela 
deșeuri 

biodegra
dabile 

   Tg. Neamț  - 84 84 84 2933 

   Pipirig  96 38 38 38  

   Bălțătești  32 13 13 13  

   Agapia  46 18 18 18  

   Vînători Neamț  72 32 32 32  

   Ghindăoani  15 7 7 7  

   Grumăzești  17 7 7 7  

   Drăgănești  13 5 5 5  

 ZONA 3  Brusturi  16 6 6 6  

   Răucești  53 23 23 23  

   Timișești  40 16 16 16  

   Urecheni  42 17 17 17  

   Păstrăveni  40 16 16 16  

  Țibucani  49 20 20 20  

  Războieni  25 10 10 10  

   Tupilați  25 10 10 10  

   Petricani  50 22 22 22  

   Crăcăoani 50 20 20 20  
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Anexa nr. 4 

Contextul general al contractului 

 

Locația 

Județul Neamț face parte din Regiunea 1 Nord Est și se învecinează cu județul Suceava la 
Nord, județele Vaslui și Iași la Est, județul Bacău la Sud și județul Harghita la Vest. Reședința 
județului Neamț este municipiul Piatra Neamț.  

 

Fig. 1 Zona de amplasare a proiectului 

Unitatea de relief predominantă în județ este cea muntoasă, reprezentată de Carpații 
Orientali care ocupă 278.769 ha (51% din suprafața județului). Județul Neamț face parte din 
categoria medie a unităților administrativ teritoriale cu o suprafață totală de 5896 km2. 

Populația județului Neamț este în cea mai mare parte rurală, constituind peste 60% din 
populația întregului județ.  

Județul este împărțit în următoarele unități administrativ-teritoriale: 

§ 2 municipii, Piatra Neamț și Roman, 
§ 3 orașe: Tîrgu Neamț, Bicaz și Roznov, 
§ 78 comune și 347 sate. 

Activitatea economică predominantă în județ este reprezentată de sectorul agricol, urmat de 
industria prelucrătoare. 
 

Cantități de deșeuri  

Cantitățile de deșeuri municipale colectate în județul Neamț în perioada 2007-2013, conform 
datelor furnizate de APM Neamț și sunt prezentate în tabelul 2.  
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Tabelul 2 - Evoluția cantităților de deșeuri municipale colectate în Județul Neamț (tone) 

Nr. 
crt. 

Tip de deșeuri Cod deșeu 
Cantitate (tone) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Deșeuri municipale colectate   86.227,00 86.859,15 82.110,89 63.141,54 60.357,47 65.825,86 57.365,26 

1.1. 
Deșeuri menajere colectate 
în amestec de la populație 

20 03 01 50.613 46.979,49 43.113,90 31.302,36 33.738,27 27.966,37 20.616,63 

1.2. 
Deșeuri asimilabile colectate 
în amestec din comerț, 
industrie, instituții 

20 03 01 30.048 28.266,51 21.876,24 16.984,34 10.045,92 11.372,01 9.783,91 

1.3. 

Deșeuri municipale 
(menajere și asimilabile) 
colectate separat, din care: 

20 01 
15 01 

5.566 11.613,15 17.120,75 14.854,84 16.573,28 26.487,48 26.964,72 

-      hârtie și carton 
20 01 01 

1.050 1.825,98 2.533,12 1.659,34 1.568,33 1.605,15 1.532,86 
15 01 01 

-      sticlă 
20 01 02 

460 760,34 952,02 1,4 26,73 11,301 11,90 
15 01 07 

-      plastic 
20 01 39 

556 898,33 1.939,75 1.397,55 1.762,76 1.033,34 1.265,46 
15 01 02 

-      metale 
20 01 40 

0 56,98 227,08 7,59 15,9 8,807 4,80 
15 01 04 

-      lemn 
20 01 38 

0 138,73 536,04 61,3 97,7 18,93 125,05 
15 01 03 

-      biodegradabile 20 01 08 3.500 7.874,57 10.890,47 11.727,66 13.058,67 12.570,19 12.273,10 

1.4. Deșeuri voluminoase 20 03 07 0 58,22 42,27 0 43,19 11.239,76 11.751,55 

Sursa: APM Neamț – anul 2015 
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Cantitățile de deșeuri estimate  

Prognoza de generare a deșeurilor municipale s-a realizat în Studiul de fezabilitate pornind 
de la datele existente, pe baza următorilor indicatori: 

§ Evoluția populației la nivelul județului; 
§ Evoluția gradului de acoperire cu servicii de salubritate; 
§ Evoluția indicatorului de generare a deșeurilor menajere 

În ceea ce privește deșeurile stradale, cantitatea luată în considerare până la nivelul anului 
2012 inclusiv este cea estimată pentru anul 2007. Începând cu 2013, cantitatea estimată ia 
în considerare un indicator de generare de 0.1 kg locuitor / zi. 

În tabelul nr. 3  se  prezintă cantitățile de deșeuri municipale estimate pentru perioada 2016-
2023, pentru întregul județ Neamț. 

Tabel 3 - Prognoza deșeurilor municipale pentru întregul județ Neamț (tone) 

Deșeu municipal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Deșeuri menajere 
colectate în 
amestec și separat 

128.111 128.052 127.930 127.761 127.488 127.186 126.794 126.387 

Deșeuri asimilabile 
din comerț, 
industrie, instituții 
colectate în 
amestec și separat 

40.274 40.577 40.881 41.186 41.493 41.800 42.109 42.420 

Deșeuri colectate 
din grădini și 
parcuri 

3.396 3.423 3.450 3.478 3.505 3.534 3.562 3.590 

Deșeuri  colectate 
din piețe 

2.661 2.682 2.704 2.726 2.747 2.769 2.792 2.814 

Deșeuri stradale 
colectate 

7.365 7.424 7.483 7.543 7.603 7.664 7.725 7.787 

Total deșeuri 
municipale 
colectate 

181.807 182.158 182.448 182.693 182.837 182.952 182.981 182.998 

Total deșeuri 
municipale 
generate 

181.807 182.158 182.448 182.693 182.837 182.952 182.981 182.998 

 

Sursa: Analiza cost –beneficiu 2009 
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Contextul în care are loc delegarea 

Proiectul "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Neamț" este finanțat 
prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritara 2, "Dezvoltarea sistemelor de 
management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric" 

Contractul de Finanțare nr. 131165 a fost semnat la data de 24.02.2011, între Consiliul 
Județean Neamț (în calitate de Beneficiar) și Ministerul Mediului și pădurilor (în calitate de 
Autoritate de Management pentru POS Mediu. 

Proiectul prevede realizarea unor intervenții cu impact major asupra protecției mediului și 
gestionării deșeurilor în județul Neamț. În perioada 2011-2012, Consiliul Județean a 
organizat proceduri de atribuire prin licitație deschisă a contractelor de lucrări și furnizare 
aferente obiectului de investii: 

- Închiderea și ecologizarea a trei depozite neconforme situate în zona localităților 
Bicaz, Roman și Tîrgu Neamț;  

- Construirea unui depozit de deșeuri nepericuloase în comuna Girov, Județul Neamț;  

- Construirea a trei stații de transfer la Cordun, Tg. Neamț  și Tașca și a unei stații de 
sortare la Cordun;  

- Achiziționarea de echipamente de precolectare și compostare individuală a deșeurilor 
în județul Neamț.  

De asemenea la nivelul județului Neamț, a fost înființată Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară (ADI) ECONEAMȚ, având în componență un număr de 84 de unități 
administrativ-teritoriale, în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării 
și gestionării în comun a serviciului de colectare, transport, tratare și depozitare a deșeurilor 
municipale pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre.  

Forma de gestiune a Serviciului este gestiunea delegată, care se va realiza, în baza mai 
multor contracte de delegare a gestiunii conform legislației în vigoare, astfel:  

· 1 contract delegare a gestiunii privind activitățile de operare a depozitului de deșeuri 
nepericuloase Girov;  

· 4 contracte de delegare a gestiunii privind colectarea și transportul acestora, 
respectiv operarea celor trei stații de transfer și a stației de sortare.  

În conformitate cu Acordul de parteneriat, încheiat în vederea realizării proiectului Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Neamț, Consiliul Județean Neamț, în calitate de 
proprietar al infrastructurii, organizează procedura de atribuire pentru contractul delegare a 
gestiunii privind activitățile de exploatare a depozitului Girov, iar ADI ECONEAMȚ, în numele 
și pe seama unităților administrative-teritoriale din județul Neamț, aferente fiecărei zone de 
colectare, va organiza procedura de atribuire pentru contractele de delegare a gestiunii 
privind colectarea și transportul acestora inclusiv operarea stațiilor de transfer și sortare, atât 
cele realizate prin proiectul POS Mediu, cât și a celor realizate prin Phare/fonduri 
guvernamentale (după finalizarea perioadei contractuale de derulare a acestora). 
 
Prezentarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor   

Sistemul de management integrat al deșeurilor, din cadrul proiectului „Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Neamț”, derulat prin POS Mediu, a fost elaborat 
astfel încât să asigure atingerea obiectivelor și țintelor legislative și a celor din Tratatul de 
aderare a României la Uniunea Europeană.  
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În cadrul acestuia vor fi gestionate categoriile de deșeuri care sunt în responsabilitatea 
autorităților administrațiilor publice locale, și anume:  

§ deșeuri municipale – deșeuri menajere și asimilabile celor menajere (capitolul 20 din 
Lista Europeană a Deșeurilor):  

§ fracțiuni colectate separat – 20 01;  

§ deșeuri din grădini și parcuri – 20 02;  

§ deșeuri municipale amestecate (deșeuri mixte) – 20 03 01;  

§ deșeuri din piețe – 20 03 02;  

§ deșeuri stradale – 20 03 03;  

§ deșeuri voluminoase – 20 03 07;  

§ deșeuri de ambalaje rezultate de la populație (15 01) – conform legii, autoritățile 
administrației publice locale au responsabilități în ceea ce privește colectarea și 
sortarea deșeurilor de ambalaje;  

§ parte din deșeurile de ambalaje rezultate din industrie, comerț și instituții (15 01) – 
colectare și sortare (restul deșeurilor de ambalaje din industrie, comerț și instituții – 
deșeuri din activitatea de producție - sunt gestionate direct de către generatori);  

§ deșeuri din construcții și demolări (în special 17 01);  

§ nămolul de la epurarea apelor uzate orășenești (19 08 05) – asigurarea spațiului de 
depozitare (conform prevederilor legale maxim 10 % din cantitatea de deșeuri 
nepericuloase depozitate poate fi nămol de epurare, care îndeplinește condițiile de 
acceptare la depozitare). 

Conform Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, județul Neamț este împărțit în  
patru zone, arondate fie direct depozitului de deșeuri nepericuloase Girov, fie uneia dintre 
stațiile de transfer – Cordun, Tg. Neamț, respectiv Tașca, după cum este prezentat în figura 
următoare:    
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Tratarea și eliminarea deșeurilor municipale pentru aria de acoperire a contractului- 
Zona 3: 

§ O stație de sortare în Tg. Neamț, cu o capacitate de aproximativ 2.600 t / an (Phare CES 
2005), planificată să deservească orașul Tg. Neamț și 17 comune, precum și o stație de 
compostare aflată pe același amplasament, cu o capacitate de 5.500 t/an.  

§ O stație de transfer la  Tg. Neamț, cu o capacitate de 17.000 t/an, construită prin proiectul 
SMID în județul Neamț 
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Anexa nr. 5 

Etapizarea datelor de începere a Serviciului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALITATEA Data de începere a serviciului 

   Tg. Neamț  
la data intrării în vigoare a 

contractului 

   Pipirig  
la data intrării în vigoare a 

contractului 

   Bălțătești  
la data intrării în vigoare a 

contractului 

   Agapia  
la data intrării în vigoare a 

contractului 

   Vînători Neamț  
la data intrării în vigoare a 

contractului 

   Ghindăoani  

la data intrării în vigoare a 
contractului 

   Grumăzești  
la data intrării în vigoare a 

contractului 

 ZONA 3  Drăgănești  
la data intrării în vigoare a 

contractului 

   Brusturi  
la data intrării în vigoare a 

contractului 

   Răucești  
la data intrării în vigoare a 

contractului 

   Timișești  
la data intrării în vigoare a 

contractului 

   Urecheni  
la data intrării în vigoare a 

contractului 

   Păstrăveni  
la data intrării în vigoare a 

contractului 

  Țibucani  
la data intrării în vigoare a 

contractului 

  Războieni  
la data intrării în vigoare a 

contractului 

   Tupilați  
la data intrării în vigoare a 

contractului 

   Petricani  
la data intrării în vigoare a 

contractului 

   Crăcăoani 
la data intrării în vigoare a 

contractului 
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CONTRACTUL DE  

DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR ACTIVITĂȚI 
COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A 

UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE MEMBRE ALE 
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

”ECONEAMȚ”, DIN ZONA 3, JUDEȚUL NEAMȚ,   

 

Secțiunea 4 

 

CONDIȚII CONTRACTUALE 

 

 

Consiliul Local al 

__________________________ 

Anexa nr. 3 la 

Hotărârea nr. _______ 

/______________________ 
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Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ (denumită în continuare „ADI ECONEAMȚ” 

sau „Asociația”), cu sediul în str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., municipiul Piatra Neamț, județul 

Neamț, înregistrată în registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă judecătoria …… cu nr. …, CIF …, cont 

… deschis la …, reprezentată prin …, având funcția de președinte, în numele și pe seama următoarelor 
unități administrativ-teritoriale membre: orașul Tîrgu Neamț și comunele Bălțătești, Brusturi, Drăgănești, 

Ghindăoani, Grumăzești, Agapia, Crăcăoani, Păstrăveni, Petricani, Pipirig, Răucești, Războieni, Timișești, 

Tupilați, Țibucani, Urecheni și Vînători Neamț, aceste unități administrativ-teritoriale având împreună 
calitatea de delegatar (denumite în cele ce urmează „Delegatarul”), pe de o parte, 

și 

S.C. …, cu sediul principal în str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., orașul …, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ... cu nr. … din ..., CUI …, cont … deschis la …,  
reprezentată prin ..., având funcția de director general, pe de altă parte, în calitate de delegat (denumită în 
cele ce urmează „Delegatul”), 

 

denumite în continuare împreună „Părțile” și separat „Partea”, 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ: 

1. Județul Neamț este beneficiarul Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în 
Județul Neamț” (”Proiectul SMID”) finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu (”POS 
Mediu”). 

2. În scopul realizării Proiectului, Județul Neamț și celelalte unități administrativ-teritoriale din județul 

Neamț s-au asociat și au constituit împreună Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (”ADI 

ECONEAMȚ” sau „Asociația”). În cadrul Proiectului SMID, unitățile administrativ-teritoriale care 

formează Delegatarul constituie zona3, astfel cum a fost realizată zonarea județului Neamț în scopul 
implementării sistemului de management integrat al deșeurilor. 

3. Unitățile administrativ-teritoriale membre ale ADI ECONEAMȚ, inclusiv județul Neamț, (”UAT 
membre”) au acordat Asociației, prin statutul ei, un mandat în ceea ce privește gestiunea unitară a 
serviciilor de salubrizare a localităților din județul Neamț. 

4. Conform Statutului ADI ECONEAMȚ, UAT membre au mandatat ADI ECONEAMȚ să delege 
gestiunea serviciului de salubrizare, în numele și pe seama lor, unui operator selecționat printr-o 

procedură de licitație publică. 

5. ADI ECONEAMȚ a organizat procedura de licitație publică în vederea atribuirii prezentului contract 

de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. Această procedură a fost organizată conform 
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prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată (”Legea nr. 
51/2006”), a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și 

completările ulterioare („Legea nr. 101/2006”) și Ordonanței de urgență a Guvernului nr 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și 

a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare (”OUG nr. 
34/2006”). 

6. S.C. …, denumită mai sus Delegatul a fost desemnată câștigătoarea procedurii organizate pentru 
delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, conform …. [actul prin care a fost desemnată 

câștigătoare a licitației]. 

Au convenit să încheie prezentul Contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare, 

conform termenilor și condițiilor prevăzute mai jos: 

 

CAPITOLUL I. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE 

 

Art. 1. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE 

(1) În scopul executării Contractului, cuvintele, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu 
excepția situației în care contextul reclamă altfel, semnificațiile stabilite în această Clauză: 

”An Contractual” înseamnă o perioadă de timp începând la Data Intrării în Vigoare și terminându-se 

la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract. 

„Aria Delegării” înseamnă raza teritorială a unităților administrative cuprinse în Zona3, din județul 

Neamț, care constituie împreună Delegatarul.  

„Asociația” sau „ADI ECONEAMȚ” înseamnă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI 

ECONEAMȚ, înregistrată la judecătoria Piatra Neamț sub  nr …. din data de …. 

„Autoritate Competentă” înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, 

națională sau organizație internațională, inspectorat, ministru, minister, persoană oficială sau 

funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică, inclusiv, dar nelimitându-se la, 

Autoritatea de Reglementare; 

„Autoritatea de Reglementare”  înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC) sau orice altă instituție similară care poate fi autorizată și 

împuternicită conform prevederilor legale în vigoare la un moment dat să monitorizeze și să 

reglementeze regimul tarifelor și/sau al Serviciului; 
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„Autorizații” reprezintă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificările, acordurile de 

reglementare, aprobările, etc. emise de Autoritatea de Reglementare sau altă Autoritate Competentă, în 

scopul prestării Serviciului. 

”Avertisment” înseamnă documentul emis de Delegatar și transmis Delegatului, în cazul identificării 

unor deficiențe în prestarea Serviciului; 

”Bune Practici Comerciale” reprezintă toate acțiunile, faptele, metodele și practicile relevante 

aplicabile în general in vederea gestionării deșeurilor care, la un anumit moment dat, în termeni 

rezonabili și în condițiile legii, pot asigura rezultatul dorit prin implementarea Serviciilor. Pentru 

scopul Serviciilor descrise în Contract, bunele Practici Comerciale includ: 

(A) disponibilitatea unor echipamente, utilaje, materiale și resurse adecvate, inclusiv a utilităților 

necesare astfel încât aceste echipamente, utilaje, materiale și resurse să funcționeze atât la capacitate 

maximă în condiții normale de operare, cât și în condiții anormale de operare ce pot fi prevăzute în 

limite rezonabile; 

(B) Suficient personal de exploatare cu experiență și instruire adecvate în operarea corectă și eficientă 

a echipamentelor, utilajelor, materialelor și resurselor, ținând cont de specificațiile și normele de 

fabricație; totodată, acest personal trebuie să fie capabil să lucreze și în condiții neobișnuite ce pot fi 

prevăzute în limite rezonabile; 

(C) Operațiunile de întreținere și reparații preventive ori de rutină și nu numai sunt executate într-un 

mod care asigură exploatarea și operarea în siguranță și pe termen lung ținând cont de recomandările 

fabricantului; de asemenea, operațiunile de întreținere și reparațiile preventive ori de rutină vor fi 

executate de un personal instruit și cu experiență care are la dispoziție know-how-ul, tehnica, uneltele 

și echipamentele adecvate. 

(D) Verificări și controale inopinate și adecvate pentru a asigura funcționarea și operarea 

echipamentelor și utilajelor folosite în Servicii conform parametrilor optimi, atât în condiții normale, 

cât și în condiții neobișnuite (ce pot fi prevăzute în limite rezonabile); și 

(E) Echipamentele și utilajele folosite în Servicii sunt operate în condiții depline de siguranță pentru 

personalul manevrant, alți muncitori, populație, mediu, precum și pentru instalațiile și echipamentele 

aferente; 

”Bunuri proprii” reprezintă acele bunuri care aparțin Delegatului și care  rămân în proprietatea sa la 

încetarea Contractului; 

”Bunuri de retur”, reprezintă acele bunuri care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit, 

în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații Delegatarului;  
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”Bunuri de preluare” înseamnă acele bunuri care la încetarea Contractului pot reveni Delegatarului, 

în măsura în care acesta din urmă își manifesta intenția de a prelua bunurile respective în schimbul 
plății unei compensații, în condițiile legii; 

”Contract” reprezintă prezentul Contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de 

salubrizare, împreună cu toate anexele sale, așa cum pot fi modificate acestea sau Contractul la un 

moment dat prin acordul Părților; ;  

”Data Intrării în Vigoare” înseamnă Data Semnării Contractului, mai jos definită, dată la care 
Contractul va intra în vigoare.  

”Data de începere a Contractului” sau Data de începere a Serviciului înseamnă data, stabilita prin 

contract de la care începe efectiv colectarea deșeurilor. Excepție de la Data de începere o fac comunele 

la care data de începere este din ziua următoare a încetării contractelor de delegare a gestiunii aflate 

in execuție, in conformitate cu Anexa 5 a Caietului de sarcini. 

 ”Data de încetare” înseamnă data la care Contractul își încetează efectele între Părți;  

”Data Semnării Contractului” înseamnă data semnării Contractului de către reprezentanții 
Delegatului și ai Delegatarului sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu este 
semnat în aceeași zi de ambele Părți.  

”Daună” înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă suferită de 
creditorul obligației neîndeplinite de cealaltă Parte și beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea 

prejudiciului ținându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea 

sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip, angajate în vederea 

restabilirii situației care ar fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu;    

”Delegatar” înseamnă unitățile administrativ teritoriale cuprinse în Zona3, împreună cu județul 

Neamț, care au atribuit prezentul Contract prin intermediul ADI ECONEAMȚ; 

”Delegat” înseamnă societatea ………; 

„Depozit” înseamnă depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov. 

”Deșeuri” – înseamnă orice substanță sau obiect pe care deținătorul le arunca sau are intenția sau 

obligația să le arunce  

”Deșeuri municipale”    înseamnă deșeurile menajere și deșeuri similare, inclusiv fracțiile colectate 

separat. 

”Documentația de Atribuire”  înseamnă documentația ce cuprinde toate informațiile legate de 

obiectul contractului de delegare și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini al 

licitației; 
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”Durata Contractului” va avea înțelesul prevăzut la Art. 3 din prezentul Contract; 

„Garanția de Bună Execuție” reprezintă garanția de bună execuție constituită legal de Delegat, prin 

scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă comercială română sau străină având o sucursală 
deschisă în România sau de o societate de asigurări, executabilă la prima cerere a Delegatarului, 
cuprinzând angajamentul irevocabil și necondiționat al emitentului de a plăti orice sumă de bani 
solicitată de Delegatar, dar în limita Valorii Garanției de Bună Execuție, pentru a garanta: 

a) plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea Delegatarului, 

b) plata Redevenței 

c) plata oricăror sume către Delegatar conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a 
neîndeplinirii de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract.  

„Informații Confidențiale” înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte documente și 

informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte (sau, în 
înțelesul prezentului Contract, de sau către ADI ECONEAMȚ) în legătură cu obiectul prezentului 
Contract (transmise în orice mod și indiferent de suportul electronic pe care sunt stocate), inclusiv 

toate datele cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal; și (i) 

informațiile sensibile din punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a căror dezvăluire 
ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, 
drepturile de proprietate intelectuală și elementele de know-how ale oricărei Părți și care sunt 

exceptate de la liberul acces la informații conform Legii; 

”Indicatori de Performanță” reprezintă cerințele și standardele în legătură cu Serviciul care trebuie să 
fie satisfăcute de către Delegat, în conformitate cu Regulamentul serviciului public de salubrizare a 

localităților din Județul Neamț (Anexa nr. 1 la prezentul Contract). ;  

„Lege” înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar fără a se limita la 
acestea: tratate, legi, ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, 

decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii erga omnes, precum 

și reglementările obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum și orice cerință sau 
recomandare a Autorități de Reglementare, a unei Autorități Competente din România sau a Uniunii 
Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de mai sus de către o Autoritate 
Competentă din România sau a Uniunii Europene. În sensul prezentei definiții „hotărârile judecătorești 

obligatorii erga omnes” reprezintă (i) hotărârile judecătorești definitive pronunțate in materia 

contenciosului administrativ prin care s-a anulat in tot sau in parte un act administrativ cu caracter 

normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se constata neconstituționalitatea unui act 

normativ, (iii) recursurile in interesul legii pronunțate de Înalta Curte de Casație si Justiție asupra 

problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele de judecata precum și  (iv) hotărârile 
judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care 

beneficiază de efectele acesteia. 
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”Modificare Legislativă” înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, 

suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărui act normativ sau orice alt eveniment cu 
efect similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare, inclusiv dar fără a se limita la:  

a) intrarea în vigoare, modificarea, completarea, suspendarea sau abrogarea oricăror 
convenții internaționale, regulamente, directive, decizii sau altor acte cu forță obligatorie 
emise de instituțiile Uniunii Europene cu condiția ca acestea să fie direct aplicabile în 
România sau transpuse în legislația română; 

b) intrarea în vigoare, modificarea, completarea, suspendarea sau abrogarea în România de 
noi legi și/sau ordonanțe de urgență, ordonanțe și/sau hotărâri ale Guvernului, ordine ale 
miniștrilor, regulamente sau alte acte normative; 

c) orice schimbări în interpretarea și/sau aplicarea oricăror astfel de acte menționate la 
literele (a) și/sau (b) de mai sus, în baza unor hotărâri judecătorești sau ale altor organe cu 

atribuții jurisdicționale având efect definitiv și general obligatoriu în România. 

”Notificare de penalizare” este documentul emis de Delegatar și transmis Delegatului, altul decât 
Avertismentul, în cazul identificării unor deficiențe grave în prestarea Serviciului sau în cazul 
acumulării unui anumit număr de avertismente, conform clauzelor contractuale; 

”Oferta” înseamnă oferta depusă de Delegat în cadrul procedurii de atribuire a prezentului 
Contract; oferta cuprinde propunerea financiară și propunerea tehnică; 

”Perioada de Mobilizare” înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării și Data de Începere 

„Proces verbal de predare-primire” reprezintă actul juridic semnat de Părți pentru predarea/preluarea 

echipamentelor, vehiculelor, utilajelor și dotări, concesionate conform prezentului Contract;. 

„Redevența” înseamnă suma de bani plătibilă de Delegat către Delegatar, conform prevederilor Art. 

14 („Redevența”) din prezentul Contract.. 

 ”Serviciul” înseamnă următoarele activități componente ale serviciului de salubrizare al 

Delegatarului: 

a) Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare 

provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori ; 

b)  Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și 

reabilitare interioară si/sau exterioară a acestora; 

c) Operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;  

d) Sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare in stațiile de sortare; 
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e) Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a  deșeurilor; “Tarif” 
înseamnă contravaloarea prestării Serviciului care face obiectul prezentului Contract, conform Art. 13 

(„Tariful”) din prezentul Contract. 

”Taxe” reprezintă orice taxă, cost, plată, obligație, impozit, contribuție financiară sau orice taxă 
percepută sau impusă conform legii de către orice Autoritate Competentă, inclusiv taxa pe valoare 
adăugată (TVA), precum și orice alte dobânzi, penalități sau majorări ale acestora. 

 ”TVA”  reprezintă taxa pe valoare adăugată; 

”Utilizator” – persoana fizică sau juridică, beneficiar final al Serviciului cu care Delegatul încheie un 
Contract de furnizare a Serviciului, după caz; 

„UAT” – înseamnă Unitate Administrativ Teritorială  

„Zi Lucrătoare” reprezintă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă și duminică; (ii) oricărei zile de 
sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții, în 
conformitate cu legile în vigoare.  

„Zi” înseamnă zi calendaristică, atunci când nu se face referire în mod expres la „zi lucrătoare”. 

”Zona 3” - înseamnă  următoarele localități din Județul Neamț: orașul Tîrgu Neamț și comunele 

Bălțătești, Brusturi, Drăgănești, Ghindăoani, Grumăzești Agapia, Crăcăoani, Păstrăveni, Petricani, 

Pipirig, Răucești, Războieni, Timișești, Tupilați, Țibucani, Urecheni și Vânători Neamț 

(2) În cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale, termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, 
indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora, înțelesul dat în definiția aferentă. Formele 
cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural și invers.  

(3) Împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a ușura 

sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract și nu va servi interpretării intențiilor 

Părților.   

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

(5) Referirile la „acest contract/prezentul Contract” vor fi interpretate ca referiri la acest document după cum 
este revizuit, modificat sau completat și în vigoare la anumite intervale de timp și va include referiri la orice 

document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ținând cont de sau 
în conformitate cu prevederile acestuia.  

(6) Referirile la “Părți” desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la “Parte” desemnează una 
dintre părțile prezentului Contract. 
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(7) Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de actele normative aplicabile 

vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege. 

 

CAPITOLUL II. DOCUMENTELE, DURATA ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 2. CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE 

(1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul acestuia. 

(2) Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. 
În eventualitatea oricăror neconcordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și 
definite în cadrul unei anexe, înțelesul stabilit de Art. 1 („Definiții și interpretări”) al Contractului va prevala 
asupra înțelesului din anexă, dacă contextul acestui Contract permite. 

(3) Prezentul Contract are următoarele anexe: 

a) Regulamentul Serviciului public de salubrizare a localităților din Județul Neamț (Anexa nr. 1); 

b) Caietul de Sarcini pentru Delegarea prin concesiune a gestiunii unora dintre activitățile componente 

ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de 

Dezvoltarea Intercomunitară ”ECONEAMȚ” din zona 3, Județul Neamț (Anexa nr. 2); 

c) Fisa de date a achiziției, inclusiv clarificările autorității contractante făcute înaintea deschiderii 
ofertelor (Anexa nr. 3);  

d) Oferta tehnică și financiară a Delegatului, inclusiv clarificările date de acesta, după deschiderea 
ofertelor  (Anexa nr. 4); 

e) Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate a Delegatarului, concesionate Delegatului (Anexa 

nr. 5); 

f) Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 5 (Anexa nr. 6); 
g) Lista indicativă a Bunurilor de Preluare (Anexa nr. 7); 
h) Programul de investiții (Anexa nr. 8); 

i) Asigurări (Anexa nr. 9); 

j) Garanția de Bună Execuție (Anexa nr. 10); 

 Indicatorii de performanță (Anexa nr.11)(4) Doar dacă nu se specifică altfel în prezentul Contract, în cazul 
oricărui conflict sau  neconcordanță între corpul principal al Contractului și orice anexă, clauza din cuprinsul 
Contractului va prevala. 

 

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA DE ÎNCEPERE 

(1) Durata prezentului Contract este de 96 de luni de la Data de Începere a Contractului.    

(2) Data de Începere este ulterioară Datei Intrării în Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la Art. 1 
(„Definiții și interpretare”) din prezentul Contract.  
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(3) Părțile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului în condițiile prevăzute de Legea aplicabilă la 
data prelungirii. Prelungirea va fi convenită prin act adițional la Contract nu mai târziu de 12 (doisprezece) 

luni înainte de data expirării Contractului. 

(4) Între Data Semnării și Data de Începere, se întinde Perioada de Mobilizare. 

(5) În Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 90 de zile de la Data Semnării (dacă Părțile nu 

convin prelungirea acestui termen), Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirmă:  

a) constituirea Garanției de Bună Execuție prevăzută la Art. 11 („Garanția de Bună Execuție”) din 
prezentul Contract;  

b) încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate la Art. 12 al prezentului Contract; 

c) licența eliberată de Autoritatea de Reglementare prin care se acordă permisiunea prestării Serviciului 
în Aria Delegării; în condițiile în care Delegatul a depus, ca urmare a semnării prezentului Contract, 

o documentație în vederea creșterii nivelului licenței termenul de prezentare a Licenței se decalează  

pana la obținerea acesteia, dar nu mai mult de 180 de zile de la Data semnării Contractului; 

d) obținerea celorlalte Autorizații necesare conform legii pentru începerea prestării Serviciului ; 

 (6) Doar după prezentarea de către Delegat a tuturor documentelor menționate la aliniatele a), b) si d), 

Părțile pot încheia Procesul-Verbal de predare-primire a bunurilor concesionate de către Delegatar în 
vederea prestării Serviciului. 

(7) Pe durata Perioadei de Mobilizare, Părțile: 

a) își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligențele pentru ca prestarea Serviciului 

să poată începe, conform celor prevăzute în Caietul de sarcini parte din Documentația de Atribuire 

(Anexa nr. 3 la prezentul Contract) și 

b) vor furniza una alteia toate informațiile și datele necesare care le sunt solicitate prin prevederile acestui 

Contract, ale Caietului de Sarcini și ale anexelor acestora, după caz. 

 

Art. 4. OBIECTUL CONTRACTULUI  

(1) Obiectul prezentului Contract este delegarea, prin concesiune, a gestiunii activităților componente ale 

Serviciului de salubrizare a localităților, astfel cum a fost definit acesta la art. 1 de mai sus, respectiv:  

 a) Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind 

din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere 
fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori ; 
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b)  Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și 

reabilitare interioară si/sau exterioară a acestora; 

c) Operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;  

d) Sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare in stațiile de sortare; 

e) Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a  deșeurilor; 

(2) Prin prezentul Contract, Delegatarul atribuie Delegatului, pentru perioada de timp menționată la art. 3 

alin. (1) de mai sus, dreptul și obligația de a furniza Serviciul în Aria Delegării, inclusiv dreptul și obligația 

de a administra și de a exploata, în schimbul unei redevențe, Bunurile de Retur prevăzute în Anexa nr. 5 la 

prezentul Contract. 

(3) Obiectivele Delegatarului sunt: 

a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației; 

b) susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților; 

c) promovarea calității și eficienței Serviciului; 

d) dezvoltarea durabilă a Serviciului; 

e) gestionarea Serviciului pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență; 

f) protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației; 

g) respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților. 

 

CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

Art. 5. DREPTURILE DELEGATARULUI  

 (1) Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, politicile 

tarifare și programele și strategiile de dezvoltare adoptate în cadrul ADI ECONEAMȚ pentru Aria 

Delegării. 

a) să stabilească programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare 

aferente Serviciului; 

b) să coordoneze proiectarea și execuția lucrărilor tehnico-edilitare, a investițiilor, în scopul realizării 

acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a 

localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu; 



Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente 
ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale 
membre ale Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară 
”ECONEAMŢ” din zona 3, Judeţul Neamţ 

Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ECONEAMŢ 

 

Documentatie de atribuire 
Secțiunea  4 – Condiții 

contractuale 

 

16 

 

c) să realizeze investiții în infrastructura tehnico-edilitare aferentă Serviciului și în acest scop să finanțeze 

lucrările necesare, precum și să contracteze și să garanteze, conform prevederilor legale aplicabile, 
împrumuturile în vederea finanțării programelor de investiții; 

d) să inspecteze Bunurile de Retur și să verifice gradul de realizare a investițiilor prevăzute de Contract în 
sarcina Delegatului; 

e) să încaseze redevența de la Delegat, conform prevederilor prezentului Contract; 

f) să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat, monitorizarea se va realiza 

prin intermediul ADI ECONEAMȚ în baza mandatului primit prin statutul său; 

g) să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligațiilor contractuale de către 
Delegat; 

h) să-și exprime intenția de a dobândi Bunurile de Preluare și să solicite Delegatului să semneze contractul 
de vânzare-cumpărare a acestor bunuri, la încetarea prezentului Contract; 

i) să modifice unilateral partea reglementară a Contractului (respectiv Regulamentul serviciului public de 

salubrizare a localităților din Județul Neamț și Caietul de Sarcini pentru Delegarea prin concesiune a 

gestiunii unora dintre activitățile componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ 

teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară ”ECONEAMȚ” din zona 3, Județul 

Neamț, anexe la Contract) pentru motive ce țin de interesul național sau local și/sau în caz de Modificare 
Legislativă, cu posibilitatea pentru Delegat de a primi o compensație în caz de afectare a echilibrului 
contractual ca urmare a acestor modificări; 

j) să aprobe structura și ajustarea/modificarea tarifelor, la propunerea Delegatului, conform prevederilor 

legale în vigoare; 

k) să rezilieze Contractul dacă Delegatul nu își respectă obligațiile asumate prin Contract; 

l) să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Regulamentul serviciului public 

de salubrizare a localităților din Județul Neamț din Anexa nr. 1 la prezentul Contract și de celelalte acte 

normative aplicabile Serviciului;  

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

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) literele a, d, f, g, j, de mai sus urmează a fi exercitate în numele și pe 

seama Delegatarului, de către ADI ECONEAMȚ în baza mandatului primit prin statutul său. Delegatarul 
păstrează dreptul de a fi informat și de a propune măsuri privind Serviciul aflat sub responsabilitatea sa și 

bunurile ce le aparțin, prin intermediul și în cadrul ADI ECONEAMȚ. În relația cu Delegatul, Asociația 

constituie interfața între Delegat și Delegatar.   
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Art. 6. DREPTURILE DELEGATULUI 

Delegatul are următoarele drepturi: 

a) să încaseze contravaloarea Serviciului, corespunzător tarifului aprobat de Delegatar, determinat în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare și în special cu metodologia aprobată de ANRSC; 

b) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;  

c) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului 
contractual;  

d) să beneficieze de exclusivitatea prestării Serviciului în Aria Delegării, acordată în baza prezentului 
Contract de Delegare. Nici o altă entitate (societate comerciala, consorțiu, serviciu public) nu va 

putea presta activitățile care fac obiectul prezentului contract, în Aria Delegării.;  

e) să aplice la facturare tarifele aprobate;  

f) să limiteze prestarea Serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă 
sumele datorate nu au fost achitate în termenele prevăzute de contractele încheiate cu Utilizatorii. 

g) să încheie contracte cu terți pentru întreținerea și reparațiile  instalațiilor, utilajelor, echipamentelor 

utilizate pentru prestarea Serviciului; 

h) să solicite recuperarea debitelor în instanță. 

 

Art. 7. OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI  

Delegatarul are următoarele obligații, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, politicile 

tarifare și programele și strategiile de dezvoltare adoptate în cadrul ADI ECONEAMȚ pentru Aria Delegării 

și, după caz, prin intermediul ADI ECONEAMȚ, conform mandatului acordat acesteia prin statutul său: 

a) să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul serviciului public de salubrizare a localităților 

din Județul Neamț, cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, în baza regulamentelor cadru, conform 

legilor în vigoare, obligație care se va exercita prin intermediul ADI ECONEAMȚ; 

b) să aprobe (inclusiv ajustările și modificările) tarifele propuse de Delegat conform prevederilor legale în 

vigoare, obligație care se va exercita prin intermediul ADI ECONEAMȚ; 

c) să verifice periodic, prin intermediul ADI ECONEAMȚ: 

1. calitatea Serviciului prestat; 

2. îndeplinirea Indicatorilor de Performanță; 

3. menținerea echilibrului contractual; 

4. asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între Delegat și Utilizatori; 
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d) să predea către Delegat, în perioada de mobilizare toate bunurile, instalațiile, echipamentele și facilitățile 

aferente întregii activități delegate, precum și pe măsură ce apar noi astfel de bunuri față de cele care au 
fost predate în perioada de mobilizare, împreună cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza 

unui proces verbal de predare-primire, anexat la prezentul Contract (Anexa nr. 6), acestea fiind Bunuri 

de Retur din categoria prevăzută la Art. 17.1.1. lit. a) din prezentul Contract; 

e) să faciliteze obținerea de către Delegat a Autorizațiilor pentru lucrări și investiții aferente Serviciului pe 

terenurile publice și private, conform prevederilor legale în vigoare; 

f) să nu-l tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract; 

g) să medieze, eventualele divergențe, sesizări, plângeri etc. care apar între Delegat și utilizatorii 

Serviciului; 

h) să sprijine Delegatul in campaniile organizate privind informarea si conștientizarea Utilizatorilor privind 

colectarea selectiva a deșeurilor. 

i) să asigure un mediu de afaceri concurențial și transparent. 

j) să respecte angajamentele asumate față de Delegat prin prezentul Contract. 

k)  să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind 

activitatea Delegatului, altele decât cele de interes public. 

 

Art. 8. OBLIGAȚIILE DELEGATULUI: 

Delegatul are următoarele obligații generale: 

a) să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu respectarea regulamentului și 

caietului de sarcini ale Serviciului anexate la Contract, a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice 

în vigoare, într-o manieră eficientă, în conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale;  

b) să presteze Serviciul pentru toți Utilizatorii din Aria Delegării, cu asigurarea colectării întregii cantități 
de deșeuri generate și să lase în stare de curățenie spațiul destinat recipientelor de precolectare și 

domeniul public; Serviciul va fi prestat în baza Contractul de prestare a serviciului de salubrizare a 

localităților din județul Neamț (Anexa nr. 11), pe care Delegatul este obligat să le încheie cu Utilizatorii; 

completările contractuale trebuie să fie avizate în prealabil de ADI ECONEAMȚ. 

c) să colecteze doar Deșeurile generate în Aria Delegării; 

d) să transporte deșeurile reciclabile colectate la stația de sortare situată în orașul Tîrgu Neamț,  

e) să transporte deșeurile biodegradabile colectate din zona urbană (orașul Tîrgu Neamț) la stația de 

compostare de la Tîrgu Neamț;  
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f) să transporte, în vederea depozitării deșeurile reziduale provenite de la stația de sortare de la Tîrgu 
Neamț numai la depozitul județean din comuna Girov și să transporte deșeurile reziduale colectate, care 

nu pot fi sortate sau valorificate, la stația de transfer de la Tîrgu Neamț și apoi la depozitul județean de la 

Girov. 

g) să accepte modificarea Programului de execuție a Serviciului și a cerințelor tehnice, așa cum sunt acestea 

detaliate în Caietul de Sarcini pentru Delegarea prin concesiune a gestiunii unora dintre activitățile 

componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de 

Dezvoltarea Intercomunitară ”ECONEAMȚ” din zona 3, Județul Neamț ori de cate ori va fi necesar din 

cauza modificării regulamentelor locale privind gestionarea deșeurilor, în cazul în care respectivele 
modificări sunt făcute pentru alinierea prevederilor regulamentelor locale la reglementari naționale. 

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

i) să depună toate diligențele necesare pentru conservarea integrității bunurilor, instalațiilor, 

echipamentelor și dotărilor ce i-au fost concesionate pe toată durata Contractului, și să asigure 
exploatarea, întreținerea și reparația acestora cu personal autorizat, în funcție de complexitatea bunului 

respectiv și specificul postului/locului de muncă;  

j) să nu înstrăineze sau închirieze nici un Bun de Retur; Delegatul nu va înlocui și nu va dispune în niciun 
fel de aceste bunuri fără consimțământul prealabil, în scris, al Delegatarului; 

k) să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația 

patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în 
contabilitatea acestuia. 

l) să predea Delegatarului, la încetarea din orice motive a Contractului, toate Bunurile de Retur, conform 
condițiilor stipulate la Art. 17.1., în stare tehnică corespunzătoare duratei lor normale de funcționare, 

precum și toată documentația tehnică aferentă, inclusiv cărțile construcțiilor, cărțile tehnice etc., pe bază 
de proces verbal de predare-primire; 

m) să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea 

activităților componente ale Serviciului;  

n) să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, să obțină și 

să mențină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații;  

o) să prezinte în fiecare an  Delegatarului dovezi:  

1. de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări;  

2. de înmatriculare a vehiculelor,  

3. de control tehnic al vehiculelor și de încadrare în normele de control al emisiilor,   
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4. de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile. 

p) să respecte Indicatorii de Performanță prevăzuți în Regulamentul serviciului public de salubrizare a 

localităților din Județul Neamț anexat prezentului Contract și să îmbunătățească în mod continuu 
calitatea Serviciului prestat;  

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

r) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru și să ia măsurile de 
rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei/societății care a 

reclamat, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al 
reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise Delegatul are obligația să răspundă în 
termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;  

s) să furnizeze Autorităților Competente și ADI ECONEAMȚ, toate informațiile solicitate și să asigure 
accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează Serviciul, în condițiile legii;  

t) să țină evidența gestiunii Deșeurilor și să raporteze periodic către ADI ECONEAMȚ, precum și oricăror 
alte Autorități Competente, după caz, conform reglementărilor în vigoare;  

u) să se asigure că toate substanțele și materialele periculoase folosite sau care urmează să fie folosite în 
prestarea Serviciului sunt păstrate într-un mediu controlat și în condiții de siguranță conform legislației 

în domeniu și Bunelor Practici Comerciale, precum și că toate recipientele cu substanțe periculoase sunt 

etichetate corect și clar; 

v) să nu sub-delege Serviciul a cărui gestiune i-a fost delegată prin prezentul Contract; 

w) să nu cesioneze sau transfere în vreun fel prezentul Contract sau o parte dintre drepturile și obligațiile ce 

rezultă din prezentul Contract, orice astfel de operație fiind nulă de drept,; 

x) să efectueze lucrările de întreținere, modernizare, reparare și/sau înlocuire a Bunurilor de Retur, conform 
Art. 17.1.4 din prezentul Contract; 

y) să contracteze și să mențină pe toată durata Contractului toate asigurările prevăzute la Art.  12 de mai 

jos; 

z) să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, 
mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență; 

aa) să pună la dispoziția organizatorilor unor acțiuni de salubrizare, igienizare, inițiate de către UAT 
membre ale ADI ECONEAMT sau de organizații non-guvernamentale, mijloacelor tehnice, utilaje 

specifice și mijloace de transport aflate în dotare, în condițiile recuperării de la organizator a cheltuielilor 
efectuate; 
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bb) să plătească tariful pentru activitățile de eliminare a Deșeurilor la Depozit și pentru activitatea de 

valorificare a Deșeurilor la stația de compostare Piatra Neamț, în conformitate cu cantitățile de deșeuri 

transportate in vederea depozitării sau compostării, în baza unui contract încheiat cu operatorul 
Depozitului, respectiv al stației de compostare. 

cc) să organizeze periodic campanii de informare si conștientizare a publicului privind colectarea selectivă a 
deșeurilor și să sprijine Delegatarul în campaniile proprii, organizate privind informarea Utilizatorilor 
privind colectarea selectivă a deșeurilor. Valoarea alocată anual pentru activități de informare și 

conștientizare a publicului nu trebuie să fie mai mică de 1% din valoarea nominala a Serviciului delegat. 

dd) să plătească amenzile în cuantumul prevăzut în Regulamentul serviciului public de salubrizare a 

localităților din Județul Neamț (Anexa nr. 1), în cazul furnizării/prestării serviciilor sub nivelul 

indicatorilor de performanță - parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în Anexa nr.1 la Regulamentul 

serviciului public de salubrizare a localităților din Județul Neamț ; 

ee) să doteze Utilizatorii cu mijloace necesare precolectării selective, să aibă în dotare mijloace de transport 

pentru deșeurile reciclabile, deșeurile reziduale, deșeurile voluminoase și deșeurile periculoase menajere, 

după caz, conform necesităților rezultate din Programului de Execuție a Serviciului; 

ff) să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni 

sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare; 

gg) să elaboreze planuri anuale de revizii și reparații pentru utilajele de transport, executate cu forțe proprii 

și cu terți, conform  cerințelor producătorilor; 

hh) să țină evidența orelor de funcționare a utilajelor; 

ii) să dețină toate documentele necesare de însoțire a Deșeurilor transportate, din care să rezulte 

Utilizatorul/Utilizatorii, destinatarul, tipurile de Deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație și, după 

caz, cantitatea de Deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii; 

jj) să nu abandoneze Deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale Utilizatorilor sau pe cele 

existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în 

deșeurile municipale; 

kk) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a 

mediului; 

ll) să asigure o creștere lunară a numărului de cetățeni pentru care prestează activitatea pe baza contractelor 

de prestație; 

mm) orice alte obligații prevăzute de prezentul Contract. 
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Art. 9. INVESTIȚII 

(1) Delegatul se obligă să efectueze investiții conform Programului de investiții, atașat ca Anexa nr. 8 la 

prezentul Contract, și ținând seama de prevederile de mai jos ale prezentului articol. 

(2) Orice modificare la Programul de investiții nu va fi operată însă decât după aprobarea propunerilor 
Delegatului de către Delegatar și va fi inclusă în Programul de investiții prin act adițional la Contract semnat 

de toate Părțile. 

 

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI 

Art. 10. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ  

 (1) Delegatul va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor de Performanță, conform 

precizărilor din Anexa 11. Neîndeplinirea de către Delegat a indicatorului de performanță anual referitor la 
cantitatea totală de material valorificată din cantitatea de deșeuri colectată, are următoarele consecințe: se 

constituie o obligație de plată a Delegatului către Delegatar egală cu costul total pentru depozitarea cantității 
de deșeuri rezultată în urma neîndeplinirii indicatorului de performanță, fiind incluse aici atât costurile 
directe percepute la depozitarea deșeurilor cât și orice altă sumă suplimentară pe care legislația în vigoare o 
prevede a fi percepută în legătură cu depozitarea deșeurilor.  

Obligația de plată este constituită de la data aprobării raportului anual al Delegatului, iar acesta trebuie să o 
achite într-un interval de 30 zile, de la data emiterii de către  Delegatar a unei notificări în acest sens.  

Obligația de plată menționată mai sus nu exonerează delegatul de la plata penalizărilor aferente 
neîndeplinirii criteriului de performanță.      

(2) Indicatorii de Performanță stabilesc, printre altele, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească Serviciul, 
având printre obiective: 

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ; 

b) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor; 

c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la Serviciu; 

d) respectarea reglementărilor specifice din domeniu. 

 (3) Respectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță va fi monitorizată de către ADI 
ECONEAMȚ, în baza mandatului acordat acesteia prin statutul său.  

(4) ADI ECONEAMT va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea 

Indicatorilor de Performanță, pentru a stabili cea mai bună perioadă în vederea efectuării verificării. Aceasta 
nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității ADI ECONEAMT de a-și aduce la 
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îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când, inspecții aleatorii și/sau 

inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.  

(5) La sfârșitul fiecărei perioade de monitorizare, ADI ECONEAMȚ va întocmi un “Raport de 
monitorizare” pe care îl va transmite Delegatului, în termen de 30 zile de la încheierea perioadei de 
monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le adopte, într-un 

termen care  nu poate fi mai mare de 15 de zile. Lipsa unui răspuns din partea Delegatului, după 15 de zile 

de la data primirii Raportului de monitorizare de către Delegat va însemna asumarea realizării  măsurilor de 
conformare în termenul stabilit de Delegatar. 

(6) Delegatul poate prezenta ADI ECONEAMT un plan propriu de îmbunătățire a activității pentru a se 

conforma Indicatorilor de Performanță în termen de 15 de zile de la primirea Raportului de monitorizare. 

Planul propriu de îmbunătățire a activității va : 

a) explica modul în care Delegatul intenționează să-și îmbunătățească activitatea pentru a se conforma 
cu nivelul Indicatorului de Performanță respectiv; 

b) prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins. 

(7) Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor, 

în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanță.  

(8) Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate 

periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate către ADI ECONEAMȚ la cerere. 

 

Art. 11. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 

(1) Delegatul va constitui, în perioada de mobilizare și va menține în vigoare, pe toată Durata Contractului, 

Garanția de Bună Execuție în favoarea Delegatarului. Garanția de Bună Execuție, în cuantum de 5% din 

valoarea nominala anuală a serviciului se constituie prin scrisoare de garanție emisă de o bancă sau o polița 

emisă de o societate de asigurări, care devine anexă la prezentul Contract. Valoarea Garanției de Bună 
Execuție va fi stabilită după fiecare ajustare/modificare a tarifului pentru activitățile desfășurate, pentru 

utilizatorii casnici. 

(2) Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce și nu limitează în 
niciun fel responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform Contractului, și nu 

împiedică ADI ECONEAMȚ (în baza mandatului primit, în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a 

executării Contractului și aplicare a penalităților) să ia orice altă măsură permisă de legislația în vigoare 
aplicabilă sau de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegat a obligațiilor sale. 

(3) Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către Delegatar, în limita prejudiciului creat, pentru 
plata sumelor menționate la Art. 1 din prezentul Contract în definiția Garanției de Bună Execuție, numai 

după notificarea Delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte, precizând obligațiile care nu au 
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fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu remediază 
prejudiciul în termenul acordat, Delegatarul va executa Garanția de Bună Execuție, fără nici o altă notificare. 

(4) În cazul stingerii, expirării, anulării sau încetării valabilității, din orice motiv, a Garanției de Bună 
Execuție, Delegatul o va reface sau va constitui o altă Garanție de Bună Execuție, cu cel puțin 15 

(cincisprezece) zile înainte de asemenea stingere, expirare, anulare sau încetare a valabilității și pentru o 

perioadă cel puțin egală cu perioada de valabilitate a Garanției de Bună Execuție anterioare. În cazul 
executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, Delegatul va fi obligat să refacă Garanția de 

Bună Execuție sau să constituie o altă Garanție de Bună Execuție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la 
data executării și pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada de valabilitate a Garanției de Bună Execuție 

anterioare. 

(5) Nerespectarea de către Delegat a obligațiilor prevăzute de prezentul articol reprezintă o încălcare 
semnificativă de către Delegat a obligațiilor contractuale și duce la rezilierea Contractului conform Art. 30 

de mai jos. 

(6) Delegatarul va returna Delegatului Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult 14 (paisprezece) zile 
de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur care sunt restituite 

Delegatarului odată cu încetarea contractului dacă Delegatarul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra 

ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligații contractuale. 

 

Art. 12. ASIGURĂRI 

(1)  Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și/sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza acestui 
Contract, în perioada de mobilizare, Delegatul, pe proprie răspundere și cheltuială, va obține și va menține 

pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege și Bunele Practici 

Comerciale și în special următoarele asigurări, după cum sunt detaliate în Anexa nr. 9 la prezentul Contract: 

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

infrastructurii aferente Serviciului; 

b) Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport și utilaje folosite de Delegat în  gestiunea 
Serviciului; 

c) Asigurări pentru salariați, conform legislației muncii; 

d) Asigurarea de răspundere civilă generală. 

(2) Delegatul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment dat. 

(3) Delegatul, la cererea ADI ECONEAMȚ, va furniza copii ale polițelor de asigurări prevăzute la alin. (1) 
de mai sus. 
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(4) Delegatul se va asigura că fiecare poliță de asigurare cerută prin prezentul articol care are drept obiect 
bunuri ce aparțin Delegatarului sau care privește răspunderea civilă a  Delegatului: 

a) prevede că orice acțiune de revendicare a Delegatarului împotriva asigurătorului va fi acceptată de 
asigurător ca îndeplinind criteriile de revendicare, și 

b) conține prevederile prin care se solicită asigurătorului ca, cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte de 
orice anulare sau modificare materială a poliței în cauză, să adreseze o notificare Delegatarului. 
Primirea de către Delegatar a acestor notificări nu va exonera Delegatul de nicio obligație, 

responsabilitate sau răspundere contractuală sau cerută de prevederilor legale. 

(5) Asigurarea de răspundere civilă va include o clauză prin care asiguratorul acceptă că termenii asigurării 
se aplică Delegatarului și Delegatului, angajaților, agenților, funcționarilor acestora ca în cazul în care o 
asigurare separată ar fi fost încheiată pentru fiecare dintre ei. 

(6) În cazul în care Delegatul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul articol și detaliate 

în Anexa nr. 9 la Contract sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă, Delegatul are dreptul să dea un 
preaviz de maximum cincisprezece (15) zile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație, înainte de a 
rezilia Contractul conform Art. 30. Dacă această situație provine din neefectuarea plății primei de asigurare 

sau din neprelungirea unei asigurări existente, atunci Delegatarul va da Delegatului un preaviz de cel mult 
cinci (5) zile.  

(7) Delegatul va anunța Delegatarul despre orice situație ce ar putea avea ca efect formularea unei solicitări 
de plata sau a unei cereri de despăgubiri oricărei polițe de asigurare de îndată ce este posibil și în termen de 
cel mult zece (10) zile de la producerea evenimentului asigurat. În continuare, Delegatul va soluționa cererea 

direct cu asiguratorii respectivi, va acționa în interesul ambelor Părți și va informa Delegatarul despre toate 

etapele privind soluționarea unor astfel de cereri. 

(8) Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor 

Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără întrerupere a 
Serviciului conform prevederilor Contractului. 

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

(10) Delegatul va furniza dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, oricând i se 
va solicita de către Delegatar. 

 

Art. 13. TARIFUL  

(1) Tariful pe care Delegatul are dreptul să îl aplice la Data Intrării în Vigoare este următorul:  
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a) pentru activitățile desfășurate, pentru utilizatorii casnici, în baza unor Programe/campanii regulate 

precum: 

- colectarea ,transportul și predarea la stația de sortare a deșeurilor menajere reciclabile generate de 

utilizatori; 

- colectarea, transportul, transferul  și valorificarea/eliminarea deșeurilor menajere reziduale generate 

de utilizatori; 

- colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor voluminoase, a deșeurilor provenite din 

activități de amenajare interioara si exterioara a locuințelor generate de utilizatori, pe baza unui 

program trimestrial;  

- colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere generate 

de utilizatori , pe baza unui program anual; 

- colectarea, transportul deșeurilor și predarea la Stația de compostare a deșeurilor biodegradabile 

colectate separat de la utilizatori    

tariful practicat este de …. lei/tonă  la care se adaugă TVA.  

b)  pentru activitățile desfășurate, pentru utilizatorii non- casnici, în baza unor Programe/campanii 

regulate precum: 

- colectarea, transportul și predarea la stația de sortare a deșeurilor reciclabile generate de utilizatori; 

- colectarea, transportul și valorificarea/eliminarea deșeurilor similare generate de utilizatori; 

- colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor voluminoase generate de utilizatori, pe baza 

unui program trimestrial;  

tariful practicat este de 344 lei/tonă  la care se adaugă TVA.  

c) pentru activitățile desfășurate în stația de compostare Tîrgu Neamț, pentru deșeuri biodegradabile 

recepționate de la terți (primării, alți operatori de colectare și transport deșeuri delegați etc.) tariful 

practicat este de ..... lei/tonă  la care se adaugă TVA. 

 (2) La calculul tarifului activității de colectare și transport al deșeurilor municipale, se vor lua în considerare 

și costurile aferente activităților de transfer, de sortare, de organizare a prelucrării, neutralizării și 

valorificării materiale și energetice a deșeurilor și de depozitare. Pentru cantitățile de deșeuri reziduale 

predate la depozitul de deșeuri Girov, Delegatul achită operatorului acestuia un tarif de 37,03 lei/t (fără 

TVA),  în prețuri constante, acesta  fiind supus reglementărilor privind  ajustarea și modificarea tarifelor, 

stabilite prin ordinul ANRSC nr. 109/2007.   
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 (3) Tarifele pentru modalități de colectare si transport al deșeurilor municipale specifice fiecărei unități 

administrativ-teritoriale se aprobă de către unitatea administrativ-teritorială. Pentru colectarea deșeurilor (de 

exemplu deșeurile voluminoase, deșeurile provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și 

reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, etc.) executată pe bază de contract de prestări servicii 

încheiat între Delegat și utilizatori, tarifele se propun de Delegat și se aprobă de organul deliberativ al 

fiecărui UAT în parte, în termen de trei luni de la data semnării contractului de delegare 

 

(4) Modificarea și ajustarea tarifelor enumerate la paragrafele (1) si (3) se va efectua în conformitate cu 

metodologia de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru activitățile specifice ale serviciului de 

salubrizare aprobate prin Ordinul președintelui Autorității de Reglementare nr. 109/2007.   

(5) Modificarea și ajustarea tarifelor enumerate la paragraful (1) se aprobă de ADI ECONEAMȚ în baza 

mandatului prealabil special acordat în acest sens de unitățile administrativ teritoriale membre. 

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

a) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți prin 

caietul de sarcini, regulamentul serviciului și prin Contract. 

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

asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;  

c) asigurarea funcționării eficiente a Serviciului și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public 

și privat al unităților administrativ-teritoriale, afectate Serviciului de salubrizare, precum și 

asigurarea protecției mediului.  

(7) Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegării, se facturează de către Delegat potrivit  

contractelor individuale de prestări servicii încheiate cu utilizatorii respectivi, facturile urmând a fi emise 

către fiecare dintre utilizatori în baza contractelor individuale de prestări servicii încheiate cu aceștia. . 

Contractul individual de prestări servicii are un formular tip, avizat de autoritățile administrației publice 

locale din fiecare localitate,  întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC 112/2007,   

(8) Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegării pentru utilizatorii fără contract, se facturează de 

către Delegat fiecărei Unități ale Administrației publice în parte, pe baza situației privind utilizatorii fără 

contract. Situația privind utilizatorii fără contract se stabilește de către Delegat în colaborare cu fiecare 

UAT în parte și se actualizează lunar.      

(9) Soluționarea oricăror dispute legate de tarif se face conform prevederilor Art. 46 („Legea aplicabilă 

și soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract. Până la soluționare vor fi aplicate tarifele în vigoare, 

iar în urma soluționării disputei noile tarife aprobate conform legii, vor intra în vigoare în luna imediat 

următoare. 
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Art. 14.  REDEVENȚA 

(1) În fiecare An Contractual, Delegatul are obligația de a plăti Delegatarului o redevență,  în cuantumul 

anual minim prezentat în tabelul de mai jos. Redevența va fi plătită în cuantumurile stabilite de Delegatar (în 
funcție de cotele de cofinanțare) și în conturile membrilor ADI ECONEAMT comunicate de aceasta cu cel 
puțin 15 zile înaintea datei scadenței plății. 

 

Redevența pe 8 ani (lei) Redevența anuala (lei) Redevența trimestriala (lei) 

2.783.331,99 347.916,49 86.979,12 

 

(2) Redevența devine exigibilă de la Data de Începere a Contractului și va fi plătită în tranșe trimestriale 

egale în contul notificat de Delegatar, pana la data de 15 ale primei luni următoare trimestrului pentru care 

trebuie efectuată plata. 

(3) În cazul în care Delegatul nu efectuează plata redevenței datorată Delegatarului în termenul prevăzut la 
alin. (2), Delegatul va plăti penalități de întârziere în cuantum de 0,15 % din suma datorată pentru fiecare zi 
de întârziere. 

(4) Neplata redevenței de către Delegat în termen de 30 de zile de la data scadenței, conform prezentului 

articol conferă Delegatarului dreptul de a  considera Contractul reziliat de plin drept fără a fi nevoie de nicio 

altă formalitate sau de intervenția unei instanțe judecătorești. Delegatul va rămâne obligat si după rezilierea 
Contractului la plata redevenței datorate până la momentul retragerii delegării precum si la plata penalităților 

de întârziere calculate potrivit literei a) de mai sus. 

(5) Prin prezentul Contract nu sunt acceptate plăți parțiale. În cazul efectuării unei astfel de plăți parțiale, 

Delegatarul va fi îndreptățit să considere plata ca fiind neefectuată, devenind astfel incidente prevederile 

alin. (3) și (4) de mai sus. 

(6) Momentul efectuării plății se consideră a fi ziua în care contul Delegatarului este creditat cu suma 
reprezentând tranșa trimestrială de plată. 

 

Art. 15. PRESTAREA SERVICIULUI, PROGRAMUL DE OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE 

(1) Delegatul se obligă să execute Serviciul în conformitate cu termenele/intervalele stabilite in Programul 

de Execuție al Serviciului; 
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(2) În prestarea Serviciului, Delegatul se obligă să realizeze colectarea si transportul deșeurilor municipale 

din toate localitățile Zonei 3. Orice modificare în modalitatea de colectare si transport a deșeurilor 

municipale se face doar cu aprobarea unității administrativ teritoriale.  

(3) Delegatul se obligă să supravegheze prestarea Serviciului, să asigure resursele umane, materialele, 
instalațiile, echipamentele și orice alte resurse, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute pentru 
îndeplinirea Contractului, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract, în 
Caietul de sarcini sau se poate deduce în mod rezonabil din acestea. 

(4)  În vederea executării prezentului Contract, în relația cu ADI ECONEAMȚ, Delegatul va numi o 

persoană ca „Manager de contract” care va asigura comunicarea cu partenerii contractuali. Managerul de 

contract va fi disponibil în mod constant și își va aloca timpul monitorizării modului de prestarea a 
Serviciului, din partea Delegatului.  

(5) Delegatarul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciului pentru a stabili conformitatea  

acestuia cu prevederile din Caietul de Sarcini, Propunerea Tehnică a Delegatului și /sau Regulamentul 

serviciului public de salubrizare a ADI ECONEAMT.  

(6)  Verificările vor fi efectuate de către Delegatar prin reprezentanții săi împuterniciți. Delegatarul are 

obligația de a notifica în scris Delegatului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. 

 

Art. 16. REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE ȘI AUDIT 

(1) Delegatul va respecta standardele și principiile contabile și va menține registrele și înregistrările 
contabile necesare conform prevederilor legale aplicabile. 

(2) Delegatul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar și distinct toate intrările și ieșirile contabile în 
legătură cu prezentul Contract, în conformitate cu dispozițiile legale. În măsura în care Delegatul nu va 
evidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia Contractul în 
condițiile Art. 30 de mai jos. 

(3) Delegatarul poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audit al evidențelor și registrelor 

contabile și al altor documente relevante pentru Contract ținute în condițiile prezentului articol de mai sus, 

inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații, înregistrări și 

documente contabile care pot fi solicitate de Delegatar.  

(4) Toate registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile la care se face referire în prezentul 
articol vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp conformă cu prevederile legale în vigoare. La 
expirarea acestei perioade, Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele, înregistrările și 

documentele contabile fără a cere aprobarea Delegatarului printr-o adresă scrisă trimisă cu treizeci (30) de 
zile înainte. În urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele, 
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înregistrările și documente contabile, notificând intenția sa printr-o adresă trimisă Delegatului cu cel puțin 

zece (10) zile înainte de expirarea perioadei de treizeci (30) de zile. 

 (5) Delegatul are obligația de a permite Delegatarului și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze 
aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea, în orice moment atât pe durata contractului cât și 

ulterior, în termenul menționat la alin (1). 

(6) În cazul în care Delegatul nu va respecta obligația de realizare și păstrare a acestor documente, pe durata 
contractului, Delegatarul va putea rezilia Contractul în condițiile Art. 30 de mai jos.  

 

Art. 17. BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI 

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt următoarele: 

17.1. Bunurile de Retur 

17.1.1. Acestea sunt:   

a) bunurile membrilor Delegatarului puse la dispoziția Delegatului, prin concesionare, pe întreaga 
durată a Contractului, în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea membrilor 

Delegatarului pe durata Contractului. Delegatul primește posesia și dreptul de folosință asupra 
acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului. 

b) bunurile rezultate din investițiile prevăzute de Contract în sarcina Delegatului. Acestea rămân 
proprietatea Delegatului pe durata executării Contractului. 

17.1.2. Inventarul Bunurilor de Retur existente la data semnării Contractului este prevăzut în Anexa nr. 5 la 
prezentul Contract. Pentru Bunurile de Retur prevăzute la art. 17.1.1. lit. a) de mai sus se încheie un proces-

verbal de predare-primire între Delegat și Delegatar  care constituie Anexa nr. 6 la prezentul Contract. În 
situația în care pe parcursul executării Contractului Delegatarul investește în Bunuri de Retur noi de natura 
celor prevăzute la art. 17.1.1. lit. a) de mai sus acestea vor fi concesionate Delegatului, iar Anexele nr. 5 și 

nr. 6 vor fi actualizate corespunzător. Sunt Bunuri de Retur, fără însă a se limita la acestea: stația de transfer 

și stația de sortare din orașul Tîrgu Neamț aparținând domeniului public al județului Neamț, precum și alte 

amplasamente, clădiri, instalații, utilaje, echipamente de colectare, autovehicule necesare prestării 
Serviciului care au fost concesionate de Delegatar către Delegat. Bunurile de Retur, proprietate publică sunt 
supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct, extracontabil, în patrimoniul Delegatului. 

17.1.3. Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului, la încetarea Contractului din orice cauză, libere 
de orice sarcini și gratuit. Excepție de la regula transferului cu titlu gratuit fac doar acele bunuri realizate 

prin investiții prevăzute în prezentul Contract în sarcina Delegatului, bunuri care în situația încetării 
Contractului înainte de termen revin Delegatarul cu plata de către acesta a valorii neamortizate a 
respectivelor bunuri. 
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17.1.4. Delegatul are obligația de a efectua lucrări de întreținere, modernizare, reparare și/sau înlocuire a 
Bunurilor de Retur pe durata executării Contractului, conform caietului de sarcini ce face parte din 
Documentația de Atribuire. Delegatul se va asigura că toate Bunurile de Retur sunt exploatate, întreținute și 

asigurate în conformitate cu instrucțiunile de fabricație și că sunt folosite conform normelor de siguranță. 

17.1.5. Investițiile făcute pentru înlocuirea Bunurilor de Retur deteriorate sau furate si care sunt  realizate 

din fonduri proprii ale Delegatului, rămân în proprietatea sa pe toată durata Contractului și revin de drept, la 

expirarea acestuia, gratuit și libere de orice sarcini, Delegatarului, fiind integrate domeniului public.  

17.1.6. Investițiile realizate de Delegat din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea 

Bunurilor de Retur, se vor amortiza de către acesta pe durata Contractului. 

17.1.7. Delegatul nu va folosi nicio parte a spațiilor de lucru pentru care a fost acordat dreptul de 

concesiune, în alt scop decât prestarea Serviciului, fără aprobarea scrisă și prealabilă a Delegatarului. 

17.1.8. Delegatul este obligat să nu constituie garanții reale asupra oricărui element aferent Bunurilor 

Delegatului; 

17.1.9. Delegatul nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă juridică, folosința Bunurilor de Retur și 

elementelor lor componente. 

17.1.10. Delegatul va plăti toate impozitele și taxele locale aferente Bunurilor de Retur pe întreaga durata a 

prezentului Contract. 

17.1.11. Delegatul va avea obligația de a administra elementele preluate ale patrimoniului public aferent 

Bunurilor Delegatarului, cu diligența unui bun proprietar 

17.1.12. Pentru casarea Bunurilor de Retur din categoria celor descrise la art. 17.1.1 lit. a) de mai sus – 

mijloace fixe sau bunuri de inventar, pe care Delegatarul le-a concesionat Delegatului, Părțile au obligația de 

a aplica la timp procedurile legale pentru casarea bunurilor publice. 

17.1.13. Delegatul va permite accesul reprezentanților Delegatarului și/sau al ADI ECONEAMȚ în 
spațiile/clădirile utilizate în executarea prezentului Contract, pentru a-și putea exercita drepturile de 

monitorizare în conformitate cu prevederile Contractului. 

17.2. Bunuri de Preluare 

Lista indicativă (generică) a bunurilor de preluare este anexată prezentului Contract (Anexa nr. 7). 

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

17.2.2. În termen de cel mult 15 zile de la încetarea prezentului Contract, Delegatarul va notifica Delegatului 
care sunt Bunurile de Preluare pe care dorește să le dobândească.   
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17.2.3. Delegatul va transfera proprietatea și posesia asupra Bunurilor de Preluare către Delegatar după 
primirea plății valorii Bunurilor de Preluare. 

17.3. Bunuri Proprii  

Bunurile proprii aparțin Delegatului și nu vor fi transferate Delegatarului la încetarea Contractului. 

Delegatul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de 
Bunurile Proprii. 

 

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

Art. 18. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

(1) Nerespectarea dovedită de către Părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul 
Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.  

(2) În situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți, 
în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către instanța 

judecătorească competentă. 

 

Art. 19. RĂSPUNDEREA, PENALITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI ÎN SARCINA DELEGATULUI  

(1) Delegatul declară și garantează ca acceptă și încheie prezentul Contract pe propriul său risc tehnic, 
economic și financiar și că este răspunzător atât în fata Delegatarului cât și, în unele situații, față de 
Autoritățile Competente pentru obligațiile asumate, prestarea Serviciului și exploatarea Bunurilor de Retur 

conform prevederilor prezentului Contract. Nici Delegatarul, nici Autoritățile Competente nu vor fi 

răspunzători în niciun fel față de terți pentru îndeplinirea de către Delegat a obligațiilor asumate în baza 

prezentului Contract și pentru prestarea de către acesta a Serviciului. Delegatul confirmă în special că a luat 
în considerație, în conformitate cu și bazându-se pe termenii și condițiile prezentului Contract, înaintea 

încheierii prezentului Contract, obligațiile, riscurile și/sau pericolele de orice fel care pot exista sau pot 

apărea în legătură cu prestarea Serviciului, operarea Bunurilor de Retur, și, în general, în legătură cu 
obligațiile asumate prin prezentul Contract. 

(2) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului 

serviciului public de salubrizare a localităților din Județul Neamț (Anexa nr. 1 la Contract), va atrage 

obligația acestuia de a plăti penalități în valoare de 10% din valoarea anuală a Redevenței datorată pentru 

anul contractual în care indicatorul de performanta nu a fost respectat. Obligația plății penalității se 

constituie  pentru fiecare Indicator de Performanță nerespectat, putând determina rezilierea Contractului de 

către Delegatar, în conformitate cu prevederile Art. 30 de mai jos. 

(3) Delegatul este obligat ca pentru fiecare penalizare emisă de Delegatar, conform prevederilor secțiunii 26 

a caietului de sarcini,  să-i plătească acestuia o  penalitate egală cu 4.500 lei. Obligația de plată se constituie 
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pentru luna în care Delegatarul sau reprezentanții Autorităților Competente au constatat deficiențele sau 

deficiențele grave pe baza cărora s-au emis avertismente/penalizare. Obligația de plată poate fi stinsă prin 
deducerea sumei aferentă penalizărilor din sumele pe care fiecare UAT le are de achitat Delegatului pentru 
plata prestației efectuată de acesta la utilizatorii fără contract.      

(4) În plus fata de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract, Delegatul va 
despăgubi Delegatarul și pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătura cu orice pretenții sau prejudicii 

invocate de orice altă persoană decât Delegatarul ("Destinatarul"), care pot fi generate de, sau în cursul, sau 
în legătură cu neîndeplinirea de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului Contract. 

(5) În cazul în care Delegatul primește orice notificare, cerere, scrisoare sau orice document privind orice 

pretenție din care rezultă că Destinatarul este sau poate fi îndreptățit să primească despăgubiri de la 

Delegatar ca urmare a executării  prezentului Contract, daca nu s-a convenit în alt mod, Delegatul va avea 
dreptul și obligația de a se apăra pe cheltuiala sa împotriva acestei pretenții, în numele Delegatarului. 

Delegatul are dreptul să organizeze apărarea, contestarea sau introducerea unei căi de atac privind aceasta 

pretenție precum și orice negocieri. Delegatarul va coopera și va sprijini cât mai mult posibil pe Delegat în 
scopul de a se apăra împotriva și a soluționa respectiva pretenție. 

(6) În legătura cu orice pretenție care face obiectul alineatului (3) de mai sus: 

a) Delegatul îl va informa pe Destinatar și se va consulta cu acesta în legătura cu soluționarea pretenției; 

si 

b) în măsura în care Destinatarul nu are dreptul sa fie despăgubit de către Delegat pentru toate 
obligațiile decurgând din faptele sau omisiunile care fac obiectul pretenției, Delegatul nu va lua nici 

un fel de masuri care să duca la creșterea cuantumului plații ce trebuie efectuata de către Destinatar 
în legătura cu acea parte din pretenție care nu este acoperita de despăgubirea oferita de Delegat; si 

c) Delegatul nu va refuza în mod nerezonabil să rezolve pretenția formulata, în măsura în care acest 
lucru este cerut de către Destinatar. 

(7) Destinatarul va fi liber să plătească, să se apere sau să soluționeze orice pretenție în modul pe care îl 
consideră cel mai potrivit în mod discreționar, dacă: 

a) în termen de 20 (douăzeci) de Zile Lucrătoare de la notificarea Destinatarului în baza alineatelor de 
mai sus Delegatul nu notifica Destinatarul în legătura cu intenția sa de a se apăra împotriva pretenției 

formulate; sau 

b) Delegatul încalcă în mod semnificativ prevederile aplicabile din prezentul articol. 

(8) In cazul în care Destinatarul efectuează orice plata sau suporta orice cheltuiala în conformitate cu 
prevederile alineatelor aplicabile de mai sus, Destinatarul va notifica Delegatul cat mai curând posibil în 
legătura cu suma și felul acestei plați sau cheltuieli, iar Delegatul va despăgubi Destinatarul în totalitate, în 
termen de 30 (treizeci) de zile de la aceasta notificare sau va conveni asupra unei alte forme de soluționare, 



Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente 
ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale 
membre ale Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară 
”ECONEAMŢ” din zona 3, Judeţul Neamţ 

Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ECONEAMŢ 

 

Documentatie de atribuire 
Secțiunea  4 – Condiții 

contractuale 

 

34 

 

după cum convin Delegatul și Destinatarul, în caz contrar acest lucru reprezentând o încălcare semnificativa 

din partea Delegatului a obligațiilor sale. 

 

Art. 20. RĂSPUNDEREA DELEGATARULUI 

(1) Delegatarul declară că înainte de atribuirea prezentului Contract a depus toate eforturile pentru a se 

asigura că informațiile furnizate conțin toate datele cunoscute lui și pe care le consideră relevante sau 
importante în prestarea Serviciului, iar Delegatul declară că a luat act și a confirmat că a analizat și verificat 

toate informațiile furnizate și condițiile privind prestarea adecvată a Serviciului. 

(2) Delegatarul nu-si poate exercita vreun drept de dispoziție asupra bunurilor concesionate pe parcursul 

Duratei Contractului, fără ca acordul scris al Delegatului sa fie obținut anterior, acord care nu va fi întârziat 
in mod nejustificat. 

(3) Delegatarul nu îl va tulbura pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract.  

(4) În niciun caz Delegatarul nu va fi răspunzător față de Delegat de vreo Daună ori Daună indirectă sau 
cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra datorită: (i) producerii unui 
eveniment de Forță Majoră (ii) stării Bunurilor concesionate sau a amplasamentelor aferente acestora sau 

(iii) oricărei nereușite a Delegatului de a realiza veniturile previzionate în baza prezentului Contract. 

 

Art. 21. SUBDELEGAREA   

(1) Delegatul nu va avea dreptul sa subdelege gestiunea Serviciului și nici să subroge, să noveze, să 
transmită, să cedeze sau să transfere în orice alt mod totalitatea sau o parte a drepturilor și obligațiilor sale 

rezultate din sau în legătură cu prezentul Contract, în niciun moment și în niciun mod, fie direct, fie indirect, 
ținând cont totuși de faptul că Delegatul poate institui sarcini asupra veniturilor realizate din desfășurarea 

activităților permise în baza prezentului Contract. Nerespectarea acestei obligații reprezintă o încălcare 
gravă din partea Delegatului ce poate constitui cauză de reziliere a Contractului conform Art. 30 de mai jos. 

(2) Prevederile alineatului de mai sus nu vor fi interpretate astfel încât să împiedice utilizarea sau angajarea 
de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea 

de lucrări ori prestarea de servicii cu condiția să nu se poată pretinde că o astfel de utilizare sau angajare ar 
constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale 

Delegatului în baza prezentului Contract. 

 

Art. 22. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI 

(1) Fără a aduce atingere prevederilor Art. 19 de mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea 
fi ținut răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă 
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neîndeplinirea respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele de mai jos 
din prezentul articol. 

(2) Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de 

Performanță, în măsura în care acesta nu poate, în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de îndeplinire 
a obligațiilor contractuale în perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să continue să îndeplinească obligațiile 

contractuale, ca o consecință directă a: 

a) apariției unui Eveniment de Forță Majoră; 

b) nerespectării de către Delegatar a obligațiilor asumate prin prezentul Contract sau de către Operatorul 

Depozitului a obligațiilor asumate prin contractul încheiat cu Delegatul; în ceea ce privește 

nerespectarea de către Operatorul depozitului județean a obligațiilor asumate prin contractul încheiat 
cu Delegatul, Delegatul este obligat să informeze ADI ECONEAMȚ despre această nerespectare în 
termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare în vederea îndeplinirii corecte a rolului ADI ECONEAMȚ 

de mediere și de interfață, precum și de monitorizare a modului în care sunt prestate serviciile de 
salubrizare în ansamblu pe raza județului Neamț; nerespectarea de către Delegat a acestei obligații de 

informare a ADI ECONEAMȚ duce la neaplicarea exonerării sale de răspundere prevăzută în 
prezentul alineat; 

c) unei Modificări Legislative care obligă Delegatul să se conformeze cerințelor și obligațiilor legate de 

Serviciu mai restrictive sau mai oneroase decât, sau suplimentare față de cerințele și obligațiile în 
vigoare la data semnării prezentului Contract. 

(3) În cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parțial, din orice 

motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, 

atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul, în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în 
scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute 

în vedere pentru remedierea situației, precum și orice alte detalii pe care Delegatarul le solicită în mod 
rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu va 

atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera în niciun fel 
Delegatul de obligația de a presta Serviciul conform Contractului și a prevederilor legale în vigoare cu 
privire la suspendarea sau limitarea prestării serviciilor în domeniul salubrizării localităților. 

 

Art. 23. LIMITA DESPĂGUBIRILOR  

 (1) Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor fi limitate la acoperirea 

integrală a Daunelor suferite de Partea sau persoana prejudiciată. În înțelesul prezentului Contract și articol 

în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract.    
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Art. 24.  RECUPERAREA DEBITELOR 

(1) Delegatarul este îndreptățit să recupereze de la Delegat orice prejudicii suferite din vina Delegatului, 
care sunt descoperite după încetarea Contractului, în conformitate cu prevederile legislației românești 

aplicabile. 

(2) Părțile pot agrea compensarea între sumele astfel datorate de Delegat și orice sume datorate de către 
Delegatar Delegatului, fără ca prin aceasta să se aducă atingere dreptului părților de a conveni plata în 
transe. 

(3) Comisioanele bancare și alte sume similare rezultate din operațiunile legate de plata sumelor datorate de 

Delegat Delegatarului cad în integralitate în sarcina Delegatului.  

 

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE IMPREVIZIBILE 

Art. 25. FORȚA MAJORĂ 

(1)  „Forța Majoră” înseamnă un eveniment mai presus de voința Părților, care nu se datorează greșelii sau 

vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea și respectiv îndeplinirea Contractului. 
Evenimentele de forță majoră vor include următoarele, fără a se limita la acestea: 

a) Evenimente naturale de forță majoră cum ar fi: 

i. trăsnete, cutremure, uragane, inundații sau seceta și alte condiții climaterice extraordinare ca de 

exemplu temperaturi anormal de scăzute; 

ii. explozii, foc sau inundații (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană 
pentru care aceasta este responsabilă); 

iii. contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice 
altă persoană pentru care aceasta este responsabilă); 

iv. bombe sau alte muniții neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice. 

b) Evenimente politice de forță majoră cum ar fi: 

i. război, conflict armat, invazii, blocade și embargouri; 

ii. acțiuni violente de stradă sau rebeliuni civile; 

iii. orice act sau amenințare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părții respective sau 

privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului; 
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iv. greve sau alte mișcări revendicative la scara națională. 

c) Evenimente nefavorabile de forță majoră cum ar fi: 

i. neacordarea, fără un motiv justificat, de către orice Autoritate Competentă, Delegatului a oricărui 
aviz, permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării obligațiilor contractuale, 

retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licențe sau autorizații sau orice 

acte sau omisiuni ale oricărei autorități competente având efecte similare; 

ii. orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare autoritate 
competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror 
permise, licențe sau autorizații existente, fără un motiv întemeiat) 

iii. orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare de facto a oricărui bun sau drept 
semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare autoritate 
competentă (alta decât ca rezultat al încălcării de către Delegat a permiselor, licențelor, 

autorizațiilor sau a oricărei prevederi legale sau reglementare); 

iv. apariția unor acte ilegale din partea unor terți inclusiv poluarea ilegală, în mod intenționat sau 

accidental. 

Forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau 
executare cu întârziere / neexecutarea de către contractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții 
meteorologice posibile în condițiile climatice din Aria Delegării, insuficiența forței de muncă sau a 
echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forței Majore),  

(2) În situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) 

împiedică una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul 
Contract, se vor aplica următoarele măsuri: 

a) Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații pe care nu le 

poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de Forță Majoră, fără a aduce prejudicii obligațiilor 

de încheiere a asigurărilor prevăzute în prezentul Contract. 

b) Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei 
obligații (inclusiv obligațiile legate de Indicatorii de Performanță și durata Contractului dacă Forța 

Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu perioada de timp cât durează 
evenimentul de Forță Majoră; cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce-i 

revin în baza alin. (4) și (5) ale prezentului articol. 

(3) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va informa cealaltă Parte și ADI ECONEAMȚ cât mai 
curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment 

de Forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul 
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de Forță Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte și ADI 

ECONEAMȚ dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor. 

(4) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua 

îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar intre timp să diminueze efectele acestui eveniment, 
pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de Forța Majoră și va informa complet cealaltă Parte 
în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile 
pentru Partea afectată de evenimentul de Forță Majoră. 

(5) Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin 30 de zile de la apariția unui eveniment de Forță Majoră, 
acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afectează în mod semnificativ 
furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de 
Performanță încă de atins nu poate fi îndeplinită și/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanță atunci 

când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menținută ca urmare a acelui eveniment de Forță 
Majoră, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, 
fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, în orice moment după expirarea acestei perioade, cu 
condiția ca evenimentul de Forță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și cu un preaviz de 

10 zile. 

 

Art. 26. MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL 

(1) Părțile vor urmări în permanență menținerea echilibrului contractual/financiar al Contractului. 

(2) Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această 
creștere rezultă în urma unui eveniment de Forță Majoră, astfel cum este descris la Art. 25 de mai sus. 

(3) În situația în care, independent de Delegat și de voința sa, Modificări Legislative, constrângeri tehnice, 
economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de forță majoră 
astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului, alterează echilibrul 
economico-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin 
modificările / ajustările de tarife, Părțile se obligă să renegocieze termenii și condițiile prezentului Contract, 

în scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.  

(4) Dacă, la expirarea unei perioade de cel puțin 60 (șaizeci) de Zile sau alt termen stabilit de Părți, de la 

începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eșuează, atunci oricare dintre Părți va avea 

dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-

interese,  Delegatul păstrând obligația de a presta Serviciului în continuare pe o durată de cel mult 90 
(nouăzeci) de Zile, în vederea asigurării continuității Serviciului. 
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Art. 27. CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI 

(1) Delegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-contractanții 

sau mandatarii acestuia (inclusiv ADI ECONEAMȚ), nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca 

stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anume 

fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu 

acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce 

poate duce la rezilierea acestuia. 

(2) Delegatarul poate rezilia prezentul Contract în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajată de 

acesta sau acționând în numele său: 

a) a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept 

stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă 

legată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delegatarul; 

b) a realizat sau s-a abținut de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație 

cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarul; 

c) a comis orice infracțiune de dare și/sau luare de mită ori corupție, potrivit Legii, privitor la prezentul 

Contract sau orice alt contract cu Delegatarul; 

d) a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al Delegatarului, la care acesta, în 

virtutea funcției sau poziției ocupate, nu avea dreptul. 

 

Art. 28. MODIFICAREA CONTRACTULUI 

(1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Părțile 

contractante. 

(2) Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut 

obiectul delegării gestiunii, conform legii. 

(3) Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de prestare a Serviciului care sunt 

prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare a localităților din Județul Neamț sau Caietul de 

Sarcini pentru Delegarea prin concesiune a gestiunii unora dintre activitățile componente ale serviciului de 

salubrizare a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară 

”ECONEAMȚ” din zona 3, Județul Neamț, anexe la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente 

și anexarea, prin act adițional la Contract, a noului Regulament, respectiv Caiet de Sarcini. In cazul în care 

aceste modificări afectează echilibrul contractual se vor aplica prevederile Art. 26 de mai sus.  
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CAPITOLUL VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

Art. 29. CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI 

(1) Prezentul Contract încetează în următoarele situații: 

a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia 

conform prevederilor Art. 3 de mai sus și conform normelor legale aplicabile la data prelungirii; 

b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Delegatar, 
cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Delegatarului;  

c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Parți, prin reziliere, conform Art. 30  de mai 

jos, cu plata unei despăgubiri în sarcina Părții în culpă; 

d) în cazul imposibilității obiective a Delegatului de a presta Serviciul, ca urmare a intervenției unui 

eveniment de Forță Majoră, în condițiile prevăzute la Art. 25 alin. (1) de mai sus, fără plata unei 
despăgubiri; 

e) în situația în care, în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Art. 25 alin. (5) din 

prezentul Contract, este permisă încetarea Contractului; 

f) în cazul falimentului Delegatului; 

g) în cazul lipsei, retragerii sau încetării valabilității licenței de operare a Delegatului; 

h) dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, fără a aduce atingere 
prevederilor legale în vigoare. 

(2) În cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 de zile, cu excepția 

cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz. 

(3) Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia i se va delega 
gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul, după caz, în sensul următoarelor: 

a) să mențină legătura cu Delegatarul, ADI ECONEAMȚ și/sau noul operator, furnizarea de asistență și 

sprijin privind Serviciul și transferul lor către Delegatar sau noul operator; 

b) să mențină legătura cu Delegatarul, ADI ECONEAMȚ și/sau noul operator, furnizarea de asistență și 

sprijin privind Serviciul și transferul lor către Delegatar sau noul operator; 

c) să furnizeze Delegatarului, ADI ECONEAMȚ și noului operator toate informațiile privind Bunurile 

de Retur, inclusiv amplasamentele aferente, precum și serviciile necesare funcționării și prestării 
acestora; 
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d) în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, nu va acționa în niciun fel, direct sau indirect, 
care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul Serviciului. 

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

a) Bunurile de Retur vor reveni Delegatarului de plin drept, gratuit (cu excepția situației în care 
Contractul încetează înainte de termen, când Delegatul are dreptul la o indemnizație egală cu suma 
neamortizată din investițiile realizate de el în Bunurile de Retur din categoria celor prevăzute la art. 
17.1.1. lit. b) din prezentul Contract) și libere de orice sarcini. 

b) Bunurile de Preluare vor putea să revină Delegatarului, în măsura în care acesta își va exprima 

intenția de a prelua aceste bunuri, în schimbul plății, către Delegat, a contravalorii acestora, stabilită 
conform Art. 17.2 din prezentul Contract. 

c) Bunurile Proprii, cu excepția Bunurilor de preluare, vor rămâne proprietatea Delegatului. 

(5) La data încetării Contractului sau la data convenită pentru predare („Data de Predare”), Delegatul va 
transfera, fără niciun drept de retenție, fără costuri și cheltuieli pentru Delegatar, toate drepturile, titlurile de 

proprietate și garanțiile legate de Bunurile de Retur, incluzând, cu condiția să facă parte sau să fie utilizate în 
prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile și garanțiile Delegatului privind Bunurile de Preluare pentru 

care Delegatarul și-a exprimat intenția de preluare și a plătit contravaloarea lor până la acea dată.  

(6) La Data de Predare, Delegatul va informa Delegatarul despre starea activelor, inclusiv o listă completă a 
tuturor defecțiunilor ce afectează sau ar putea afecta funcționarea în condiții de siguranță a acestora. Părțile 

vor încheia un proces-verbal de predare-primire a tuturor Bunurilor de Retur și a acelor Bunuri de Preluare 

pe care Delegatarul le preia.  

 

Art. 30. REZILIEREA CONTRACTULUI 

30.1.  Rezilierea Contractului din culpa Delegatului 

30.1.1. Delegatarul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract, în momentul 
survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente („Obligații Încălcate”) : 

a) o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligațiile sale, asumate în baza 
prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor 

Delegatarului sau asupra capacității Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în vigoare și a 

cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat, în conformitate cu Art. 30.1.2; 

b) nerespectarea repetată și nejustificată a Indicatorilor de Performanță; 

c) nerealizarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a Investițiilor; 
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d) renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat ; 

e) sub-delegarea Serviciului sau sub-concesionarea bunurilor Delegatarului aferente acestora, de către 
Delegat; 

f) nefurnizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau ADI 

ECONEAMȚ, sau împiedicarea Delegatarului sau ADI ECONEAMȚ de a exercita dreptul de 

monitorizare a executării prezentului Contract, astfel cum este el prevăzut de clauzele contractuale; 

g) în cazul întârzierii Delegatului cu privire la plata redevenței care se prelungește pe o durată ce 
determină acumularea de penalități care depășesc contravaloarea redevenței anuale; 

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

i) Delegatul nu a încheiat sau nu a menținut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul Contract și 

Anexa nr. 9 la Contract; 

j) practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Art. 27 de mai sus; 

k) alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevăzute expres de prezentul 

Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului. 

30.1.2. In cazul în care Delegatarul devine îndreptățit să rezilieze prezentul Contract în baza clauzei 30.1.1: 

a) Delegatarul poate trimite Delegatului, în scris, o notificare, menționând felul și întinderea respectivei 
neîndepliniri a obligațiilor ("Notificare de Încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă, 
Delegatul va fi îndreptățit să remedieze această încălcare în termen de 90 zile de la data primirii de 
către Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere").  

b) În cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de Încălcare și dacă încălcarea nu este remediată 
în Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, în conformitate cu 
prevederile literei (d) a prezentului articol 30.1.2. 

c) Atunci când o Obligație Încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere 
menționată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea 
mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri Delegatarului, 

anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații Încălcate.  

d) În cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă, 
după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligația Încălcată, în conformitate 
cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze 
Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data prevăzută în această notificare. 

e) Notificările prevăzute de prezentul articol vor fi comunicate de către și către ADI ECONEAMȚ. 
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f) Delegatarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
Delegatului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această 
denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Delegatar. În 
acest caz, Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. 

30.2. Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului 

30.2.1. Delegatul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare 
importantă, de către Delegatar a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentului Contract, care are un 
efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului, în baza prezentului Contract. 

30.2.2. În cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Art. 30.2.1, se va aplica 

mutatis mutandis procedura prevăzută la Art. 30.1.1 

 

CAPITOLUL VIII. ALTE CLAUZE 

Art. 31.  DECLARAȚII ȘI GARANȚII  

(1) Fără a aduce atingere oricăror garanții sau condiții prevăzute de Lege și în plus față de orice alte 
declarații și garanții acordate prin clauzele prezentului Contract, Delegatul declară și garantează, la Data 
Semnării Contractului, următoarele: 

a) este o societate legal constituită, conform legilor române; 

b) are puteri depline și autoritatea să semneze prezentul Contract precum și să își asume și să respecte 
obligațiile prevăzute în Contract; 

c) a întreprins toate diligențele și acțiunile necesare conform legilor în vigoare și documentelor sale 

statutare pentru a obține autorizarea semnării prezentului Contract, asumării și îndeplinirii obligațiilor 

prevăzute de acesta; 

d) pe Durata Contractului, Actul Constitutiv al Delegatului nu va suferi modificări care ar determina ca 

îndeplinirea ulterioară de către Delegat a obligațiilor sale conform Contractului să fie ilegală sau ar 
presupune un conflict cu aceasta; 

e) deține capacitatea funcțională și financiară necesare derulării Contractului și îndeplinirii obligațiilor 

asumate prin acesta și va avea dreptul să efectueze plați și va efectua toate plățile necesare în baza 
prezentului Contract și în conformitate cu prevederile sale; 

f) prezentul Contract instituie obligații contractuale, întemeiate și deplin acceptate de Delegat; 

g)  nu există nicio acțiune în justiție, arbitraj, proces aflat pe rol sau investigație judiciară sau extra-

judiciară, în desfășurare sau iminentă, îndreptate împotriva Delegatului, sentințe defavorabile și nici alte 
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proceduri care ar putea avea ca efect neîndeplinirea de către Delegat a uneia dintre obligațiile asumate 

prin Contract, sau care ar putea afecta în orice mod derularea Contractului conform obiectivelor 
Delegatarului. 

h) va garanta și va apăra pe Delegatar, inclusiv angajații și împuterniciții acestuia, împotriva oricăror 
reclamații, pretenții sau revendicări din partea unor terțe părți precum și împotriva unor daune și/sau 

pagube, costuri și/sau cheltuieli ivite ca urmare a nerespectării de către Delegat a legilor în vigoare și/sau 

a prevederilor prezentului Contract; 

a) nu a intervenit si nu exista niciun eveniment care sa constituie o încălcare a obligațiilor sale si care 

poate determina încetarea prezentului Contract sau care să constituie o încălcare a obligațiilor asumate în 
cadrul sau cu privire la oricare alt contract sau document la care este parte; 

j) încheierea de către Delegat si executarea obligațiilor rezultate din prezentul Contract de către Delegat si 
tranzacțiile prevăzute de prezentul Contract nu contravin sau nu exced: 

(i) Nici unei Legi aplicabile Delegatului; 

(ii) Actului Constitutiv sau actului constitutiv al Delegatului; 

(iii) Nici unui contract sau document la care Delegatul este parte sau care este obligatoriu pentru 

Delegat sau oricăreia din obligațiile, proprietățile, bunurile sau veniturile Delegatului 

k) Toate garanțiile, declarațiile, asigurările de asumare a obligațiilor și orice alte răspunderi asumate de 
Delegat în baza acestui Contract au efecte cumulative și niciuna nu va fi interpretată separat. 

(2)  Fără a aduce atingere oricăror garanții sau condiții prevăzute de Lege și în plus față de orice alte 
declarații și garanții acordate prin clauzele prezentului Contract, Delegatarul declară și garantează 
următoarele: 

a) are dreptul de a-si asuma obligații si de a-si îndeplini obligațiile asumate prin acest Contract; 

b) încheierea și executarea prezentului Contract au fost aprobate prin hotărâri ale autorităților deliberative 

ale unităților administrativ-teritoriale care constituie Delegatarul și prin hotărâre a adunării generale a ADI 
ECONEAMȚ,  nicio alta aprobare sau formalitate administrativa suplimentara nefiind necesară; 

c) are dreptul sa pună la dispoziția Delegatului bunurile concesionate și să delege gestiunea Serviciului; 

d) încheierea prezentului Contract, exercitarea drepturilor sale și/sau îndeplinirea sau respectarea de către 
Delegatar a obligațiilor ce-i revin în baza Contractului nu încalcă nicio prevedere legala, niciun act 

administrativ sau hotărâre judecătorească, iar Delegatarul are autoritatea necesară pentru a acorda drepturi 
exclusive Delegatului, după cum se prevede în prezentul Contract; 

e) obligațiile asumate de către Delegatar prin Contract sunt obligații asumate in conformitate cu prevederile 

legale, valabile, având caracter obligatoriu in baza Legii. 
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Art. 32. CONFLICTUL DE INTERESE 

(1) Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate 

avea ca efect compromiterea executării acestui contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot 

apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau 
emoționale, or al altor legături sau interese comune. Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese 

trebuie notificată de către Delegat imediat Delegatarului, în scris. 

(2) Delegatul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care poate da 

naștere unui conflict de interese. Delegatul va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea 

Delegatarului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație. 

(3) Delegatarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu 
prevederile acestui articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera 
acest lucru ca fiind necesar. 

(4) Delegatul se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca 
efect compromiterea independenței sale sau a personalului său. În cazul în care Delegatul nu poate menține 

această independență, Delegatarul are dreptul de a rezilia contractul, fără obligația notificării formale a 
Delegatului și fără a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune 
suferite ca urmare a acestei situații. 

 

Art. 33. POLITICA DE MENȚINERE ȘI RECALIFICARE A FORȚEI DE MUNCĂ, PRECUM ȘI 

PROTECȚIA ACESTEIA PE DURATA VALABILITĂȚII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 

(1) Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum și formarea 

profesională a salariaților. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr 
suficient de persoane cu abilitățile, îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările și experiența necesare 

și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru 
prestarea în bune condiții a Serviciului, pe toată durata Contractului.  

(2) Delegatul se va asigura că toți angajații săi implicați în prestarea Serviciului vor fi instruiți corespunzător 
cu: 

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

b) toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al 

Serviciului, anexe la prezentul Contract; 

c) toate procedurile și standardele convenite între Părți la anumite interval de timp; 
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d) toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv regulile 

de securitate și siguranță în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu; 

(3) Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat, în condițiile stabilite cu Delegatarul 

și cu ADI ECONEAMȚ în cadrul misiunii acesteia de monitorizare a executării prezentului Contract și va 

solicita personalului să poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata prestării 
Serviciului. 

(4) Delegatul se va asigura ca personalul propriu este permanent supravegheat și își îndeplinește îndatoririle 
în conformitate cu prezentul Contract.. 

(5) Pe perioada executării prezentului Contract, Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita 
personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranță) existente în Regulamentul intern al său. 
Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern și modificarea 

Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă, în legătură cu dispoziții 
ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu dispozițiile legale 

aplicabile. După aprobarea Regulamentului intern, Delegatul îl va afișa la loc vizibil și îl va aduce la 
cunoștință tuturor angajaților, făcând dovada acestei formalități către Delegatar prin prezentarea 
semnăturilor de luare la cunoștință. Delegatul va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei 
persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile Regulamentului intern.  

(6) Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajaților săi. 

(7) Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, de 

transportul acestuia și achitarea la timp a salariilor. 

(8) În cazul încetării prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajează să preia 
direct sau să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului, în măsura în care va fi posibil, a 
salariaților Delegatului, care sunt afectați de către acesta furnizării Serviciului. 

(9) Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau 
individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați, în vederea 
perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri. 

(10) Numărul angajaților Delegatului va fi stabilit de acesta, în funcție de politicile proprii, dar să fie 
suficient pentru îndeplinirea  Serviciului, iar pentru personalul cheie, în conformitate cu cerințele din Caietul 

de sarcini. Persoanele disponibilizate au dreptul la compensații prevăzute de Lege sau contracte colective 

din partea Delegatului. 

(11) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de 

protecție a muncii, în conformitate cu dispozițiile legale. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru 

toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a 
asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților Delegatarului sau ADI 
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ECONEAMȚ și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului. Principiile și metodele privind 

sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Delegat vor fi în conformitate cu Legea.  

(12) Delegatul va revizui Planul Securitate si Sănătate a Muncii, ori de câte ori va fi necesar și ori de câte ori 
se vor face schimbări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje și echipamente noi, etc. și va 

prezenta Delegatarului și ADI ECONEAMȚ care monitorizează executarea Contractului, documentul 
revizuit.  

(13) Delegatul va avea în vedere siguranța în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea 

Serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în 
care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, 
va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare și 

va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau a 
ADI ECONEAMȚ, sau la solicitarea oricărei instituții competente sau autorități pentru protecția, siguranța și 

sănătatea populației.  

 

Art. 34. CONFIDENȚIALITATE  

(1) Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informații Confidențiale și pot fi 

dezvăluite fără restricții. În înțelesul prezentului articol prin Parte se va înțelege inclusiv ADI ECONEAMȚ. 

(2) Fiecare Parte va păstra confidențiale toate Informațiile Confidențiale primite de la cealaltă Parte în 
legătură cu prezentul Contract și va face toate eforturile pentru a împiedica salariații și alte persoane aflate în 
relații de subordonare să dezvăluie astfel de Informații Confidențiale vreunei persoane. 

(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica: 

a) nici unei dezvăluiri de informații care este solicitată de către orice persoană care își îndeplinește 

obligațiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligații; 

b) oricărei informații cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine general 
disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol; 

c) oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de 
către un organ de jurisdicție; 

d) oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerințe prevăzute de Lege care are efecte 
asupra Părții care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorități Competente 

ori Autorități Relevante, ce are forță juridică obligatorie sau, dacă nu are forță juridică obligatorie, 
conformarea față de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor 
bursei de valori sau ale Autorității Competente sau Autorității Relevante respective; 
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e) oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod legal în posesia Părții ca destinatar, înainte de 
dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea; 

f) oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților; 

g) oricărei dezvăluiri de către Delegatar/ADI ECONEAMȚ a unor informații legate de Serviciu și 

oricărei alte informații care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un delegat 
ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi, în cazul în care Delegatarul decide 
organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului; 

h) oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor și înregistrări de proprietate necesare; sau 

i) oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți; 

(4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus, altfel decât conform literelor b), d), e), g) și 

h) de mai sus, Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus 

acelorași obligații de confidențialitate ca și cele cuprinse în prezentul Contract. 

(5) Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele 
Delegatarului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu 
acordul scris al Delegatarului. 

(6) La sau înainte de Data Expirării sau Data Încetării înainte de Termen, Delegatul se va asigura că toate 
documentele sau evidențele computerizate aflate în posesia, detenția sau sub controlul său, care conțin 

informații referitoare la Serviciu sunt transmise Delegatarului. 

 

Art. 35. RELAȚII PUBLICE  

(1) Delegatul, angajații sau agenții săi nu vor face declarații privitoare la Contract în presă, televiziune, radio 
sau alte mijloace de comunicare, fără acordul scris prealabil al Delegatarului sau ADI ECONEAMȚ. 

(2) Delegatul, în urma solicitării prealabile în scris a Delegatarului sau ADI ECONEAMȚ, va furniza 

acestora informațiile necesare comunicării cu reprezentanții presei, televiziunii, radioului sau altor mijloace 

de comunicare, privind orice detalii ale Contractului. 

(3) Delegatul nu va acorda permisiunea de a fotografia sau filma Bunurile de Retur folosite în executare 
Contractului fără aprobarea prealabilă a Delegatarului. 

(4) Delegatul va respecta politicile Delegatarului și ADI ECONEAMȚ în relația cu presa și în general mass-

media, care i-au fost comunicate. 
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Art. 36. PUBLICITATE 

(1) Nu este permisă amplasarea de reclame de nici un fel pe Bunurile de Retur care sunt utilizate în 
executarea Contractului (terenuri, clădiri, instalații, utilaje, echipamente), fără aprobarea scrisă prealabilă a 
proprietarului Bunurilor de Retur sau a ADI ECONEAMȚ. Orice reclamă amplasată pe Bunurile de Retur, 

instalată cu aprobarea de mai sus, va fi înlăturată la încetarea Contractului, din inițiativa Delegatarului care 

nu are nici o obligație de menținere a vreunor astfel de materiale publicitare. 

(2) La solicitarea proprietarului Bunurilor de Retur sau ADI ECONEAMȚ, Delegatul va permite 

amplasarea, pe toate Bunurile de Retur care sunt utilizate în executarea Contractului (terenuri, clădiri, 
instalații, utilaje, echipamente), reclame, panouri, însemne, după caz. 

 

Art. 37. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR 

(1) Desenele, planurile, specificațiile, instrucțiunile, manualele și alte documente create, produse sau 

comandate de către Delegat și care se raportează la furnizarea Serviciului și drepturile de autor care sunt 

legate de acesta, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ale Delegatului sunt și vor rămâne 
proprietatea acestuia. Cu toate acestea, Delegatul se obligă ca, la solicitarea rezonabilă a Delegatarului și în 
măsura posibilului, să acorde Delegatarului drepturi de utilizare asupra acestora corespunzătoare scopului 

solicitării, pe baza unui acord scris în acest sens, precizând toate condițiile tehnice, economice, juridice și 

durata folosirii lor. 

(2) De asemenea, metodele și know-how-ul dezvoltate de Delegat sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă 
a Delegatului. Delegatarul se angajează expres să nu divulge acest know-how, în totalitate sau în parte, către 
terți, oricine ar fi aceștia. 

 

Art. 38. TAXE 

Toate obligațiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgând din prestarea Serviciului sau din activitatea proprie 

vor fi suportate de către Partea căreia, în conformitate cu Legea, îi incumbă respectiva obligație fiscală. 

 

Art. 39. CHELTUIELI 

Doar dacă nu este altfel stipulat în mod expres în acest contract, fiecare Parte își va plăti propriile costuri și 

cheltuieli (inclusiv onorariile și cheltuielile agenților săi, reprezentanților, consilierilor și contabililor) 

necesare pentru pregătirea, semnarea îndeplinirea și respectarea termenilor acestui Contract. 
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Art. 40.  ÎMPĂRȚIREA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PARȚI 

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

(2) Delegatul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului, 

cauzate anterior Datei Intrării în Vigoare și care au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a 
prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Delegatarul se obligă să-l despăgubească pe Delegat 
pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.  

 

Art. 41. RENUNȚARE 

(1) Nu se va putea considera că s-a renunțat la vreun drept, termen sau prevedere din Contract de către 
oricare Parte decât dacă această renunțare este efectuată în scris și în mod expres de respectiva Parte. 

(2) Faptul că o Parte renunță la invocarea încălcării unei clauze contractuale de către cealaltă Parte nu 
înseamnă că renunță la invocarea încălcărilor ulterioare ale aceleiași sau ale oricărei alte clauze. Faptul că o 
Parte renunță la invocarea neîndeplinirii unei obligații contractuale de către cealaltă Parte nu înseamnă că 
renunță la invocarea neexecutărilor ulterioare. 

(3) Nici o renunțare nu va avea efecte juridice dacă nu este specificată în mod expres ca fiind renunțare și 

comunicată în scris celeilalte Părți conform regulilor privind comunicările între Părți stipulate în prezentul 
Contract. 

(4) Nicio renunțare a oricărei Părți la orice termen sau condiție a prezentului Contract, în unul sau mai multe 
cazuri, nu va fi considerată sau interpretată ca renunțare ulterioară la aceiași/aceleași sau alți/alte termeni sau 

condiții ai Contractului. 

 

Art. 42. NULITATEA CONTRACTULUI    

(1) Dacă una sau mai multe prevederi ale prezentului Contract sunt în orice măsură anulate sau nu pot fi 
executate ca urmare a prevederilor Legii, celelalte prevederi ale acestui Contract nu vor fi afectate și vor 

rămâne în continuare valide și aplicabile în măsura permisă de Lege.  

(2) Anularea sau inaplicabilitatea oricăror prevederi ale prezentului Contract vor fi stabilite în conformitate 
cu Art. 46 de mai jos – „Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”. Părțile convin să depună toate eforturile 
pentru a negocia o modificare echitabilă a prevederilor acestui Contract anulate sau inaplicabile, iar 
validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta. 

 



Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente 
ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale 
membre ale Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară 
”ECONEAMŢ” din zona 3, Judeţul Neamţ 

Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ECONEAMŢ 

 

Documentatie de atribuire 
Secțiunea  4 – Condiții 

contractuale 

 

51 

 

Art. 43. RELAȚIILE ÎNTRE PĂRȚI 

(1) Nicio prevedere a acestui Contract nu constituie și nu trebuie să fie interpretată ca un parteneriat între 
Părți. Niciuna dintre Părți nu va constitui și nu va fi considerată ca agentul celeilalte Părți, în niciun scop. 

(2) Delegatul nu va avea niciun drept, nicio autoritate și nici nu va acționa, nu va intra în contact, nu va 
reprezenta, garanta sau suporta nici o răspundere și nu-și va asuma alte obligații, expres sau implicit, de 

niciun fel în numele Delegatarului sau care să oblige Delegatarul. 

 

Art. 44. DREPTURILE TERȚILOR 

(1) Nicio terță parte care nu este Parte a acestui Contract nu va avea dreptul să pună în aplicare vreuna din 
obligațiile, drepturile sau prevederile prezentului Contract, dacă nu este stipulat în mod expres. 

(2) ADI ECONEAMȚ va avea dreptul să exercite în numele și pe seama Delegatarului drepturi contractuale 

ale acestuia, conform prevederilor prezentului Contract și în baza mandatului primit prin statutul Asociației. 

Delegatul recunoaște competența ADI ECONEAMȚ de a exercita aceste drepturi astfel cum se stipulează în 
prezentul Contract. 

 

Art. 45. VALABILITATE 

Prin prezenta Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile 

Delegatului de menținere a continuității Serviciului, toate prevederile contractuale privind obligațiile 

Delegatului în legătură cu Fondul pentru închiderea și urmărirea post-închidere a Depozitului, precum și Art. 

46 (Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor), Art. 19 (Răspunderea, penalități și despăgubiri in sarcina 
Delegatului), Art. 34 (Confidențialitatea), Art. 35 (Relații publice), Art. 38 (Taxe) vor rămâne în vigoare și 

își vor produce efectele și vor fi aplicabile de către Delegatar. 

 

Art. 46. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

(1) Părțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform legilor din România. 

(2) În cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, Părțile vor face 

toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de treizeci (30) de zile 
(sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat 

celeilalte Părții în scris existența unei dispute. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci, 

de la data la care una dintre Părți a primit comunicarea scrisă a celeilalte Părți referitor la imposibilitatea 

ajungerii la o soluție a disputei pe această cale, oricare dintre Părți poate supune spre soluționare disputa în 
fața instanțelor judecătorești competente din România.  
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Art. 47.  LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

Limba care guvernează contractul este limba română. Toate comunicările dintre Părți se vor efectua în limba 
română. 

 

Art. 48.  COMUNICĂRI 

(1) Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în 
scris, în limba română, la adresele stabilite în prezentul Contract. Orice comunicare între Parți va fi 

transmisă și către ADI ECONEAMȚ la următoarea adresă ……………., iar orice comunicare adresată de 
către ADI ECONEAMȚ uneia dintre Părți va fi transmisă și celeilalte Părți. Comunicările vor fi adresate în 
atenția: 

a) Managerului de Contract pentru Delegat; 

b) Dl/D-na …. pentru orașul Tîrgu Neamț…..; 

c) Dl/D-na pentru comuna …….; 

d)Dl/Dna pentru comuna ……; 

…) Dl. /D-na … pentru ADI ECONEAMȚ 

 (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. 

(3) Comunicările între părți se pot face și prin, fax sau e-mail sub condiția confirmării de primire astfel:  

 Delegat : ……………………. (fax și e-mail) 

Delegatar : ……………………. (fax și e-mail) 

ADI ECONEAMȚ : ……………………. (fax și e-mail) 

(4) Fiecare Parte și ADI ECONEAMȚ are dreptul de a-și înlocui persoanele de contact, coordonatele și 

adresele menționate în prezentul Contractului, cu condiția notificării prealabile a celeilalte Părți / celorlalte 

Părți și a ADI ECONEAMȚ, după caz. Notificarea se va face în scris și va fi comunicată cu cel puțin 3 (trei) 

zile lucrătoare înainte ca modificările să aibă loc efectiv. Orice comunicare transmisă la vechile adrese, 
coordonate, persoane va fi considerată valabil efectuată dacă Partea care a modificat aceste elemente nu a 
efectuat în mod corespunzător notificarea prevăzută de prezentul alineat. 
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Prezentul Contract este încheiat în limba română, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
Parte. 

 

 

 

Pentru DELEGATAR       DELEGAT 

Președinte ADI ECONEAMȚ                Reprezentant 
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Anexa nr.1 

Regulamentul Serviciului public de salubrizare a localităților din Județul Neamț  
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Anexa nr. 2 

Caietul de Sarcini pentru Delegarea prin concesiune a gestiunii unora dintre activitățile 

componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară ”ECONEAMȚ” din zona 3, Județul Neamț 
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Anexa nr. 3 

Fișa de date a achiziției, inclusiv clarificările autorității contractante făcute înaintea deschiderii 

ofertelor  
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Anexa nr. 4 

Oferta tehnică și financiară a Delegatului, inclusiv clarificările date de acesta, după deschiderea 

ofertelor   
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Anexa nr. 5 

Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate a Delegatarului, concesionate Delegatului 
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Anexa nr. 6 

Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 5  
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Anexa nr. 7 

Lista indicativă a Bunurilor de Preluare  
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Anexa nr. 8 

Programul de investiții  
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Anexa nr. 9 

Asigurări  
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Anexa nr. 10 

Garanția de Bună Execuție  
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Anexa nr. 11 

Indicatorii de performanță 

 

Indicatorii de performanță după care este apreciată activitatea Delegatului sunt cei precizați în Regulamentul 
serviciului public de salubrizare a localităților din Județul Neamț, la care se adaugă:  

· Cantitatea totală de material valorificată din cantitatea de deșeuri colectată (se va complete cu datele 
licitate de ofertantul câștigător) 

 

 

 


