
 

Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 

HOTĂRÂREA NR. 158 

PRIVIND APROBAREA DELEGĂRII DIRECTE A GESTIUNII UNOR ACTIVITĂȚI 

COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI TULCEA 

CĂTRE SOCIETATEA SERVICII PUBLICE S.A. TULCEA, APROBAREA STUDIULUI DE 

OPORTUNITATE PENTRU FUNDAMENTAREA ȘI STABILIREA SOLUȚIEI OPTIME DE 

GESTIUNE A UNOR ACTIVITĂȚI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE 

SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL TULCEA ȘI APROBAREA PROIECTULUI 

CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII UNOR ACTIVITĂȚI COMPONENTE 

ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI TULCEA, ÎMPREUNĂ CU 

ANEXELE ACESTUIA 

 

 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  

27 august 2020, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a gestiunii unor 

activități componente ale serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea, către societatea 

Servicii Publice S.A., aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea 

soluției optime de gestiune a unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în 

municipiul Tulcea și aprobarea Proiectului contractului de delegare a gestiunii unor activități 

componente ale Serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea, împreună cu anexele 

acestuia, proiect din iniţiativa Primarului; 
 Luând în discuție Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, nr. 

23733/17.08.2020, Coraportul nr. 23731/17.08.2020 al Direcției Economice și Serviciului 

Gospodărie Municipală și Avizul Consiliului Concurenței nr. 4094 / 26.05.2020; 

 Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea;  

În baza prevederilor: 

 - Art. 1 alin. (2) lit. e), Art. 8 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) lit. d), d^1 și i), Art. 9 alin. 

(1) lit. a) și h), Art. 22 alin. (1), alin. (1^1), alin. (2) lit. a), alin. (3) și alin. (4), Art. 28 alin. (2) 

lit. b) și alin. (2^1) ți Art. 32 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 1 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. 14, Art. 17, Art. 22 alin. (2), Art. 31, Anexa 6, Anexa 7 din Legea nr. 211/2011 

privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Art. unic, pct. 4, 15, 17 din Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 

privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 

privind Fondul pentru mediu; 

 - Art. 29, Art. 31 și Art. 32 alin. (3) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 

195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările ulterioare;  

 -  Art. 9 alin. (1) lit. c) și p), Anexa 2 și Anexa 6 din Ordonanţa de Urgență a 

Guvernului nr. 196/2005 privind fondul de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;  

  

   

 

 

  

   



- Art.3 lit. c), d), h) și m) din Ordonanţa Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de 

colaborare dintre Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale în aplicarea 

reglementărilor din domeniul sănătăţii publice; 

 - Anexei Hotărârii Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de 

gestionare a deșeurilor; 

 - Art. 1, Art. 2 și Art. 3 din Ordinul Ministrului de stat, ministrul muncii și protecției 

sociale nr. 89/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru 

gospodărie comunală şi salubritate publică; 

 - Anexei Ordinului Ministrului mediului și gospodăririi Apelor nr. 757/2004 pentru 

aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - Anexei 1 a Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 

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

serviciului de salubrizare a localităţilor; 

 - Anexei 1 a 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; 

 - Anexei Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea  

Regulamentului-cadru al serviciilor de salubrizare a localităţilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 84/2019 privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea; 

În baza dispoziţiilor art.  87 alin. (5), art. 129  alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) şi 

alin. (7) lit. n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139, alin. (1) şi  (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a),  

art. 197 alin. (4) şi art. 199 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

  

 Art. 1. Se aprobă delegarea directă a gestiunii următoarelor activități componente ale 

serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea, prin atribuire directă către societatea Servicii 

Publice S.A.: 

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) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare; 

d) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; 

e) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheț; 

f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către 

unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.  

  

 

 



Art. 2. Se aprobă Anexa 1 la hotărâre – ”Studiu de oportunitate pentru 

fundamentarea și stabilirea soluției optime de gestiune a unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare în Municipiul Tulcea” și Anexa 2 la hotărâre - Proiectul contractului 

de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a 

Municipiului Tulcea, împreună cu Anexele acestuia, care fac parte din prezenta hotărâre. 

  

 Art. 3.  Contractul de delegare a gestiunii între Municipiul Tulcea și societatea 

Servicii Publice S.A. se va încheia după parcurgerea tuturor procedurilor prevăzute de 

legislația națională. 

 

 Art. 4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea, Dr. Ing. HOGEA Constantin, 

cu semnarea contractul de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de 

salubrizare a Municipiului Tulcea, aprobat prin dispozițiile Art.2. 

 

 Art. 5. Primarul Municipiului Tulcea, prin Direcția Economică, Serviciul Gospodărie 

Municipală, Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu și societatea Servicii Publice S.A. 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 6. Secretarul General al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

  

 Art. 7. Hotărârea se comunică: 

- Direcției Economice; 

- Serviciului Gospodărie Municipală; 

- Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu; 

- Societății Servicii Publice S.A. 

- Instituției Prefectului – Județul Tulcea. 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor locali din totalul de 18 consilieri  

locali prezenți. 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                

      CONSILIER,                                                   CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                                      

                                                                                                         SECRETAR GENERAL, 

                    DRĂNICEANU Daniel                                                   Jr. BRUDIU Maria 
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1. Introducere

Obiectul  prezentei  documenta ii  îl  constituie  investigarea  oportunită ii  gestiunii  unorției ției 

activită i componente ale serviciilor publice de salubrizare în municipiul Tulcea:ției 

a) colectarea  separată  i  transportul  separat  al  de eurilor  municipale  i  alși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

de eurilor  similare provenind din activită i  comerciale din industrie i  institu ii,și Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

inclusiv frac ii  colectate separat,  fără a aduce atingere fluxului  de de euri  deției și Obiectul Studiului de Oportunitate

echipamente electrice i electronice, baterii i acumulatori;și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

b) colectarea i transportul de eurilor provenite din locuin e, generate de activită iși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

de reamenajare i reabilitare interioară i/sau exterioară a acestora;și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

c) organizarea  prelucrării,  neutralizării  i  valorificării  materiale  i  energetice  ași Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

de eurilor;și Obiectul Studiului de Oportunitate

d) operarea/administrarea  sta iilor  de  transfer  pentru  de eurile  municipale  iției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

de eurile similare;și Obiectul Studiului de Oportunitate

e) sortarea de eurilor municipale i a de eurilor similare în sta iile de sortare;și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

f) măturatul, spălatul, stropirea i între inerea căilor publice;și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

g) cură area i transportul zăpezii de pe căile publice i men inerea în func iune ației și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

acestora pe timp de polei sau de înghe ;ției 

h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul  public i  predarea acestorași Obiectul Studiului de Oportunitate

către unită ile de ecarisaj sau către instala iile de neutralizare;ției ției 

Analiza  necesită ii  i  oportunită ii  gestiunii  unor  activită i  componente  ale  serviciilorției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

publice de salubrizare în municipiul Tulcea s-a concentrat aupra firmei responsabile cu

asigurarea  acestei  utilită i  publice  i  anume  S.C.  Servicii  Publice  S.A.  Aceastăției și Obiectul Studiului de Oportunitate

companie reprezintă elementul de legătură între Administra ia municipiului  Tulcea iției și Obiectul Studiului de Oportunitate

cetă enii ora ului – în sfera domeniului salubrizării.ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

Elaborarea  studiului  de  fundamentare  reprezintă  o  cerin ă  a  Legii  nr.51/2006  ației 

serviciilor  comunitare  de  utilită i  publice,  republicată,  scopul  acestuia  fiind  de  ației 

fundamenta i a stabili modalitatea optimă de gestionare a unor activită i componenteși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

ale  serviciilor  publice  de  salubrizare  în  Municipiul  Tulcea.  Aspectele  care  impun

realizarea studiului:

a)modificările legislative în domeniu care au fost corelate cu legisla ia U.E;ției 

b)respectarea i aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, Legea nr.51/2006, ași Obiectul Studiului de Oportunitate

serviciilor comunitare de utilită i publice, cu modificările i completările ulterioare care lației și Obiectul Studiului de Oportunitate

art.22  alin.  3)  prevede  Modalitatea  de  gestiune  a  serviciilor  de  utilită i  publice  seției 
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stabile te prin hotărâri ale autorită ilor deliberative ale unită ilor administrativ-teritoriale,și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

în  baza  unui  studiu  de  oportunitate,  func ie  de  natura  i  starea  serviciului,  deției și Obiectul Studiului de Oportunitate

necesitatea  asigurării  celui  mai  bun raport  pre /calitate,  de  interesele  actuale  i  deției și Obiectul Studiului de Oportunitate

perspectivă  ale  unită ilor  administrativ-teritoriale,  precum  i  de  mărimea  iției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

complexitatea sistemelor de utilită i publice;ției 

c)expirarea perioadei de valabilitate a contractului de delegare pentru unele  activită iției 

ale serviciului public de salubrizare în Municipiul Tulcea; 

d)necesitatea asigurării continuită ii serviciului public de salubrizare în Tulcea;ției 

e)necesitatea asigurării  i  gestionării  eficiente i  de calitate a unor componente aleși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

serviciului public de salubrizare în Municipiul Tulcea;

f)dezvoltarea durabilă a serviciilor, utilizarea eficientă a fondurilor publice;

g)asigurarea accesului facil al cetă enilor la servicii de calitate;ției 

h)dorin a autorită ii locale de a asigura un mediu de via ă curat i sănătos locuitorilorției ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

Municipiului Tulcea.

1.1Autoritatea contractantă

Primăria municipiului  Tulcea, având în vedere prevederile Legii  nr. 225/2016 pentru

modificarea i completarea Legii serviciilor comunitare de utilită i publice nr. 51/2006,și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

are  competen e  exclusive  în  ceea  ce  prive te  înfiin area,  organizarea,  atribuirea  iției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

derularea activită ilor serviciului de salubrizare, precum i de coordonare, monitorizareției și Obiectul Studiului de Oportunitate

i  control  a  serviciului  de  salubrizare,  de  stabilire  i  aprobare  a  indicatorilor  deși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

performan ă  ai  serviciului  de  salubrizare,  după  dezbaterea  publica  a  acestora.ției 

Autorită ile  deliberative  sunt  obligate  să  respecte  strategia  locală  cu  privire  lației 

dezvoltarea pe termen mediu i lung a serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliulși Obiectul Studiului de Oportunitate

Local.

1.2Scopul si Obiectul Studiului de Oportunitate

Activită ile serviciului  de salubrizare se realizează prin intermediul  unei infrastructuriției 

tehnico-edilitare  specifice  care  formează  sistemul  public  de  salubrizare,  respectiv

printr-un  ansamblu  tehnologic  i  func ional,  care  cuprinde  construc ii,  instala ii  iși Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

echipamente specifice destinate prestării serviciilor.

Activitătile specifice serviciului  de salubrizare se gestionează i  se exploatează prinși Obiectul Studiului de Oportunitate

intermediul unor operatori licen ia i.ției ției 
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Pe raza municipiului Tulcea se desfă oară fluent serviciile de salubrizare, contract aflatși Obiectul Studiului de Oportunitate

în derulare până la începutul anului 2020.

Obiectivul general al prezentului studiului este analiza gestiunii unor componente ale

serviciului public de salubrizare, precum i încredin area spre administrare a bunurilorși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

apar inând patrimoniului  public  unui  operator  autorizat,  care dispune de experien ă,ției ției 

expertiză  i  capacitatea  tehnică  i  profesională  necesară,  în  condi ii  de  eficien ăși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

managerială i financiară.și Obiectul Studiului de Oportunitate

Scopul studiului este reprezentat de fundamentarea necesită ii i oportunită ii alegeriiției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

unei măsuri de gestiune a unor componente ale serviciului public de salubrizare pe

teritoriul Municipiului Tulcea.

Obiectivele specifice ale studiului sunt următoarele: 

 analiza opţiunilor i justificarea soluţiei optime de gestiune – gestiunea directă vsși Obiectul Studiului de Oportunitate

gestiunea delegată; 

 analiza  fezabilităţii  economico-finaciare  a  operării  investiţiei,  inclusiv  raportul

cost beneficiu i analiza economico-financiară (Value for Money); și Obiectul Studiului de Oportunitate

 analiza  fezabilităţii  tehnice  pentru  operarea  în  regim  de  concesiune/achiziţie

publică pentru activităţile vizate; 

 analiza  modului  în  care  opţiunea  răspunde  cerintelor  i  politicilor  Autorităţiiși Obiectul Studiului de Oportunitate

contractante; 

 analiza riscurilor i implicarea părţilor din contract. și Obiectul Studiului de Oportunitate

Elaborarea  Studiului  de  fundamentare  privind  gestiunea  unor  componente  ale

serviciului public de salubrizare în municipiul Tulcea are drept scopuri intă:ției 

 dimensionarea  tehnică  i  umană a  operatorului  componentelor  serviciului  deși Obiectul Studiului de Oportunitate

salubritate;

 dimensionarea  parametrilor  de  performan ă  i  costurile  necesare  pentruției și Obiectul Studiului de Oportunitate

realizarea unui serviciu calitativ;

 identificarea  investi iilor  necesare  din  punct  de  vedere  al  serviciului  deției 

salubritate pentru activită ile ce vor fi delegate;ției 

 stabilirea duratei contractului.

Având în vedere cerin ele formulate de municipalitatea tulceană în Caietul de Sarcini,ției 

de  interes  pentru  acest  Studiu  de  Oportunitate  sunt  exclusiv  următoarele  activită iției 

componente ale serviciului de salubrizare:
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a) colectarea  separată  i  transportul  separat  al  de eurilor  municipale  i  alși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

de eurilor  similare provenind din activită i  comerciale din industrie i  institu ii,și Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

inclusiv frac ii  colectate separat,  fără a aduce atingere fluxului  de de euri  deției și Obiectul Studiului de Oportunitate

echipamente electrice i electronice, baterii i acumulatori;și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

b) colectarea i transportul de eurilor provenite din locuin e, generate de activită iși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

de reamenajare i reabilitare interioară i/sau exterioară a acestora;și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

c) organizarea  prelucrării,  neutralizării  i  valorificării  materiale  i  energetice  ași Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

de eurilor;și Obiectul Studiului de Oportunitate

d) operarea/administrarea  sta iilor  de  transfer  pentru  de eurile  municipale  iției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

de eurile similare;și Obiectul Studiului de Oportunitate

e) sortarea de eurilor municipale i a de eurilor similare în sta iile de sortare;și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

f) măturatul, spălatul, stropirea i între inerea căilor publice;și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

g) cură area i transportul zăpezii de pe căile publice i men inerea în func iune ației și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

acestora pe timp de polei sau de înghe ;ției 

h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul  public i  predarea acestorași Obiectul Studiului de Oportunitate

către unită ile de ecarisaj sau către instala iile de neutralizare;ției ției 

Serviciile  de  salubrizare  fiind  supuse  regimului  juridic  al  serviciilor  comunitare  de

utilitate  publică,  le  sunt  aplicabile  obligaţiile  de  serviciu  public  definite  potrivit

următoarelor exigenţe fundamentale, i anume: și Obiectul Studiului de Oportunitate

 universalitate; 

 continuitate  din  punct  de  vedere calitativ  şi  cantitativ,  în  condi ii  contractualeției 

reglementate; 

 adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor i gestiune pe termen lung; și Obiectul Studiului de Oportunitate

 accesibilitate egală i nediscriminatorie la serviciul public, în condi ii contractualeși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

reglementate; 

 transparenţă decizională i protecţia utilizatorilor; și Obiectul Studiului de Oportunitate

 satisfacerea  cerinţelor  cantitative  i  calitative  ale  utilizatorilor,  corespunzătorși Obiectul Studiului de Oportunitate

prevederilor contractuale; 

 sănătatea populaţiei i calitatea vieţii; și Obiectul Studiului de Oportunitate

 protecţia economică, juridică i socială a utilizatorilor; și Obiectul Studiului de Oportunitate

 funcţionarea optimă, în condi ii  de siguranţă a persoanelor i  a serviciului, deției și Obiectul Studiului de Oportunitate
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rentabilitate şi eficienţă economică a construcţiilor, instalaţiilor, echipamentelor iși Obiectul Studiului de Oportunitate

dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi şi în conformitate cu

caietele de sarcini, cu instrucţiunile de exploatare i cu regulamentele serviciilor; și Obiectul Studiului de Oportunitate

 introducerea unor metode moderne de management; 

 introducerea unor metode moderne de elaborare şi implementare a strategiilor,

politicilor, programelor şi/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilităţi publice; 

 dezvoltarea  durabilă,  protejarea  şi  valorificarea  domeniului  public  i  privat  alși Obiectul Studiului de Oportunitate

unităţilor  administrativ-teritoriale  i  protecţia  i  conservarea  mediului,  înși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

conformitate cu reglementările specifice în vigoare; 

 informarea i consultarea comunităţilor locale beneficiare ale acestor servicii; și Obiectul Studiului de Oportunitate

 respectarea principiilor economiei de piaţă, asigurarea unui mediu concurenţial,

restrângerea şi reglementarea ariilor de monopol. 

Obiectivele  pe  care  trebuie  să  le  atingă  Serviciul ce  face  obiectul  delegării  sunt

următoarele:

 îmbunătă irea condi iilor de via ă ale popula iei;ției ției ției ției 

 sus inerea dezvoltării economice i sociale a localită ilor;ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

 promovarea calită ii i eficien ei serviciului;ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

 dezvoltarea durabilă a Serviciului;

 gestionarea Serviciului pe criterii de transparen ă, competitivitate i eficien ă;ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

 promovarea programelor de dezvoltare a Serviciului,  pe baza unui mecanism

efieient de planificare multianuală a investi iilor;ției 

 consultarea cu utilizatorii Serviciului, în vederea stabilirii politicilor i strategiilorși Obiectul Studiului de Oportunitate

locale i regionale în domeniu;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 adoptarea normelor locale referitoare la organizarea i func ionarea Serviciului.și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

Asigurarea cură eniei i igienei publice este o cerin ă indispensabilă impusă de normeleției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

europene i solicitată în permanen ă de către cetă eni. Din acest motiv, este necesarși Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

ca serviciul de salubrizare să fie cât mai aproape de cetă ean i să poată fi controlatției și Obiectul Studiului de Oportunitate

îndeaproape de reprezentan ii autorită ilor administra iei publice locale, care au sarcinației ției ției 

permanentă de a administra i de a monitoriza toate aspectele legate de activitateași Obiectul Studiului de Oportunitate

desfă urată de operatori.și Obiectul Studiului de Oportunitate
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1.3Procesul de luare a deciziilor

Realizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a unor component

ale serviciului public de salubrizare reprezintă o cerin ă obligatorie ce derivă din art. 22ției 

al Legii nr 51/2006 privind serviciile comunitare de utilită i publice (republicată). Acestației 

este un studiu cuprinzător care reprezintă baza pentru luarea deciziilor ulterioare ale

Autorită ii contractante. Con inutul cadru al Studiului este prezentat în legisla ie.ției ției ției 

Elaborarea acestui  studiu reprezintă faza premergătoare lansării  procedurilor  pentru

gestiunea directă către un operator al municipalită ii, sau lansării procedurii de atribuireției 

a contractului de delegare prin achizi ie publică, în cazul gestiunii delegate.ției 

Acest studiu este realizat i în conformitate cu prevederile legale cuprinse în Hotărâreași Obiectul Studiului de Oportunitate

Guvernului nr. 867 din 16 noiembrie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi

concesiune  de  servicii  din  Legea  nr.  100/2016  privind  concesiunile  de  lucrări  şi

concesiunile de servicii.

Conform legii serviciilor comunitare de utilită i publice nr. 51/2006 gestiunea serviciiiorției 

de utilită i publice se organizează i se realizează în următoarele modalită i:ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

 gestiune directă;

 gestiune delegată.

Indiferent  de  modalitatea  de  atribuire  adoptată,  activităţile  specifice  serviciului  de

salubritate  se  organizează  şi  se  desfăşoară  în  conformitate  cu  prevederile

regulamentelor serviciilor de salubritate elaborate de autorităţile locale şi aprobate prin

hotărâri  ale  consiliilor  locale,  ale  consiliilor  judeţene  şi  ale  Consiliului  General  al

Municipiului  Bucureşti,  după  caz,  pe  baza  regulamentului-cadru  al  serviciului  de

salubritate local.

Bunurile  şi  elementele  componente  ale  sistemelor  de salubritate  aflate  în  domeniul

public sau privat  al  administraţiei  publice respective vor putea fi  date în  exploatare

pentru prestarea serviciului  de salubritate operatorilor cărora li  s-a atribuit  gestiunea

serviciului.  Atribuirea  bunurilor  şi  a  elementelor  componente  ale  sistemelor  de

salubritate se poate face fie prin darea în administrare i exploatare operatorilor, înși Obiectul Studiului de Oportunitate

baza hotărârii de dare în administrare, ori prin gestiune delegată, încheindu-se fie un

contract  de  concesiune,  fie  un  contract  de  servicii,  în  conformitate  cu  prevederile

legislaţiei în vigoare.
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Gestiunea directă prin intermediul unui serviciu public de interes local

În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit

prestarea serviciului de salubritate şi toate sarcinile şi responsabilităţile, potrivit legii,

privind  organizarea,  coordonarea,  exploatarea,  finanţarea  şi  controlul  funcţionării

serviciului  de  salubritate,  precum  şi  administrarea  sistemului  de  utilităţi  publice

aferente.

Sarcina de a satisface nevoile locale ale cetăţenilor poate fi efectuată de o autoritate

locală, pe cont propriu, printr-un compartiment de resort, din cadrul aparatului propriu al

autorităţilor locale.

Gestiunea  directă  se  realizează  prin  intermediul  operatorilor  care  fac  parte  din

structurile proprii ale Autorităţii Locale (sau ale unei Asociaţii care reprezintă Autorităţile

Locale),  create în  conformitate cu  Legea nr  51/2006 şi  care  deţin  o  licenţă  pentru

prestarea serviciilor de salubritate.

Activitatea din cadrul compartimentului de specialitate este tratată ca o linie bugetară

distinctă în cadrul  Autorităţii  Locale,  cu contabilizarea separată a tuturor activităţilor

legate de funcţionarea serviciului public.

Atribuirea  directa  a  contractului  de  delegare  a  gestiunii către  o  companie

municipală

Sarcina de satisfacere a nevoilor de salubritate ale cetăţenilor poate fi îndepinită de o

Autoritate Locală care acţionează prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată

sau unei societăţi pe acţiuni, (denumită în continuare” companie municipală”).

Compania Municipală se înfiinţează prin hotărâre adoptată de către autoritatea locală şi

este o societate de drept comun, care funcţionează în conformitate cu Legea 31/1990

privind societăţile, la fel ca orice companie privată.

Sarcinile îndeplinite de Compania Municipală sunt finanţate din capitalurile sale proprii.

Autoritatea locală poate furniza active companiei municipale, astfel încât compania să

poată îndeplini sarcini municipale.

Activitatea  din  cadrul  Companiei  Municipale  este  contabilizată  de  către  Compania

Municipală. În cazul în care Compania Municipală efectuează şi alte activităţi, care nu

sunt legate de Obligaţia de Serviciu Public,  acele alte activităţi  trebuie contabilizate

separat, astfel încât să fie excluse din calculul Compensaţiei pentru serviciu public.

Companiile municipale sunt Operatori Interni. Un astfel de operator intern îşi va păstra
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statutul  de  operator  intern  atâta  timp  cât  nu  participă  la  proceduri  competitive  de

atribuire privind prestarea de servicii de salubritate în afara teritoriului autorităţii sale

contractante. 

Compania  municipală  care  nu  este  operator  intern  poate  participa  la  proceduri

competitive pe raza teritorială a autorităţii sale contractante, precum şi pe alte teritorii,

în acest scop având acelaşi statut ca şi o companie privată.

Gestiunea delegată către un operator extern

O autoritate a administraţiei publice locale poate încredinţa îndeplinirea sarcinilor sale

unei entităţi  care nu are calitatea de Operator Intern. O astfel de entitate poate fi  o

companie privată sau o companie municipală care nu a făcut obiectul  unei Atribuiri

Directe în acea jurisdicţie sau în orice altă jurisdicţie, ci a fost selectată în urma unei

proceduri de achizi ie publică.ției 

Sarcinile se încredinţează în baza unui contract de drept civil, executat în conformitate

cu principiile generale. Un astfel de acord se numeşte Contract de delegare a gestiunii

serviciului de salubritate, şi este un contract de servicii publice.

Sarcinile  efectuate  de  un  operator  extern  sunt  finanţate  din  capitalurile  proprii  ale

companiei  respective.  Autoritatea  administraţiei  publice  locale  poate  furniza  active

operatorului  extern,  astfel  încât  societatea  respectivă  să  poate  îndeplini  sarcinile

municipale.

Între cele două situa ii de gestiune directă i gestiune delegată există diferen eții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe și gestiune delegată există diferențe ții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

majore. 

În  cazul  gestiunii  directe,  Autoritatea  Locală  îşi  asumă  în  mod  direct  prestarea

serviciului local de salubritate, precum şi toate sarcinile şi responsabilităţile ce incumbă

în  ceea  ce  priveşte  organizarea,  coordonarea,  exploatarea,  finanţarea,  controlul  şi

administrarea furnizării de servicii de salubritate.

Gestiunea  directă  se  materializează  prin  hotărâri  ale  Autorită ii  Locale.  Cerinţeleției 

obligaţiilor de serviciu public impuse compartimentului specializat se stabilesc prin act

de dispoziţie internă al Autorită ii Locale.ției 

Actul intern al Autorităţii Locale trebuie să definească în mod clar obligaţiile de serviciu

public pe care trebuie să le respecte operatorul de servicii publice, precum şi zonele

geografice  în  cauză,  să  stabilească  modalităţile  de  alocare  a  costurilor  legate  de

prestarea de servicii;  şi  să determine modalităţile  de alocare a veniturilor  încasate,
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venituri  care  pot  fi  reţinute  de  operatorul  de  servicii  publice,  restituite  autorităţii

competente sau partajate de cele două entităţi.

Întreaga responsabilitate pentru furnizarea de servicii, în cazul gestiunii directe printr-un

compartiment specializat, revine autorităţii locale, după cum rezultă din decizia internă

şi  independentă  a  autorităţii  locale  respective.  Ca  atare,  nu  se  organizează  niciun

proces de selecţie a operatorului.

În  cazul  gestiunii  delegate către o companie municipală,  conform Legii  nr.  51/2006

republicată,  Contractul  de  servicii  publice  se  atribuie  unei  Societăţi  Comerciale.

Aceasta poate fi  o societatea comercială  nou înfiinţată sau o Societate Comercială

creată  prin  restructurarea  unei  Regii  Autonome,  al  cărei  capital  social  este  deţinut

integral sau parţial de către autoritatea publică (Operator Intern).

Obligaţia  de  serviciu  public,  în  cazul  atribuirii  directe,  este  impusă  unei  Companii

Municipale  prin  Contractul  de  delegare  a  gestiunii  prin  concesiune  reprezentat  de

Contract. Atribuirea directă şi Contractul se aprobă de către autoritatea locală.

Domeniul  de  aplicabilitate  a  obligaţiilor  de  serviciu  public  impuse  unei  companii

municipale este definit în detaliu în Contractul de delegare a gestiunii. Ca excepţie, în

baza asticolului  28 din Legea 51/ 2006, o Regie autonomă poate presta servicii  de

utilităţi publice numai pentru o perioadă limitată de timp, până la finalizarea proiectelor

finanţate din fonduri UE.

Contractele de servicii publice trebuie să stabilească în mod clar obligaţiile de serviciu

public şi zonele geografice în cauză; să stabilească, în mod obiectiv şi transparent,

parametrii pe baza cărora urmează să se calculeze plata compensaţiei, dacă există, şi

natura  şi  întinderea  oricărui  drept  exclusiv  acordat,  într-un  mod  care  să  prevină

compensarea în exces; să stabilească modalităţile de alocare a costurilor legate de

prestarea  de  servicii;  să  determine  modalităţile  de  alocare  a  veniturilor  încasate,

venituri  care  pot  fi  reţinute  de  operatorul  de  servicii  publice,  restituite  autorităţii

competente sau partajate de cele două entităţi; să stabilească standardele de calitate a

serviciului; să specifice dacă subcontractarea poate fi avută în vedere şi, dacă da, în ce

măsură;  şi  să  indice  proprietarul  activelor  utilizate  pentru  furnizarea  serviciilor  de

salubritate, mai ales materialul rulant şi infrastructura.

În cazul atribuirii directe, mecanismul de calculare a compensaţiei care urmează a fi

plătită operatorului intern sau în baza unei norme generale este: Efect financiar net =

Costurile suportate în legătură cu o obligaţie de serviciu public – (Minus) eventualele

efecte  financiare  pozitive  generate  în  cadrul  reţelei  exploatate  în  temeiul

obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public în cauză – (Minus) sumele încasate din tarife sau
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orice  alte  venituri  generate  în  îndeplinirea  obligaţiei/obligaţiilor  de  serviciu  public  în

cauză + (Plus) un profit rezonabil.

În  cazul  gestiunii  delegate  către  un  operator  extern,  acesta  trebuie  să  îşi  asume

obligaţia de serviciu public în cadrul unui contract de delegare încheiat cu Autoritatea

Locală, vizând îndeplinirea sarcinilor legate de satisfacerea nevoilor de salubrizare ale

cetăţenilor.

Un operator extern îşi asumă obligaţia de serviciu public, în schimbul veniturilor pe care

urmează să le obţină şi/sau în schimbul unei Compensaţii pentru serviciu public.

Sfera de aplicare a obligaţiei de serviciu public asumată de un operator extern este

descrisă în detaliu în contractul de delegare a serviciilor publice.

Contractul de delegare servicii publice trebuie: să stabilească în mod clar obligaţiile de

serviciu  public  şi  zonele  geografice  în  cauză;  să  stabilească,  în  mod  obiectiv  şi

transparent, parametrii pe baza cărora urmează să se calculeze natura şi întinderea

oricărui drept exclusiv acordat, într-un mod care să prevină compensarea în exces; să

stabilească  modalităţile  de  alocare  a  costurilor  legate  de  prestarea  de  servicii;  să

determine modalităţile de alocare a veniturilor încasate, venituri care pot fi reţinute de

operatorul  de  servicii  publice,  restituite  autorităţii  competente  sau partajate  de  cele

două entităţi;  să stabilească standardele de calitate  a serviciului;  să specifice dacă

subcontractarea  poate  fi  avută  în  vedere  şi,  dacă  da,  în  ce  măsură;  şi  să  indice

proprietarul  activelor  utilizate  pentru  furnizarea  serviciilor  de  salubrizare,  mai  ales

materialul rulant şi infrastructura.

În ceea ce prive te procesul de selectare a Operatorului, acesta se selectează pe bazași Obiectul Studiului de Oportunitate

unei proceduri de achizi ie publică organizată de Autoritatea Locală responsabilă.ției 

Astfel,  se  poate  concluziona  că  în  cazul  gestiunii  directe,  realizată  prin  servicii

specializate, localitatea îşi asumă în întregime, prin Consiliul local, politica, gestiunea şi

controlul serviciului public de salubrizare. Dar, în această situaţie pot apărea o serie de

dezavantaje. Avem în special în vedere producerea unor mutaţii în centrul de greutate

al preocupărilor Primăriei către problemele cotidiene ale gestiunii serviciilor organizate

şi gestionate sub această formă. Această formă exclude pentru o perioadă de timp

orice modalitate şi posibilitate de concurenţă şi este influenţată de mutaţiile politice care

se produc în cadrul organului local ales. Totodată, bugetele locale se amplifică cu toată

gestiunea  serviciilor,  existând  riscul  fluctuaţiei  alocaţiei  bugetare  în  condiţiile

transferurilor posibile în cadrul aceluiaşi buget spre alte sectoare pe bază de evaluare a

posibilităţilor.
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În concluzie, putem afirma că gestiunea directă, prin servicii specializate ale consiliilor

locale este recomandată în special pentru comunităţile medii i mici, precum şi în cazulși Obiectul Studiului de Oportunitate

unor servicii fără complexitate tehnică, care au un caracter administrativ-bugetar.

Gestiunea delegată este forma prin care, păstrându-se deplina responsabilitate publică,

autoritatea apelează la o societate comercială pentru realizarea serviciului,  pe bază

contractuală.

Împrumutul  este  modalitatea  de  gestionare  a  serviciilor  publice  în  cadrul  căreia

autoritatea administrativă remite unui particular un echipament în vederea exploatării

acestuia pe riscul şi pe răspunderea sa în schimbul unei remuneraţii. 

În  vederea  delegării  serviciului  public  sunt  necesare  următoarele  etape:  pregătirea

elaborarea, negocierea şi încheierea contractului. Acestea diferă în funcţie de natura

serviciului şi de condiţiile concrete existente în comunitatea respectivă. Indiferent care

sunt  acestea,  contractul  trebuie  să  ţină  cont  de  aspecte  cum  ar  fi:  unitatea  de

exploatare a serviciului, riscurile preluate de prestator, riscurile care rămân în sarcina

colectivităţii; responsabilitatea şi modalitatea de finanţare a cheltuielilor de capital, de

întreţinere, renovare şi modernizare; durata contractului; condiţiile şi garanţiile cu privire

la calitatea serviciului; responsabilitatea luării deciziei cu privire la nivelul şi modificarea

tarifelor;  modalitatea  de remunerare a unităţii  prestatoare;  modalitatea de control  a

mecanismelor financiare, precum şi a profitului  unităţii  prestatoare; ce pârghii  poate

folosi  comunitatea pentru realizarea controlului  serviciului;  modalitatea de încetare a

contractului şi procedurile de restituire a lucrărilor şi garanţiilor.

Concesiunea trebuie delimitată de alte modalităţi  de gestionare a domeniului  public.

Este  necesar  în  acest  sens  să  facem  distincţia  dintre  concesiune  şi  dreptul  de

administrare, precum şi la distincţia dintre concesiune şi închiriere.

În ceea ce priveşte dreptul de administrare, se poate spune că se aseamănă cu dreptul

de  concesiune  prin  aceea  că  ambele  drepturi  sunt  drepturi  reale  asupra  unui  bun

proprietate publică fiind în acelaşi timp şi modalităţi de utilizare a domeniului public. Se

diferenţiază, în primul rând, din punct de vedere al titularilor. Dreptul de administrare

aparţine  numai  regiilor  autonome,  prefecturilor,  autorităţilor  administraţiei  publice

centrale şi locale ori alte instituţii de interes naţional, judeţean, local, în timp ce calitatea

de concesionari o pot avea numai persoanele fizice ori juridice de drept privat. 

Un al doilea element de diferenţiere este modalitatea de realizare, şi anume, darea în

administrare  se  realizează  printr-un  act  administrativ  de  autoritate  (Hotărâre  a

Guvernului, consiliului judeţean sau local), iar concesiunea se realizează printr-un act

administrativ de gestiune (contractul)  care, împreună cu hotărârea de a concesiona
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serviciul public, creează caracterul mixt al concesiunii.

În ceea ce priveşte sublinierea diferenţelor dintre concesiune şi  închiriere, se poate

spune că acestea derivă în primul rând din efectele pe care le produc: contractul de

concesiune  este  un  contract  constitutiv  de  drepturi  reale,  în  timp  ce  contractul  de

închiriere  este  un  contract  constitutiv  de  drepturi  de  creanţă.  Pe  de  altă  parte,

concesionarul plăteşte o redevenţă, aceasta fiind proporţională cu beneficiile obţinute

în urma exploatării bunului sau serviciului concesionat.

Avantajele înfiinţării de societăţi comerciale şi a gestiunii delegate a serviciilor publice

se regăsesc în mai multe aspecte. 

Un prim avantaj este separarea funcţiilor de  gestiune propriu-zisă a serviciilor de

cele de stabilire  a politicii  şi  strategiei  serviciilor,  precum şi  controlul  asupra

modului de realizare a acestora, care revine autorităţilor publice locale. 

În al doilea rând se poate sublinia faptul că apar relaţii contractuale între consiliile

locale  şi  societăţile  comerciale  prestatoare,  ceea  ce  determină  o  definire  a

raporturilor dintre părţi şi a standardului minim impus cu privire la calitatea şi

cantitatea serviciilor. 

Pe de altă parte se poate lua în discuţie problema reorganizării şi a redimensionării

societăţilor comerciale, ţinând cont atât de prevederile legii în ceea ce priveşte

descentralizarea şi autonomia locală, cât şi de nevoile interne de restructurare a

serviciilor.  Nu  în  ultimul  rând,  un  alt  avantaj  poate  fi  stimularea  interesului  de

extindere a sferei serviciilor prestate.

Prin urmare, alegerea modalită ii  de atribuire a serviciilor de salubrizare se face cuției 

atingerea principalelor obiective urmărite de autorită ile administra iei publice locale:ției ției 

a) asigurarea finan ării necesare dezvoltării componentelor sistemului de salubrizare, înției 

condi iile  în  care  acestea  apar in  domeniului  public  sau  privat  al  autorită ilorției ției ției 

administra iei publice locale;ției 

b) asigurarea transparentei în procedurile implementate;

c)  informarea  i  consultarea  periodică  a  popula iei  asupra  politicilor  de  dezvoltareși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

durabilă din domeniul serviciului de salubrizare;

d) asigurarea continuită ii serviciilor de salubrizare;ției 

e)  atribuirea  serviciilor  de  salubrizare  operatorilor  autoriza i,  în  func ie  de  nivelulției ției 

efortului investi ional al acestora realizat în infrastructură.ției 

CEEA CE SE DORE TE DE LA PREZENTUL STUDIU DE OPORTUNITATE ESTEȘI STABILIREA
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 o analiză a situa iei  existente în sistemul actual de salubrizare din municipiulției 

Tulcea

 o  sinteză  a  disponibilită ilor  tehnice,  logistice,  umane i  tehnologice  care  săției și Obiectul Studiului de Oportunitate

stabilească premisele unei delegări de gestiune

La modul general, gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de

servicii de utilită i publice, care pot fi:ției 

 societă i  comerciale  reglementate  de  Legea  nr.31/1990,  republicată,  cuției 

modificările  şi  completările  ulterioare,  cu  capital  social  integral  al  unităţilor

administrativ-teritoriale,  înfiinţate  de  autorităţile  deliberative  ale  unităţilor

administrativ-teritoriale  respective,  de inătoare  de  licen e  /  autoriza ii  pentruției ției ției 

prestarea serviciilor respective;

 societă i  comerciale  rezultate  prin  reorganizarea  administrativă  a  regiilorției 

autonome  de  interes  local  sau  jude ean  (reglementate  de  Legea  nr.15/1990ției 

privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi

comerciale, cu modificările ulterioare), sau a serviciilor publice de specialitate

subordonate autorită ilor administra iei publice locale, al căror capital social esteției ției 

de inut,  în  totalitate  sau  în  parte  de  către  unită ile  administra iei  publiceției ției ției 

respective,  de inătoare  de  licen e  /  autoriza ii  pentru  prestarea  serviciilorției ției ției 

respective;

 societă i  comerciale cu capital social privat, de inătoare de licen e / autoriza iiției ției ției ției 

pentru prestarea serviciilor respective; 

 compartimente  sau  servicii  specializate  ca  structuri  proprii  ale  autorită ilorției 

administra iei publice locale sau ale asocia iilor de dezvoltare comunitară, cu sauției ției 

fără personalitate juridică, de inătoare de licen e /  autoriza ii  pentru prestareației ției ției 

serviciilor respective.

Indiferent  de  modalitatea  de  gestiune  adoptată,  activită ile  specifice  serviciului  deției 

salubrizare se organizează i se desfă oară pe baza unui regulament al serviciului i ași Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

unor caiete de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorită ilor deliberative ale unită ilorției ției 

administrativ-teritoriale sau ale asocia iei de dezvoltare intercomunitară, după caz.ției 

Regulamentul  serviciului  de  salubrizare  a  localită ilor  i  caietele  de  sarcini  aleției și Obiectul Studiului de Oportunitate

serviciului  se  întocmesc  în  conformitate  cu  regulamentul-cadru  al  serviciului  de

salubrizare i caietul de sarcini-cadru, elaborate i aprobate prin Ordinul nr.82/2015 iși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

respectiv Ordinul nr.111/2007 ale pre edintelui A.N.R.S.C.și Obiectul Studiului de Oportunitate

Raporturile  juridice  dintre  unită ile  administrativ-teritoriale  i  operatorii  serviciului  deției și Obiectul Studiului de Oportunitate
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salubrizare, după caz, sunt reglementate prin:

 a.  hotărârea  de  dare  în  administrare  a  serviciului  de  salubrizare,  în  cazul

gestiunii directe;

 b. contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate.

Delegarea  gestiunii  serviciului  de  salubrizare,  respectiv  operarea,  administrarea  iși Obiectul Studiului de Oportunitate

exploatarea sistemelor publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o

parte  dintre  activită ile  componente  ale  serviciului,  pe  baza  unor  analize  tehnico-ției 

economice  i  de  eficien ă  a  costurilor  de  operare,  concretizate  într-un  studiu  deși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

oportunitate.

Contractele de delegare a gestiunii  se aprobă prin hotărâri  de atribuire adoptate de

autorită ile  deliberative  ale  unită ilor  administrativ-teritoriale  sau,  după  caz,  deției ției 

asocia iile  de  dezvoltare  intercomunitară  i  se  semnează de  primari,  de  pre edin iiției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

consiliilor  jude ene,  sau,  după  caz,  de  pre edin ii  asocia iilor  de  dezvoltareției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de salubrizare a localită ilor, în numeleției 

i pe seama unită ilor administrativ-teritoriale membre, în baza mandatului acestora.și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

Contractul  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de  salubrizare  a  localită ilor  este  unției 

contract  încheiat în  formă scrisă,  prin  care una sau mai  multe unită i  administrativ-ției 

teritoriale, individual sau în asociere, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă

determinată, unui operator licen iat, în calitate de delegat, care ac ionează pe riscul iției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

răspunderea sa, dreptul  i  obliga ia de a furniza/presta serviciul  de salubrizare sau,și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

după caz, activită i din componen a acestui serviciu, inclusiv dreptul i obliga ia de ației ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

administra  i  de  a  exploata  infrastructura  tehnico-edilitară  aferentă  serviciului  /și Obiectul Studiului de Oportunitate

activită ilor furnizate / prestate, în schimbul unei redeven e, după caz.ției ției 

Contractul  de  delegare  a  gestiunii  este  asimilat  actelor  administrative  i  intră  subși Obiectul Studiului de Oportunitate

inciden a prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările iției și Obiectul Studiului de Oportunitate

completările ulterioare.

Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a

localită ilor prin concesiune (pentru toate sau numai pentru o parte dintre activită ileției ției 

componente ale serviciului) se stabile te în baza prevederilor legisla iei în vigoare.și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune cuprinde în mod obligatoriu clauze

referitoare la: denumirea păr ilor contractante; obiectul contractului; durata contractului;ției 

drepturile  i  obliga iile  păr ilor  contractante;  programul  lucrărilor  de  investi ii  pentruși Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției ției 

modernizări,  reabilitări,  dezvoltări  de  capacită i,  obiective  noi  i  al  lucrărilor  deției și Obiectul Studiului de Oportunitate

între inere,  repara ii  curente,  repara ii  planificate,  renovări,  atât  fizic,  cât  i  valoric;ției ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate
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sarcinile i responsabilită ile păr ilor cu privire la programele de investi ii, la programeleși Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției ției 

de reabilitări,  repara ii  i  renovări,  precum i  la condi iile  de finan are ale acestora;ției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

indicatorii de performan ă privind calitatea i cantitatea serviciului, stabili i prin caietulției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

de sarcini i regulamentul serviciului, i modul de evaluare i cuantificare a acestora,și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

condi ii i garan ii; tarifele practicate i procedura de stabilire, modificare sau ajustare ației și Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

acestora;  modul  de  tarifare  i  încasare  a  contravalorii  serviciilor  furnizate/prestate;și Obiectul Studiului de Oportunitate

nivelul  redeven ei  sau  al  altor  obliga ii,  după  caz;  răspunderea  contractuală;  for ației ției ției 

majoră;  condi iile  de  redefinire  a  clauzelor  contractuale;  condi iile  de  restituire  sauției ției 

reparti ie, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegareției 

a gestiunii, inclusiv a investi iilor realizate; men inerea echilibrului contractual; condi iileției ției ției 

de reziliere a contractului de delegare a gestiunii; administrarea patrimoniului public iși Obiectul Studiului de Oportunitate

privat  preluat;  structura  for ei  de  muncă  i  protec ia  social  a  acesteia;  alte  clauzeției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

convenite de păr i, după caz.ției 

Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune va fi înso it în mod obligatoriu, minimției 

de următoarele anexe:

 a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;

 b) regulamentul serviciului;

 c)  inventarul  bunurilor  mobile  si  imobile,  proprietate  publică  sau  privată  a

unită ilor administrativ-teritoriale aferente serviciului;ției 

 d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute la lit. c).

Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru contractele de delegare

a gestiunii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, aceasta se stabile te, dupăși Obiectul Studiului de Oportunitate

caz, în conformitate cu prevederile Legii  nr.  98/2016 (privind achizi iile  publice),  aleției 

Legii  nr.  99/2016  (privind  achizi iile  sectoriale)  i  ale  Legii  nr.  100/2016  (privindției și Obiectul Studiului de Oportunitate

concesiunile  de  lucrări  i  concesiunile  de  servicii)  i  nu  va  depă i  durata  maximăși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

necesară recuperării  investi iilor  prevăzute în sarcina operatorului  prin  contractul  deției 

delegare.

1.4Prezentarea legisla ieiții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

Consiliul Local Tulcea poate decide cu privire la organizarea si func ionarea serviciuluiției 

de salubrizare din municipiu. In acest sens, Consiliul Local adoptă documentele care

se impun cu privire la gestiunea serviciului de salubrizare, fie în modalitatea gestiunii

directe, fie în modalitatea gestiunii delegate.

18



Organizarea serviciului de salubrizare din municipiul Tulcea trebuie să se realizeze în

conformitate cu prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localită ilorției 

i ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilită i publice, republicată, în scopulși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

asigurării unui serviciu de salubrizare care să fie organizat i să func ioneze în modși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

eficient,  prin  intermediul  unor  structuri  specializate,  în  scopul  satisfacerii  nevoilor

popula iei, ale institu iilor publice i ale operatorilor economici din municipiul Tulcea.ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

Realizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii unor

component ale serviciului public de salubrizare reprezină o cerin ă obligatorie conformției 

prevederilor  legale,  constituind  fundamentul  pentru  luarea  deciziilor  ulterioare  ale

Autorită ii contractante. ției 

Actele normative ce stau la baza elaborării studiului i ulterior la organizarea proceduriiși Obiectul Studiului de Oportunitate

de achizi ie publică sunt:ției 

 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilită i publice, republicată;ției 

 Legea  nr.  225/2016  pentru  modificarea  i  completarea  Legii  serviciilorși Obiectul Studiului de Oportunitate

comunitare de utilită i publice nr. 51/2006;ției 

 Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localită ilor, republicată;ției 

 Legea  nr.  99/2014  pentru  modificarea  i  completarea  Legii  salubrizăriiși Obiectul Studiului de Oportunitate

localită ilor nr.101/2006;ției 

 Legea  nr.  47/2012  pentru  modificarea  i  completarea  Legii  nr.  24/2007și Obiectul Studiului de Oportunitate

reglementarea i administrarea spa iilor verzi din intravilanul localită ilor;și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

 Legea nr. 211/2011 privind regimul de eurilor, republicată;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 OUG  74/2018  pentru  modificarea  i  completarea  Legii  nr.  211/2011  privindși Obiectul Studiului de Oportunitate

regimul de eurilor;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 Legea  nr.  31/2019  privind  aprobarea  OUG  74/2018  pentru  modificarea  iși Obiectul Studiului de Oportunitate

completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul de eurilor, a Legii nr. 249/2015și Obiectul Studiului de Oportunitate

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor i a de eurilor de ambalaje i ași Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

OUG 1996/2005 privind Fondul de Mediu;

 Legea nr.462/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2000 privind

măsurile  de  colaborare  dintre  Ministerul  Sănătăţii  şi  autorităţile  administraţiei

publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice;

 Hotărârea  Guvernului  nr.617/2014  privind  stabilirea  cadrului  institu ional  i  ației și Obiectul Studiului de Oportunitate

unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.528/2012 al

Parlamentului  European i  al  Consiliului  din  22  mai  2012 privind punerea lași Obiectul Studiului de Oportunitate
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dispozi ie pe pia ă i utilizarea produselor biocide;ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

 Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Na ională privindției 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilită i publice; ției 

 Ordinul Ministrului Sănătă ii nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor deției 

igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

 Ordinul  A.N.R.S.C.  nr.  82/2015  privind  aprobarea  Regulamentului-cadru  al

serviciului de salubrizare a localită ilor; ției 

 Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activită ile specifice serviciuluiției 

de salubrizare a localită ilor; ției 

 Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini – cadru al

serviciului de salubrizare a localită ilor; ției 

 Ordinul  A.N.R.S.C.  nr.  112/2007  privind  aprobarea  Contractului-cadru  de

prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor

 Ordinul  presedintelui  ANRSC  nr.  82/2015  privind  aprobarea  regulamentului-

cadru al serviciului de salubrizare al localitatilor.

Conform legii serviciilor comunitare de utilită i publice nr. 51/2006 gestiunea serviciilorției 

de utilită i publice se organizeaza si se realizeaza in următoarele 2 modalită i posibile:ției ției 

 gestiune directă - în baza unei hotărâri de dare în administrare; modalitatea de

gestiune  în  care  autorită ile  deliberative  i  executive,  în  numele  unită ilorției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

administrativ-teritoriale  pe  care  le  reprezintă,  î i  asumă i  exercită  nemijlocitși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

toate  competen ele  i  responsabilită ile  ce  le  revin  potrivit  legii  cu  privire  lației și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

furnizarea/prestarea  serviciului  de  salubrizare,  respectiv  la  administrarea,

func ionarea si exploatarea sistemelor publice de salubrizare aferente acestorației 

 gestiune delegată - în baza hotărârii de atribuire i a contractului de delegare ași Obiectul Studiului de Oportunitate

gestiunii; modalitatea de gestiune în care autorită ile administra iei publice localeției ției 

de  la  nivelul  unită ilor  administrativ-teritoriale  sau,  după  caz,  asocia iile  deției ției 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilită i publice, înției 

numele i pe seama unită ilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sauși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

mai  multor  operatori  toate  ori  numai  o  parte  din  competen ele  iției și Obiectul Studiului de Oportunitate

responsabilită ile  proprii  privind furnizarea/prestarea serviciului  de salubrizare,ției 

precum  i  delegarea  sistemelor  publice  de  salubrizare  aferente  serviciului,și Obiectul Studiului de Oportunitate

respectiv dreptul  i  obliga ia  de administrare i  de exploatare a acestora,  peși Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate
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baza unui contract de delegare a gestiunii.

prezentate comparativ în capitolul anterior.

Conform legii serviciilor comunitare de utilită i publice nr. 51/2006 republicată:ției 

 Operatorii  care  î i  desfă oară  activitatea  în  modalitatea  de  gestiune  directăși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

furnizează/prestează servicii de utilită i publice prin exploatarea i administrareației și Obiectul Studiului de Oportunitate

infrastructurii  tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza hotărârii  de dare în

administrare a serviciului  i  a sistemului  de utilită i  publice aferent serviciului,și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

adoptată de autorită ile deliberative ale unită ilor administrativ-teritoriale, precumției ției 

i  pe baza licen ei  eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Prinși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

hotărârea de dare în administrare se clarifică drepturile i obliga iile păr ilor cuși Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

privire la furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, func ionareației 

i exploatarea sistemului de utilită i publice aferente acestuia.și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

 Operatorii  care  î i  desfă oară  activitatea  în  regim  de  gestiune  directă  seși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

organizează i î i desfă oară activitatea pe baza unui regulament de organizareși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

i  func ionare  aprobat  de  autorită ile  deliberative  ale  unită ilor  administrativ-și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției ției 

teritoriale.

 Operatorii  care  furnizează/prestează  servicii  de  utilită i  publice  în  regim  deției 

gestiune directă au obliga ia calculării, înregistrării i recuperării amortismentelorției și Obiectul Studiului de Oportunitate

mijloacelor fixe aferente acestor servicii prin tarif sau prin pre .ției 

 Potrivit  art.  30,  alin.  1  din  Legea  51/2006  cu  modificarile  si  completarile

ulterioare, gestiunea delegata este modalitatea de gestiune in care autorită ileției 

administra iei  publice locale de la nivelul  unită ilor administrativ-teritoriale sau,ției ției 

după  caz,  asocia iile  de  dezvoltare  intercomunitară  cu  obiect  de  activitateției 

serviciile  de  utilită i  publice,  în  numele  i  pe  seama  unită ilor  administrativ-ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori  toate, ori  numai o

parte din competentele i  responsabilită ile proprii  privind furnizarea/prestareași Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

serviciilor de utilită i publice, precum i delegarea sistemelor de utilită i publiceției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

aferente serviciilor, respectiv dreptul si obliga ia de administrare i de exploatareției și Obiectul Studiului de Oportunitate

a acestora, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a

gestiunii.

 Potrivit  aceluia i  articol  alin.  3 din Legea 51/2006, contractele de delegare ași Obiectul Studiului de Oportunitate

gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autorită ile deliberativeției 

ale unită ilor administrativ-teritoriale i  se semnează de primari,  de pre edin iiției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

consiliilor  jude ene  sau,  după  caz,  de  pre edin ii  asocia iilor  de  dezvoltareției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 
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intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilită i publice, în numele iției și Obiectul Studiului de Oportunitate

pe  seama  unită ilor  administrativ-teritoriale  membre,  în  baza  mandatuluiției 

acestora.

Trebuie men ionat că, în cazul gestiunii delegate, următoarele categorii de bunuri sunt/ției 

devin publice:

 Bunuri  realizate de către operatori  în conformitate cu programele de investitii

prin contractul de delegare a gestiunii;

 Bunuri realizate de către operatori realizate din fonduri publice.

Alegerea modalită ii de gestiuneții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe  a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale

autorită ilor  deliberative  ale  unită ilor  administrativ-teritoriale  sau  ale  asocia iilor  deției ției ției 

dezvoltare intercomunitară, după caz, în conformitate cu strategiile i programele deși Obiectul Studiului de Oportunitate

salubrizare  adoptate  la  nivelul  fiecărei  localită i,  precum  i  în  conformitate  cuției și Obiectul Studiului de Oportunitate

prevederile Legii nr.51/2006, cu modificările i completările ulterioare.și Obiectul Studiului de Oportunitate

Indiferent  de  modalitatea  de  gestiune  adoptată,  activită ile  specifice  serviciului  deției 

salubrizare se organizează i se desfă oară pe baza unui regulament al serviciului i ași Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

unor caiete de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorită ilor deliberative ale unită ilorției ției 

administrativ-teritoriale sau ale asocia iei de dezvoltare intercomunitară, după caz.ției 

Regulamentul serviciului de salubrizare a localită ilor i caietul de sarcini ale serviciuluiției și Obiectul Studiului de Oportunitate

se  întocmesc  în  conformitate  cu  regulamentul-cadru  al  serviciului  de  salubrizare  iși Obiectul Studiului de Oportunitate

caietul  de  sarcini-cadru,  elaborate  i  aprobate  prin  Ordinul  nr.82/2015  i  respectivși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

Ordinul nr.111/2007 ale Pre edintelui A.N.R.S.C.și Obiectul Studiului de Oportunitate

2 Organizarea i func ionarea componentelor serviciului de salubrizareși gestiune delegată există diferențe ții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

Serviciile comunitare de utilită i  publice, (servicii  de utilită i  publice), sunt definite cației ției 

totalitatea  ac iunilor  i  activită ilor  reglementate  prin  care  se  asigură  satisfacereației și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

nevoilor de utilitate i interes public general ale colectivită ilor locale cu privire la:și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

 alimentarea cu apă;

 canalizarea i epurarea apelor uzate;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 colectarea, canalizarea i evacuarea apelor pluviale;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 produc ia,  transportul,  distribu ia  i  furnizarea  de  energie  termică  în  sistemției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

centralizat;

 salubrizarea localită ilor;ției 
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 iluminatul public;

 transportul public local.

Serviciul de salubrizare este reglementat atât prin norme generale - Legea serviciilor

comunitare de utilită i publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările i completărileției și Obiectul Studiului de Oportunitate

ulterioare, cât i prin norme speciale - Legea serviciului de salubrizare a localită ilor nr.și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

101/2006, cu modificările i completările ulterioare.și Obiectul Studiului de Oportunitate

Participantii la realizarea serviciilor comunitare de utilită i publice sunt:ției 

 autorită ile administra iei publice locale;ției ției 

 utilizatorii serviciilor comunitare de utilită i publice;ției 

 operatorii serviciilor comunitare de utilită i publice;ției 

 A.N.R.S.C.

Serviciile comunitare de utilită i publice implică procese industriale care au ca rezultatției 

producerea  de  de euri  i  poluarea  mediului  cu  un  impact  asupra  mediului  i  lași Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

realizarea serviciilor trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea protec iei iției și Obiectul Studiului de Oportunitate

conservării acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile.

Ca urmare, Legea nr. 51/2006 republicată a serviciilor comunitare de utilită i publice iției și Obiectul Studiului de Oportunitate

legisla ia  secundară  pune  accent  pe  necesitatea  protec iei  mediului  înconjurător  iției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

ob inerea tuturor autoriza iilor, licen elor i avizelor de mediu cerute de lege.ției ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

Legea nr.  51/2006 republicată  este  legea fundamentală  a  serviciilor  comunitare  de

utilită i publice i reglementează activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilită iției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

publice.

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localită ilor, completată i modificatăției și Obiectul Studiului de Oportunitate

prin Legea nr. 99/2014 pentru modificarea i completarea Legii salubrizării localită ilorși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

nr.101/2006,  are  ca  obiect  stabilirea  cadrului  juridic  unitar  privind  înfiin area,ției 

organizarea,  gestionarea,  exploatarea,  finan area  i  controlul  func ionării  serviciuluiției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

public  de  salubrizare  a  localită ilor  i  se  aplică  serviciului  public  de  salubrizare  ației și Obiectul Studiului de Oportunitate

localită ilor, înfiin at i organizat la nivelul comunelor, ora elor i municipiilor, judeţelorției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

şi  al  sectoarelor  municipiului  Bucureşti,  precum  şi  al  asociaţiilor  de  dezvoltare

intercomunitară având ca obiectiv serviciile de salubrizare.

Serviciile de utilită i publice sunt în responsabilitatea autorită ilor administra iei publiceției ției ției 

locale  i  se  înfiintează,  organizează  i  gestionează  potrivit  hotărârilor  adoptate  deși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

autorită ile  deliberative  ale  unită ilor  administrativ  teritoriale,  în  func ie  de  gradul  deției ției ției 

urbanizare, de importan ă economico – socială a localită ilor, de mărimea i de gradulției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate
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de dezvoltare a acestora i în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.și Obiectul Studiului de Oportunitate

Prin  salubrizare,  în  contextul  regulamentului  cadru  al  serviciului  de  salubrizare  a

localită ilor  aprobat  prin  Ordinul  presedintelui  ANRSC  nr.  82/2015,  se  în elege:ției ției 

totalitatea opera iunilor i activită ilor necesare pentru păstrarea unui aspect salubru alției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

localită ilor,  adică:  Colectarea;  Selectarea;  Transportul;  Depozitarea;  Neutralizareației 

de eurilor;  Măturatul;  Stropitul;  Spălatul  străzilor;  Cură atul  rigolelor;  Colectareași Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

de eurilor stradale; Cură area i transportul zăpezii de pe căile publice i men inerea înși Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

func iune a acestora pe timp de polei sau înghe .ției ției 

Serviciul de salubrizare se organizează i func ionează pe baza următoarelor și Obiectul Studiului de Oportunitate ției principii:

protec ia  sănătă ii  popula iei;  autonomia  locală  i  descentralizarea  serviciilor;ției ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

responsabilitatea  fa ă  de  cetă eni;  conservarea  i  protec ia  mediului  înconjurător;ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

asigurarea calită ii i continuită ii serviciului; tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea iției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

cantitatea serviciului prestat; nediscriminarea i egalitatea de tratament al utilizatorilor;și Obiectul Studiului de Oportunitate

transparen a, consultarea i antrenarea în decizii a cetă enilor; administrarea corectă iției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

eficientă  a  bunurilor  din  proprietatea  publică  sau  privată  a  unită ilor  administrativ-ției 

teritoriale i a banilor publici; securitatea serviciului; dezvoltarea durabilă.și Obiectul Studiului de Oportunitate

Serviciile  de  salubrizare  se  organizează pentru  satisfacerea nevoilor  popula iei,  aleției 

institu iilor publice i ale agen ilor economici i vor asigura:ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

 îmbunătă irea condi iilor de via ă ale cetă enilor;ției ției ției ției 

 promovarea calită ii i eficien ei activită ilor de salubrizare;ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

 dezvoltarea durabilă a serviciilor;

 protec ia mediului înconjurătorției 

2.1 Aspecte generale

Municipiul  Tulcea este situat  în  extremitatea nordică a Dobrogei,  pe malul  drept  al

Dunării, la mila marină 40. Ora ul, are forma de amfiteatru, este înconjurat de dealuri iși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

deschis spre nord către depresiunea deltaică a Dunării a cărei extremitate din amonte

se întinde până la  cele două bifurca ii  ale  fluviului  –  Ceatalul  Chilia  i  Ceatalul  Sf.ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

Gheorghe  –  aflate  de  o  parte  i  de  alta  a  ora ului.  Coordonatele  geografice  aleși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

Municipiului  Tulcea  sunt:  45o10’  latitudine  nordică  i  28o48’  longitudine  estică,  iarși Obiectul Studiului de Oportunitate

altitudinea medie este de aproximativ 30 metri.

Municipiul Tulcea are o suprafa ă teritorială de 177,2 km2.ției 

Conform Recensământului  Popula iei  i  al  Locuin elor  din  2011,  popula ia  stabilă  ației și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 
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Municipiului Tulcea era de 73.707 locuitori, în scădere fa ă de recensământul anteriorției 

din 2002, când se înregistraseră 91.875 locuitori. 

Încadrare regională i localăși locală

Teritoriul ora ului Tulcea se află a ezat în concavitatea formată, spre sud, de un foarteși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

strâns  cot  al  Dunării  i  este  încadrat,  către  est  i  vest,  de  două promontorii,  careși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

reprezintă termina iile nordice ale unor culmi deluroase prelungite. Aceste două culmi,ției 

împreună cu un aliniament de dealuri înalte, situate spre sud (Dealurile Tulcei), închid

pe trei  laturi  bazinele hidrografice i  toren iale ale unor mici  văi.  Cele trei–patru văiși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

afluente Dunării  formează, împreună, o arie depresionară, în trepte i cu aspect deși Obiectul Studiului de Oportunitate

amfiteatru, situată oarecum în prelungirea malului  concav din cotul  Dunării.  Această

depresiune, împreună cu cele două culmi laterale, amintite, cuprind cea mai mare parte

din intravilanul localită ii.ției 

Teritoriul administrativ al Municipiului Tulcea se extinde pe dealurile din jur, cuprinzând

o parte din culmile i versan ii acestora, dar i pe malul stâng al fluviului în por iunea deși Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

luncă din interiorul cotului Bra ului Tulcea (cartierul Tudor Vladimirescu). Printr-o astfelției 

de pozi ie, Municipiul Tulcea este situat, pe de o parte, în aria depresionară formată dinției 

interferen a dintre Dunărea Maritimă i Delta Dunării  i,  pe de altă parte, în Podi ulției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

Dobrogei de Nord, o regiune geografică foarte diferită de primele două, prin structura

geologică,  altitudine,  geneza  i  aspectului  reliefului.  Această  triplă  interferen ăși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

geografică dintre Dunăre, Delta i Dealurile Tulcei a contribuit la dezvoltarea unui mareși Obiectul Studiului de Oportunitate

centru urban, cu func iuni comerciale, industriale i agroindustriale complexe.ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

Dunărea Maritimă este regiunea geografică care cuprinde albia majoră a fluviului (lunca

inundabilă), între Cotul Pisicii  (Mm 74) i  Tulcea (Mm 40).  În partea aval a acesteiși Obiectul Studiului de Oportunitate

regiuni  se  încadrează  extremitatea  nord-vestică  a  Municipiului  Tulcea,  respectiv

teritoriul de pe malul Lacului Câ la (Balta Somovei), situat în vecinătatea satului Mineriși Obiectul Studiului de Oportunitate

(Comuna Somova). Lunca inundabilă a acestui sector Dunărean este cunoscută sub

denumirea de Balta Somovei i reprezintă o arie depresionară alungită, dezvoltată peși Obiectul Studiului de Oportunitate

direc ia  vest-est,  predominant  pe  malul  stâng  al  Dunării,  între  capul  Isaccei  iției și Obiectul Studiului de Oportunitate

promontoriul Orlovca (Ucraina), la vest (în amonte) i aliniamentul Patlăgeanca – Tudorși Obiectul Studiului de Oportunitate

Vladimirescu – Tulcea, la est (în aval), unde bra ul Tulcea, prin direc ia sa sud-estică,ției ției 

închide  aria  depresionară  a  băl ii.  Pe  malul  românesc  Balta  Somovei  ine  până  lației ției 

promontoriul Tulcei format din prelungirea spre fluviu a unei culmi deluroase formată

din roci mai dure, care coboară din Dealul Derindele până în Dealul Ciuperca.

Canalul Sulina, parte a re elei TEN-T fluviale centrale, este cel mai scurt i  cel maiției și Obiectul Studiului de Oportunitate

drept bra  al Dunării i cea mai rapidă legătură între fluviu i Marea Neagră, mai ales înției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate
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condi iile  în  care  acesta  este  regularizat  i  canalizat,  permi ând  accesul  navelorției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

maritime cu pescaj de până la 7 metri până în porturile Tulcea, Gala i, Brăila, Reni,ției 

Ismail,  Vâlcov, Giurgiule ti.  Lungimea sa totală este de circa 63 km. Anual Canalulși Obiectul Studiului de Oportunitate

Sulina  este  tranzitat  de  peste  1.000  de  nave  de  mărfuri,  care  transportă  peste  2

milioane de tone, la care se adaugă cursele zilnice ale navelor de pasageri, care leagă

municipiul Tulcea de localită ile riverane (Partizani, Maliuc, Gorgova, Cri an, Sulina),ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

navele serviciilor de urgen ă (ambulan ă, ISU), precum i un număr tot mai mare deției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

nave turistice. Practic, canalul Sulina reprezintă singura cale de acces pentru cei 5.747

de locuitori ai Deltei de pe malurile acestuia i pentru furnizorii de mărfuri i serviciiși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

adresate acestora.

Delta Dunării este regiunea formată între gurile de vărsare ale fluviului i se întinde deși Obiectul Studiului de Oportunitate

la  Ceatalul  Chilia  (8  km amonte  de  Tulcea),  unde  se  desparte  bra ul  Chilia,  spreției 

nordest (stânga), de bra ul Tulcea, spre sud-est (dreapta), până la litoralul Mării Negre.ției 

O altă difluen ă a apelor Dunării este la Ceatal Sfântu Gheorghe situat la 8 km în avalției 

de ora ul  Tulcea,  unde bra ul  Tulcea se desparte în  bra ul  Sulina i  bra ul  Sfântulși Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

Gheorghe. Delta Dunării  i  Complexul  Lacustru Razim – Sinoe ocupă, împreună,  oși Obiectul Studiului de Oportunitate

suprafa ă depresionară de 5050 km2, din care o mică parte se află în Ucraina.ției 

Podi ul Dobrogei de Nord este regiunea înaltă situată în sudul Dunării i alcătuită dinși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

reliefuri  vechi,  care  au  fost  peneplenizate  (te ite),  în  timpul  evolu iei  geologice  iși Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

acoperite cu depozite groase de loess, în etape mai noi (cuaternare).

Relieful podi ului este caracterizat printr-o succesiune de culmi deluroase sau martoriși Obiectul Studiului de Oportunitate

insulari  despăr i i  de  văi  scurte  sau  bazine  toren iale,  care  converg  spre  spa iiției ției ției ției 

depresionare  extinse.  Partea  nord-estică  a  Podi ului  Dobrogei  de  Nord,  unde  esteși Obiectul Studiului de Oportunitate

situat municipiul Tulcea, este cunoscută sub numele de Dealurile Tulcii.

Aceste dealuri  se află la est de Valea Teli a i  Valea Adâncă (Pasul  Sarica),  au oției și Obiectul Studiului de Oportunitate

direc ie  generală vest-est  (paralelă cu Dunărea),  altitudini  de peste 200 metri  i  seției și Obiectul Studiului de Oportunitate

întind între localită ile Parche  (în vest) i  Dunăvă u (în est).  O a doua culme a lorției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

porne te din partea centrală a acestor dealuri  (Dealul  Redii),  către sud, prin Dealulși Obiectul Studiului de Oportunitate

Uzumbair (222 metri) i coboară spre localitatea Sarichioi.și Obiectul Studiului de Oportunitate

Altitudinea medie a Dealurilor Tulcei este de 80-120 metri, iar majoritatea vârfurilor au

forme rotunjite i înăl imi de peste 180 metri. Astfel culmea principală este formată dinși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

dealurile  Parche ului  (205  metri),  Somovei  (255  metri),  Redii  (200  metri),  Beiuluiși Obiectul Studiului de Oportunitate

(201metri) i Be tepe (243 metri), iar culmea sudică, din dealurile Uzum (222 metri),și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

Orta Bair (206 metri) i Denistepe (270 metri).și Obiectul Studiului de Oportunitate

În teritoriul administrativ al Municipiului Tulcea, dealurile ajung la altitudinea de 200,6
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metri  (Dealul  Lipca  Mare),  într-un  sector  de  masivitate  al  culmii  principale  datorat

formării  unui  mic  platou  între  dealul  Lipca  Mare,  dealul  Redi  i  dealul  Tulcei,  prinși Obiectul Studiului de Oportunitate

bifurcarea culmii secundare sudice. Alte vârfuri importante sunt Movila Mineri (166,8

metri) i dealul Marca (195,3 metri) aflate în vest i, respectiv, est. Altitudinile medii aleși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

cumpenei  de  apă  sunt  de  145  metri,  iar  cele  mai  coborâte  în euări  sunt,  în  vest,și Obiectul Studiului de Oportunitate

deasupra localită ii  Mineri  (98,8  metri)  i  în  est,  (118,7  metri)  la  limita  cu Mereauației și Obiectul Studiului de Oportunitate

Malcoci. DN 22 i DJ 222 folosesc asemenea în euări pentru a traversa cumpăna deși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

ape.

Bazinele hidrografice i  toren iale sunt formate din văi  scurte (4-8 km) i  ramificateși Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

până la ordinul 4-5 sau din ravene adânci i scurte. Pe colina sudică a culmii se aflăși Obiectul Studiului de Oportunitate

câ iva afluen i  pe stânga ai  văilor  Cataloi  i  Tulcei,  care se scurg către lacul  de lației ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

Agighiol. În nord, către Dunăre, re eaua hidrografică este mult mai deasă, firele de valeției 

din zona obâr iilor atingând densită i de 3 km/km2 până la 5 km/km2, valorile fiind maiși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

reduse în vest, unde talvegurile sunt relativ lineare i mult mai mari în partea centrală iși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

estică a teritoriului administrativ, unde firele de vale sunt mai sinuoase i confluen eleși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

mai dese. Cele mai importante bazine sunt, de la vest la est, văile tributare lacului

Câ la, afluen ii lacului Ciuperca, Valea Lipca i afluen ii acesteia, la care se adaugă unși Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

bazin hidrografic mai mare afluent al Băl ii Zaghen i Valea Jurca. Talvegurile acestorției și Obiectul Studiului de Oportunitate

văi sunt înclinate, înguste, cu versan i strân i, adesea terasa i, în zona de obâr ie i cuției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

talveguri largi, cu pantă foarte mică, aluvionate, în zona de vărsare.

Majoritatea văilor din teritoriul  Tulcei au o scurgere temporară datorită deficitului  de

umiditate al zonei. Versan ii văilor i spa iul culmilor fiind, în mare majoritate, terenuriției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

agricole sau livezi, cu pante terasate, eroziunea solului este redusă i transportul deși Obiectul Studiului de Oportunitate

aluviuni este diminuat la nivelul talvegului. Versan ii culmilor au, în general, pante mediiției 

i mici, datorită depozitelor de loess în care sunt modela i, singurele excep ii, cu panteși Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

mari i abrupturi, întâlnindu-se în baza promontoriilor stâncoase.și Obiectul Studiului de Oportunitate

Din punctul de vedere hipsometric, cea mai mare parte a teritoriului administrativ se

află la altitudini absolute sub 40 metri i în special în intervalul 20-40 metri. Tot acestși Obiectul Studiului de Oportunitate

interval  cuprinde  terasa  de  2-4  metri  din  malul  Dunării,  malurile  abrupte  ale

promontoriilor stâncoase, nivele de 20-25 metri ale termina iilor culmilor secundare.ției 

Treapta hipsometrică imediat superioară (între 40-80 metri)  cuprinde cea mai  mare

parte  din  versan ii  culmilor  secundare  i  obâr iilor  de  văi.  Ea are  aspect  de  poli ăției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

dezvoltată de la vest la est, în nordul culmii principale i aspect insular în obâr ia văilorși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

Teli a i Cataloi–Tulcei. Treptele de peste 80 metri au aspect de benzi ramificate i seției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

înscriu în spa iul culmilor înalte cu martori insulari.ției 
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Re eaua hidrograficățeaua hidrografică

Din punct de vedere hidrografic, municipiul Tulcea este dominat de prezen a fluviuluiției 

Dunărea, care în acest sector are direc ia de curgere nord-vest spre sud-est.ției 

Fluviul Dunărea este clasificat hidrologic ca având un bazin hidrografic de ordinul 1, cu

cod în cadastrul apelor XIV-1, iar cursul de apă este codificat cu numărul 179.

Lungimea totală a re elei sale hidrografice codificate este de 4.540 km, iar suprafa ației ției 

totală  a  bazinului  hidrografic  este  de  32.250  km2,  cu  o  densitate  medie  a  re eleiției 

hidrografice de 0,14 km/km2.

Debitele  de  scurgere  a  apelor  fluviului  Dunărea  sunt  monitorizate  prin  postul

hidrometric situat imediat în aval de municipiul Tulcea, unde:

 la  înăl imea apei  la  mira fixă Hm = 3,20 metri  îi  corespunde debitul  de apăției 

scursă pe Dunăre, Q = 10x10 m3/s;

 la  înăl imea apei  la  mira fixă Hm = 4,00 metri  îi  corespunde debitul  de apăției 

scursă pe Dunăre, Q = 16x10 m3/s;

Debitul  de  apă  captat  din  Dunăre  este  diferen iat  în  func ie  de  anotimp:  vara  seției ției 

captează cca. 3.000-3.200 m3/h, iar iarna cca. 1.400-2.000 m3/h.

Evolu ia  calită ii  apei  fluviului  Dunărea  prezintă  o  importan ă  deosebită  deoareceției ției ției 

reprezintă sursa principală a sistemului de alimentare cu apă potabilă a municipiului

Tulcea.

Captarea apei din sursa de suprafa ă se realizează prin 4 criburi amplasate în albiației 

Dunării la Mila Marina 42+500 metri, adică la circa 6 km amonte de municipiul Tulcea,

apa brută fiind pompată de la captare la sta ia de tratare pentru potabilizare care esteției 

amplasată în intravilan.

În sectorul de bazin hidrografic al Dunării aferent municipiului Tulcea există o suprafa ăției 

importantă  acoperită  cu  lucii  de  apă  din  care  se  remarcă  prezen a  a  două  lacuriției 

naturale Ciuperca i Zaghen.și Obiectul Studiului de Oportunitate

Inundabilitatea  fluviului  Dunărea  este  un  fenomen  anual  care  se  declan eazăși Obiectul Studiului de Oportunitate

primăvara după topirea zăpezilor i a podurilor de ghea ă, afectând suprafa a luncii înși Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

special  de  pe  malul  stâng  pe  care  este  situat  cartierul  Tudor  Vladimirescu  al

municipiului Tulcea.

Municipiul Tulcea s-a dezvoltat urbanistic sub forma unui amfiteatru deschis spre bra ulției 

Tulcea al fluviului Dunărea, încadrându-se în morfologia terenului natural care prezintă

cotele cele mai ridicate spre vest, sud i est, iar cotele cele mai coborâte spre nordși Obiectul Studiului de Oportunitate
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spre faleza amenajată existentă.

Inunda iile provocate de revărsarea apelor bra ului Tulcea al Dunării în zonele cu coteției ției 

coborâte ale falezei municipiului sunt cauzate fie de debitele de viitură i implicit deși Obiectul Studiului de Oportunitate

nivelurile foarte ridicate ale Dunării, în regim liber de scurgere, fie de blocarea fluviului

de către blocuri de ghea ă.ției 

S-a  observat  că  situa ia  scurgerii  viiturilor  în  sec iunea  Tulcea  s-a  ameliorat  dupăției ției 

tăierea  coturilor  de  pe  bra ul  Sfântu  Gheorghe  al  Dunării,  care  s-a  activat  i  careției și Obiectul Studiului de Oportunitate

prime te astfel un debit mai mare decât în trecut, fără să- i modifice nivelul apei deși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

suprafa ă.ției 

Cotele men ionate mai  sus pot  fi  depă ite  în  cazul  când la  începutul  primăverii  seției și Obiectul Studiului de Oportunitate

produc aglomerări de ghe uri (zăpoare) pe Dunăre, fie în sec iunea Tulcea fie în avalției ției 

de aceasta, fenomenul necesitând ac ionarea rapidă cu nave spărgătoare de ghea ă i/ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

sau cu explozivi.

Structura  orografică  a  municipiului  Tulcea  favorizează  declan area  periodică  ași Obiectul Studiului de Oportunitate

inunda ilor  generate  de  apele  meteorice.  Suprafa a  bazinului  de  recep ie  din  zonației ției ției 

municipiului Tulcea, de pe care se colectează apa pluvială i din topirea zăpezilor, areși Obiectul Studiului de Oportunitate

forma unui amfiteatru cu lă imea de cca. 1,2 km i suprafa ă totală de cca. 2,2 km2.ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

Apa  se  colectează  pe  străzile  radiale  care  converg  către  Dunăre,  ca  de  exemplu

Nicolae Bălcescu, Mahmudia, Babadag, s.a.

Clima

Clima în zona municipiului Tulcea este continental excesivă, cu precipita ii reduse deției 

420 mm/an, cu umiditate atmosferică ridicată, cu veri călduroase i ierni reci înso iteși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

uneori de viscole, dar cu amplitudini mari de temperatură de până la 66,3 grade C. Din

zona continentală a Rusiei bate un vânt rece denumit crivă , cu aport de aer rece peției 

direc ia de la nord-est spre sud-vest, iarna Dunărea înghe ând. Vara vânturi puterniceției ției 

au un aport de aer cald i uscat, care usucă solul vegetal prăfos.și Obiectul Studiului de Oportunitate

Turism i culturăși locală

Statutul de rezerva ie naturală i preponderen a mediului acvatic conferă o specificitateției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

deosebită  municipiului  Tulcea.  Frumuse ea  i  diversitatea  peisajului,  bogă ia  iției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

varietatea vestigiilor arheologice i a monumentelor istorice dau unicitate municipiuluiși Obiectul Studiului de Oportunitate

Tulcea. Municipiul  Tulcea prezintă un poten ial  de dezvoltare a activită ilor  turistice,ției ției 

datorat apropierii de Rezerva ia Naturală Biosfera Delta Dunării, care de ine resurseției ției 

turistice naturale i antropice.și Obiectul Studiului de Oportunitate

Astfel, pentru valorificarea durabilă a resurselor estetice ale RBDD şi asigurarea unui
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management eficient al vizitatorilor, pe teritoriul RBDD au fost delimitate 8 noi zone

pentru  turism  şi  recreere,  având  la  bază  concepte  utilizate  pentru  prima  dată  în

ARBDD:

i) puncte de acces şi puncte centrale existente şi potenţiale;

ii) structura şi tipologia vizitatorilor/turiştilor (experienţa de tip lent sau rapid).

In acest context Tulcea reprezintă cea mai importantă poartă de acces în zonă, si se

poate  estima că  este  folosit  cel  mult  ca  punct  de  tranzit  pentru  o  scurtă  perioada

(maxim o  noapte)  pentru  a  continua apoi  călătoria  în  Delta  Dunării.  Se pune deci

problema de a diversifica oferta turistică locală pentru a putea păstra turi tii pentru maiși Obiectul Studiului de Oportunitate

multe zile i a le oferi pachete/excursii zilnice pornind din ora  crescând conectivită iiși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

acesteia cu zona periurbană prin trasee alternative/ecologice cu bicicleta sau barca cu

vâsle sau motor electric.

Turismul  reprezintă  un  deziderat  pentru  dezvoltarea  sustenabilă  viitoare  a  ora uluiși Obiectul Studiului de Oportunitate

Tulcea i constituie o prioritate pentru administra ia publică locală.și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

Legătura dintre municipiul Tulcea i localită ile Deltei Dunării  este posibilă pentru unși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

număr de localită i numai pe căile navigabile interioare (bra ele i canalele Dunării). Înției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

anul  2011  a  fost  terminată  infrastructura  de  transport  rutier  Tulcea  –  Mahmudia  –

Murighiol, care a condus la o cre tere a numărului celor care tranzitează ora ul, peși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

calea rutiera – DJ 222C.

Rezerva ia Biosferei Delta Dunării este un muzeu natural al biodiversită ii, incluzând 30ției ției 

de tipuri de ecosisteme i peste 5.000 de specii de floră i faună.și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

În cadrul Primăriei Municipiului Tulcea î i desfă oară activitatea Centrul de Informareși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

Turistică Tulcea, având rolul de a furniza turi tilor informa ii despre:și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

 municipiu i Delta Dunării, unită ile de cazare i ofertele acestora;și Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

 programul curselor zilnice i al excursiilor cu ambarca iuni în Delta Dunării;și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

 prognozele meteo;

 zonele de acces i zonele strict interzise;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 perioadele de prohibi ie pentru pescuit i vânătoare;ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

 zonele de pescuit i vânătoare aprobate de A.R.B.D.D.;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 fauna i flora existentă;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 traseele turistice;

 locurile de campare;
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 condi iile i locul de ob inere a permiselor de intrare în Rezerva ia Biosferei Deltației și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

Dunării;

 obiectivele culturale;

 restaurantele, terasele, cluburile din Tulcea.

Centrul de Informare Turistică Tulcea colaborează cu operatorii de turism, cu institu iiției 

precum  Institutul  Na ional  pentru  Cercetare  Dezvoltare  Delta  Dunării,  Institutul  deției 

Cercetări Eco-Muzeale, Administra ia Rezerva iei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) înției ției 

vederea ob inerii de materiale informa ionale necesare promovării turismului în jude ulției ției ției 

Tulcea.

Turismul  în  municipiul  Tulcea i  pe  teritoriul  RBDD prezintă  un  imens poten ial  deși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

dezvoltare, acesta desfă urându-se sub mai multe forme:și Obiectul Studiului de Oportunitate

 turism recrea ional prin intermediul agen iilor de turism sau practicat individual;ției ției 

 turism tiin ific, practicat de speciali ti, cercetători, ornitologi, studen i;și Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

 turism cultural-artistic;

 turism rural, cu tradi ie în zona RBDD;ției 

 turism pentru practicarea pescuitului sportiv i vânătoarea sportivă;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 turism pentru practicarea sporturilor nautice.

Popula ia totalățeaua hidrografică

După anul 2003, potrivit datelor statistice analizate, a existat o perioadă în care s-a

înregistrat o tendin ă u oară, constantă, de scădere a popula iei totale. Astfel, popula iației și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

totală a municipiului Tulcea, a ajuns, în anul 2008, la circa 91,28 mii locuitori, ceea ce

reprezintă 74,81% din popula ia  jude ului  i  circa 3,24% din cea a regiunii  sud-est.ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

După anul 2008 descre terea continuă, ajungând până în anul 2010 la o scădere deși Obiectul Studiului de Oportunitate

până la cca. 20.000 de locuitori (popula ia totală a Municipiului Tulcea în anul 2011 =ției 

73.707 de locuitori), datorată în primul rând fenomenului migratoriu, mai ales la nivelul

emigra iei (conform INS).ției 

Încadrarea  în  categoriile  de  mărime  după  numărul  popula iei,  îi  oferă  municipiuluiției 

Tulcea statutul de ora  de mărime mijlocie.și Obiectul Studiului de Oportunitate

Analiza pe sexe a popula iei, pentru anul 2011, relevă faptul că, aproximativ 48,74%ției 

din  total  erau  bărba i  i  51,25%  popula ie  de  sex  feminin.  Ca  tendin ă  principalăției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

înregistrată, se constată o u oară cre tere a popula iei de sex feminine în detrimentulși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

popula iei masculine.ției 
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Popula ia stabilățeaua hidrografică

Popula ia  stabilă  a  municipiului  Tulcea  înregistrează  tendin e  asemănătoare  celorției ției 

înregistrate la nivel regional i na ional. Astfel, după anul 2002, la nivelul municipiului s-și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

a înregistrat o scădere a acesteia, după cum urmează: de la 91.875 locuitori în anul

2002 la 73.707 locuitori în anul 2011 (-18.168 locuitori, scădere de 19,77%).

Densitatea popula ieițeaua hidrografică

Un indicator  relevant  pentru analiza demografică a zonelor  urbane în  general,  i  ași Obiectul Studiului de Oportunitate

municipiului Tulcea în particular, îl reprezintă densitatea medie a popula iei.ției 

În anul 2011, acest indicator a înregistrat o valoarea de 368,72 locuitori/kmp, de 14,75

ori mai mare decât cea înregistrată la nivel jude ean (25 locuitori/kmp), de 4,37 ori maiției 

mare decât nivelul regional na ional (84,40 locuitori/kmp).ției 

Industria

Structura socio-economică a municipiului Tulcea este strâns legată de modul în care s-

au dezvoltat activită ile economice. Având în vedere faptul că în municipiu s-a dezvoltatției 

industria prelucrătoare,  a fost  posibilă  cre terea for ei  de muncă spre acest  sector.și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

După anul 2003, numărul mediu al salaria ilor angaja i a început să scadă constant (deției ției 

la 14,9 mii la 12,3 mii). Pe subsectoare ale industriei, există o tendin ă de cre tere (deției și Obiectul Studiului de Oportunitate

circa 7 ori) a popula iei din industria extractivă, în paralel cu înjumătă irea salaria ilorției ției ției 

din  energie.  Cu  toate  acestea,  industria  prelucrătoare  rămâne  în  continuare

predominantă (96,8% din total salaria i în industrie).ției 

Activitatea economică a ora ului Tulcea este reprezentată în principal de industria deși Obiectul Studiului de Oportunitate

construc ii, construc ii de nave, industria metalurgică, industria prelucrării materialelorției ției 

de  construc ii,  industria  prelucrării  lemnului,  industria  textilă  (confec ii  i  pielărie),ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

industria  alimentară (pe te, carne, lactate, vin, legume, fructe). În tabelul de mai josși Obiectul Studiului de Oportunitate

sunt prezentate marile companii i principalii lor indicatori financiari. Ponderea pe careși Obiectul Studiului de Oportunitate

aceste firme o de in în totalul numărului de salaria i din industrie, în municipiul Tulcea,ției ției 

este de 47%.

Calitatea factorilor de mediu

Organizarea  i  desfă urarea  diferitelor  activită i  economice  pe  teritoriul  ora uluiși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

generează  presiuni  asupra  mediului  legate  de  ocuparea  terenurilor,  modificarea

peisajelor  i  a  ecosistemelor,  distrugerea  spa iului  natural,  utilizarea  nera ională  ași Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

solului, supraconcentrarea activită ilor pe o zona foarte sensibilă i  cu mare valoareției și Obiectul Studiului de Oportunitate

ecologică, etc.
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În  ultimele  trei  decenii  s-a  con tientizat  faptul  ca  diversificarea,  accelerarea,și Obiectul Studiului de Oportunitate

globalizarea i  cronicizarea sunt trăsături  dominante ale procesului  de deteriorare ași Obiectul Studiului de Oportunitate

capitalului natural.

Deteriorarea  capitalului  natural  este  un  proces  real,  extrem de  complex,  de  lungă

durată  i  cu  o  evolu ie  strict  dependentă  de  ritmul,  formele  i  for ele  dezvoltăriiși Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

sistemelor socioeconomice.

Re eaua stradalățeaua hidrografică

Re eaua  stradală  a  municipiului  Tulcea  este  de  tip  semicircular,  cu  penetra ii  careției ției 

converg către zona centrală. Arterele principale de penetra ie sunt:ției 

 str. Isaccei (penetra ie dinspre vestul ora ului, DN22);ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

 str.  Babadag (principală penetra ie,  face legătură cu DN22 dinspre Babadag/ției 

Constan a/ Bucure ti cu centrul ora ului).ției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

Celelalte penetra ii sunt:ției 

 DJ222 – dinspre Agighiol;

 DJ222C – dinspre Mahmudia;

 DJ 222N – spre Chilia Veche

 str. Prislav dinspre Zona Industrială Est

Re eaua este formată, în principal, din străzi înguste, iar aspectul colinar al reliefuluiției 

are declivită i accentuate pe anumite tronsoane. Sunt, de asemenea, numeroase străziției 

nemodernizate,  cu infrastructură  învechită  (străzi  pietruite  sau chiar  de pământ).  În

aceste  condi ii  traficul  se  distribuie  natural  pe  străzile  Isaccei,  1848,  Podgoriilor,ției 

Babadag, Păcii, ca i pe străzile Viticulturii i Barajului, acestea din urmă preluând deși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

asemenea traficul  greu i  pe cel de tranzit.  Pe străzile enumerate se desfă oară iși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

transportul public de călători.

Capacitatea de circula ie a acestor străzi este mult redusă de existen a autovehiculelorției ției 

parcate  în  lungul  străzilor.  Parcajele  amenajate  se  dovedesc  a  fi  insuficiente,

sta ionarea autovehiculelor în lungul străzilor fiind prezentă atât în zonele reziden iale,ției ției 

cât i în cele comerciale.și Obiectul Studiului de Oportunitate

Intersec iile  semaforizate  func ionează cu  program fix,  în  majoritatea cazurilor  cu oției ției 

structură a fazelor i o alocare a timpilor de verde care conduce la timpi de a teptareși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

foarte mari.

Disfunc iile  existente  la  nivelul  re elei  stradale  a  Municipiului  Tulcea  conduc  la  oției ției 
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diminuare a capacită ii de circula ie a străzilor, ce compun re eaua majoră de circula ie,ției ției ției ției 

determinând-o a fi nefunc ională pe multe artere de circula ie i implicit cu disfunc ii înției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

zonele de deservire, reducând astfel capacitatea acestora de a prelua fluxurile de trafic.

Rela ia ora ului cu gara feroviară, precum i cu cea fluvială se face printr-o singurăției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

arteră principală (promenada), care preia astfel toate categoriile de trafic (autovehicule,

vehicule de transport public etc.), dar a cărei capacitate este limitată. Pe strada Isaccei

trecerea la nivel cu calea ferată creează probleme tuturor utilizatorilor. De asemenea,

trecerea la nivel cu calea ferată, spre zona industrială (str. ing. Dumitru Ivanov), către

toate unită ile de pe platforma antierului naval, creează probleme tuturor participan ilorției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

la  trafic,  ceea  ce  impune  rezolvarea  acestei  probleme  importante  pentru  agen iiției 

economici i salaria ii acestora.și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

Tulcea este Municipiu de rang II, având accesibilitate directă la re eaua majoră de căiției 

de comunica ii paneuropene (rutiere, feroviare, navale i aeriene), o bază economicăției și Obiectul Studiului de Oportunitate

flexibilă  (sector  secundar,  servicii  productive,  social-culturale),  capacitate  mare  de

turism i o via ă culturală bogată. De asemenea conform PATN, Tulcea face parte dinși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

categoria „municipiilor-centru de importanţă judeţeană şi interjudeţeană, cu influenţe la

nivel naţional“, în această categorie fiind încadrate, la nivelul ţării doar 33 de localităţi.

2.2 Gestiunea actuală a serviciului de salubrizare în municipiul Tulcea

În  prezent,  serviciul  de  salubritate  la  nivelul  municipiului  Tulcea  face  obiectul

CONTRACTULUI  DE  DELEGARE  A  GESTIUNII  SERVICIILOR  PUBLICE  DE

SALUBRIZARE  ÎN  MUNICIPIUL  TULCEA  PRIN  CONCESIUNE  NR  1135  DIN

14.01.2008, contract încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea, în calitate de

concedent, pe de o parte, i SC Servicii Publice SA, în calitate de concesionar, pe deși Obiectul Studiului de Oportunitate

altă parte.

Informaţii de identificare

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J36/591/2007, atribuit în data de 23.10.2007

Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J36/591/2007

Cod unic de înregistrare: 22618640

Certificat de înregistrare: B1098214, emis pe data de 12.03.2008 si  eliberat la data

17.03.2008

Adresă sediu social: Municipiul Tulcea, Str. Mahmudiei, Nr. 17, Judet Tulcea

Contacte sediu social: Fax 0240515541, telefon: 0240515541, 0240515546
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Contacte firmă: Fax 0240515541, telefon: 0240515541, 0240515546

Actul de înmatriculare şi autorizare: Încheiere judecătorească 2899/22.10.2007

Stare firmă: funcţiune

Forma de organizare : societate pe actiuni, tip societate: sa de tip închis

Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 10.10.2019

Durată: nelimitată; 

Sediu social

Act sediu: Protocol de predare-primire nr. 11 din data 31.01.2008

Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 31.01.2008.

Data expirării dovezii de sediu: 31.01.2028.

Durata sediului: 20 ani.

Capital social

Capital social subscris: 693200 LEI , integral vărsat

Număr acţiuni: 6932 din care nr. acţiuni nominative: 6932

Valoarea unei acţiuni: 100 LEI 

Natură capital

Capital integral de stat

Acţionari persoane juridice

SC ENERGOTERM SA

Calitate: fondator

Naţionalitate: română

Sediu social: Aleea Merişor, Nr. 2, Judet Tulcea; Cod poştal: 820099

Nr. de ordine în registrul comerţului: J36/384/2005

CUI: 17747931

Aport la capital: 100 LEI 

Aport vărsat total: 100 LEI 

Aport vărsat în  LEI : 100 LEI 

Număr acţiuni: 1
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Cota de participare la beneficii şi pierderi: 0.01% / 0.01%

Reprezentat de: 

BÎSCĂ NICUŞOR-LIVIU

Calitate: reprezentant asociat persoana juridica

Cetăţenie: română

Sex: masculin

Data şi locul naşterii: 28.06.1963, Loc. Măcin, Tulcea, România

Stare civilă: nedeclarat

Puteri: de reprezentare in AGA

Data numirii: 27.09.2007

Durată mandat: neprecizată

Temei legal: conf. Legii  nr.31/1990

MUNICIPIUL TULCEA

Calitate: fondator

Naţionalitate: română

Sediu social: Str. PĂCII, Nr. 20, Judet Tulcea; Cod poştal: 820033

Act de înfiinţare nr. HCL NR.3/2004 din data 24.06.2004 emis de CL Tulcea

CUI: 4321429

Aport la capital: 693100 LEI 

Aport vărsat total: 693100 LEI 

Aport vărsat în  LEI : 693100 LEI 

Număr acţiuni: 6931

Cota de participare la beneficii şi pierderi: 99.99% / 99.99%

Reprezentat de: 

MARIN CEZAR-GEORGE

Calitate: reprezentant asociat persoana juridica

Cetăţenie: română

Sex: masculin
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Data şi locul naşterii: 04.02.1954, Loc. Tulcea, Tulcea, România

Stare civilă: casatorit

Puteri: de reprezentare in AGA

Data numirii: 20.10.2016

Durată mandat: nelimitată

Temei legal: conf. Legii  nr.31/1990

Reprezentat de: 

MATEI SELDA-GEORGIANA

Calitate: reprezentant asociat persoana juridica

Cetăţenie: română

Sex: feminin

Data şi locul naşterii: 07.08.1986, Loc. Tulcea, Tulcea, România

Stare civilă: casatorit

Puteri: DE REPREZENTARE IN AGA

Data numirii: 20.10.2016

Durată mandat: nelimitată

Temei legal: conf. Legii  nr.31/1990

Acţionari persoane fizice

Nu există înregistrări.

Persoane împuternicite (Persoane Fizice)

POTGORNÂI ECATERINA-LUCICA

Calitate: administrator

Funcţie: presedinte consiliu de administratie

Cetăţenie: română

Sex: feminin

Data şi locul naşterii: 13.07.1961, Sat Sarichioi, Tulcea, România

Puteri: DE ADMINISTRARE

Data numirii: 28.07.2017
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Data expirării mandatului: 27.04.2020

Durată mandat: 2 ani ,8 luni , 30 zile

Dată depunere specimen semnătură: 07.03.2018

Temei legal: conf. Legii  nr.31/1990

PASCALE RODICA

Calitate: administrator

Funcţie: membru în cons. de administratie

Cetăţenie: română

Sex: feminin

Data şi locul naşterii: 27.10.1968, Loc. Tulcea, Tulcea, România

Stare civilă: casatorit

Puteri: CONDUCERE SI ADMINISTRARE

Data numirii: 27.04.2016

Data expirării mandatului: 27.04.2020

Durată mandat: 4 ani ,

Dată depunere specimen semnătură: 02.03.2015

Temei legal: conf. Legii  nr.31/1990

TÂRNĂCOP COSMIN

Calitate: administrator

Funcţie: membru în cons. de administratie

Cetăţenie: română

Sex: masculin

Data şi locul naşterii: 25.05.1988, Loc. Tulcea, Tulcea, România

Puteri: DE ADMNISTRARE

Data numirii: 28.05.2018

Data expirării mandatului: 27.04.2020

Durată mandat: 1 ani ,10 luni , 30 zile

Dată depunere specimen semnătură: 25.09.2019
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Temei legal: conf. Legii  nr.31/1990

GUDU MICHAEL

Calitate: administrator

Funcţie: membru în cons. de administratie

Cetăţenie: română

Sex: masculin

Data şi locul naşterii: 13.12.1975, Loc. Tulcea, Tulcea, România

Stare civilă: nedeclarat

Puteri: DE ADMINISTRARE

Data numirii: 27.04.2016

Data expirării mandatului: 27.04.2020

Durată mandat: 4 ani ,

Dată depunere specimen semnătură: 09.07.2012

Temei legal: conf. Legii  nr.31/1990

MUNTEANU ALEXANDRU-DAN

Calitate: administrator

Funcţie: membru în cons. de administratie

Cetăţenie: română

Sex: masculin

Data şi locul naşterii: 09.02.1977, Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România

Puteri: DE ADMINISTRARE

Data numirii: 28.04.2017

Data expirării mandatului: 27.04.2020

Durată mandat: 2 ani ,11 luni , 30 zile

Dată depunere specimen semnătură: 07.03.2018

Temei legal: conf. Legii  nr.31/1990

GHEORGHIU ANDREI-AUREL

Calitate: director general unic

39



Funcţie: director general

Cetăţenie: română

Sex: masculin

Data şi locul naşterii: 29.11.1975, Loc. Tulcea, Tulcea, România

Data numirii: 03.04.2017

Data expirării mandatului: 03.04.2021

Durată mandat: 4 ani,

Dată depunere specimen semnătură: 07.03.2018

Temei legal: conf. Legii  nr.31/1990

Cenzori / Auditori Persoane Juridice

GALF CONAUDIT SRL

Calitate: auditor

Nr. de ordine în RC: J36/383/2015

Sediu: Municipiul Tulcea, Strada BABADAG, Nr. 10, camera 7, Bloc 4, Scara B, Etaj 4,

Ap. 13, Judet Tulcea

Naţionalitate: română

Data numirii: 27.04.2016

Data ultimei prelungiri: 16.04.2019

Data expirării mandatului: 16.04.2022

Durată mandat: 3 ani ,

Puteri: de verificare si control

Reprezentat prin: Tanvuia Domnica

Cetăţenie: română

Sex: feminin

Data şi locul naşterii: 02.04.1951, Sat Jorăşti, Galaţi, România

Dată numire: 27.04.2016

Activitatea principală

Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

3900 - Activităţi şi servicii de decontaminare
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Sedii secundare / puncte de lucru

Denumire: punct de lucru

Adresă: Municipiul Tulcea, Str. Viticulturii, Nr. 10, Judet Tulcea

Act sediu: Act de dezmembrare, nr. 1905 din data 13.08.2010

Durata sediului: nelimitat.

Sedii si/sau activitati autorizate conform art. 15 din Legea 359/2004

Tip activitate autorizată: terţi

Conform declaraţiei - tip model 3 nr. 4925 din 26.02.2008

Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2): 

3900 - Activităţi şi servicii de decontaminare

Data certificatului constatator: 12.03.2008

Sediul social din:Municipiul Tulcea, Str. MAHMUDIEI, Nr. 17, Judet Tulcea

Tip sediu: principal

Tip model declaraţie: model 3 nr. 9106 din 26.05.2015

desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate

Activităţi la sediu: 

9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a.

Data certificatului constatator: 29.05.2015

Denumire: Punct de lucru

Sediul secundar din:Municipiul Tulcea, Strada COMBUSTIBILULUI, Nr. 6, Judet Tulcea

Tip sediu: sediu secundar

Tip model declaraţie: model 3 nr. 27880 din 21.11.2018

Activităţi la sediu: 

3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a.

Data certificatului constatator: 23.11.2018

Denumire: punct de lucru

Sediul secundar din:Municipiul Tulcea, Str. VITICULTURII, Nr. 10, Judet Tulcea
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Tip sediu: sediu secundar

Tip model declaraţie: model 2 nr. 17193 din 01.09.2011

Activităţi la sediu: 

5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre

3812 - Colectarea deşeurilor periculoase

Data certificatului constatator: 05.09.2011

Concordat preventiv

Nu există înregistrări.

Drepturi de proprietate

Nu există înregistrări.

Fapte aflate sub incidenta art 21. Lit. e-h) din L26/1990

- Urmărire penală: Nu există înregistrări.

- Dosar penal - trimitere în judecată: Nu există înregistrări.

- Condamnare penală a firmei: Nu există înregistrări.

- Dizolvare firmă: Nu există înregistrări.

- Lichidare firmă: Nu există înregistrări.

- Insolvenţă: Nu există înregistrări.

Situaţia financiară pe anul 2018

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 -

65 - 66 - 67 - 68): 815401 LEI

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65

+ 66 + 67 + 68 - 64): 0 LEI

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 62 - 63): 993824 LEI

Numar mediu de salariati: 145

Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 0

LEI

Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06): 15544116 LEI

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24): 2297406 LEI

Situaţia financiară pe anul 2017
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PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 -

66 - 67): 1370056 LEI

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65

+ 66 + 67)  (rd. 66 + 67 - 64): 0 LEI

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Profit (rd.62 - 63): 1690830 LEI

Număr mediu de salariaţi: 146

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat: 0 LEI

Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06): 14385844 LEI

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.  07 + 17 + 24): 1801637 LEI

Situaţia financiară pe anul 2016

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 64 -

66 - 67): 94472 LEI

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65

+ 66 + 67),  (rd. 66 + 67 - 64): 0 LEI

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) - Profit (rd.62 - 63): 122941 LEI

Număr mediu de salariaţi: 153

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat: 0 LEI

Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06): 11056194 LEI

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.  07 + 17 + 24): 716028 LEI

Din  punct  de  vedere  juridic,  obiectul  contractului  de  concesiune  încheiat  este

exploatarea  serviciului  public  de  salubrizare,  în  conformitate  cu  obiectivele

beneficiarului.

Prin  acest  contract,  Primăria  Municipiului  Tulcea  păstrează  prerogativele  privind

adoptarea politicilor i  a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizareși Obiectul Studiului de Oportunitate

care fac obiectul  contractului,  precum i  dreptul  de a urmări,  de a controla i  de ași Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

supraveghea îndeplinirea obliga iilor privind realizarea lor, respectiv:ției 

 respectarea i  îndeplinirea  obliga iilor  contractuale asumate  de operatorul  deși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

salubrizare;

 calitatea serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performan ă stabili iției ției 
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 parametrii serviciilor prestate;

 modul  de  administrare,  exploatare,  conservare  i  men inere  în  func iune,și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

dezvoltare  i  modenizare  a  infrastracturii  edilitar-urbane  aferente  serviciilorși Obiectul Studiului de Oportunitate

publice de salubrizare, încredin ată prin contractul de concesiuneției 

 respectarea tarifelor  pentru  serviciile  publice de salubrizare care  fac  obiectul

contractului

Durata contractului a fost prelungită prin acte adi ionale.ției 

Pe întreaga durată a concesionarii  a fost interzisă operatorului subconcesionarea în

totalitate sau în parte a activită ilor componente ale serviciilor publice de salubrizareției 

care fac obiectul contractului.

Conform contractului, Operatorul are următoarele drepturi:

 de  a  exploata,  în  mod  direct,  pe  riscul  i  pe  răspunderea  sa,  activită ile  iși Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

serviciile publice de salubrizare ce fac obiectul contractului;

 de a încasa tariful pentru serviciul public de salubrizare prestat;

 de a întrerupe prestarea serviciului public de salubrizare, în cazul nerespectării

obliga iilor contractuale de către concedent, conform legisla iei în vigoare;ției ției 

 de  a  ini ia  modificarea  i/sau  completarea  contractului,  în  cazul  modificăriiției și Obiectul Studiului de Oportunitate

reglementărilor  i/sau  a  condi iilor  tehnico-economice  care  au  stat  la  bazași Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

încheierii acestuia;

 de a aplica tariful aprobat sau actualizat în raport cu influen ele asupra valorilorției 

componentelor pre ului de cost;ției 

 de  a  solicita  concedentului  modificarea  contractului  prin  includerea

reglementărilor legale elaborate în domeniu.

Concedentul are următoarele drepturi:

 de a verifica stadiul  de realizare a investi iilor,  precum i  modul în care esteției și Obiectul Studiului de Oportunitate

satisfăcut  interesul  public  prin  realizarea  serviciului  public  de  salubrizare,

verificând respectarea obliga iilor asumate prin contract;ției 

 de a modifica în mod unilateral partea reglementară a contractului din motive

excep ionale legate de interesul na ional sau local;ției ției 

 de  a  stabilii  programele  de  reabilitare,  extindere  i  modemizare  a  dotărilorși Obiectul Studiului de Oportunitate

existente;

 de a coordona proiectarea i execu ia lucrărilor de investi ii în scopul realizăriiși Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 
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acestora  într-o  concep ie  unitară,  corelată  cu  programele  de  dezvoltareției 

economico-socială a localită ilor i de amenajare a teritoriului;ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

 de  a  aproba  studiile  de  fezabilitate  privind  reabilitarea,  extinderea  iși Obiectul Studiului de Oportunitate

modenizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice de salubrizare;

 de a finan a realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de salubrizare;ției 

 de a  contracta  i  a  garanta,  în  condi iile  legii,  împrumuturi  pentru  finan areași Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

programelor  de  investi ii  din  infrastructura  aferentă  serviciilor  publice  deției 

salubrizare;

 de  a- i  manifesta  inten ia  de  a  dobândi  bunurile  de  preluare  prin  negociereși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

directă  i  de  a  solicita  concesionarului  încheierea  contractului  de  vânzare-și Obiectul Studiului de Oportunitate

cumpărare cu privire la aceste bunuri. În acest sens, în termen de 60 de zile de

la data încetării contractului prin ajungere la termen concedentul este obligat să-

i exercite dreptul de op iune sub sanc iunea decăderii.și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

 de a realiza recep ia zilnică la finalizarea fiecărui schimb de lucru, care are înției 

vedere:

o salubrizarea în totalitate, inclusiv transportul la rampa de eurilor, a zoneiși Obiectul Studiului de Oportunitate

carosabile,  a  trotuarelor,  precum  i  a  spa iilor  destinate  colectăriiși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

de eurilor  menajere  i  industriale  i  a  zonelor  adiacente  acestora  (înși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

cazul depozitării necontrolate a de eurilor)și Obiectul Studiului de Oportunitate

o golirea  recipien ilor  destina i  colectării  de eurilor  stradale,  menajere  iției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

industriale

o îndepărtarea zăpezii i împră tierea de material antiderapant în vedereași Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

prevenirii  i  combaterii  poleiului,  conform  programului  aprobat  deși Obiectul Studiului de Oportunitate

concedent.

Nu sunt admise de la recep ia zilnică străzi la care nu au fost îndeplinite cumulat i înției și Obiectul Studiului de Oportunitate

totalitate  obliga iile  de  mai  sus,  în  func ie  de  sezon  i  de  programele  de  lucru  iției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

frecven ele stabilite.ției 

Concesionarul are următoarele obligatii:

 să ob ină de la autorită ile competente:ției ției 

o autoriza ia de func ionare, potrivit legii;ției ției 

o autoriza ia  de  operare,  eliberată  de  autoritatea  administra iei  publiceției ției 

locale;
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o autoriza ia eliberată de autoritatea teritorială pentru protec ia mediului;ției ției 

 să respecte angajamentele luate prin contractul de concesiune;

 să respecte  prevederile  Regulamentului-cadru de organizare  i  functionare  ași Obiectul Studiului de Oportunitate

serviciilor publice de salubrizare al Municipiului Tulcea

 să servească to i utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atesta i înției ției 

condi iile prevederilor regulamentului serviciului public de salubrizare;ției 

 să  respecte  indicatorii  de  performan ă  stabili i  conform  anexei  la  caietul  deției ției 

sarcini;

 să fumizeze autorită ilor administra iei  publice locale i A.N.R.S.C. informa iileției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

solicitate i să asigure accesul la toate informa iile necesare în vederea verificăriiși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

i  evaluării  func ionării  i  dezvoltării  serviciilor  publice  de  salubrizare  înși Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

conformitate cu clauzele contractului i cu prevederile legale în vigoare;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea

costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concuren iale oferite deției 

normele legale în vigoare;

 să efectueze serviciul  public  de salubrizare conform prevederilor  caietului  de

sarcini, în condi ii de calitate i eficien ă;ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

 sa fundamenteze i sa supuna aprobarii Consiliului Local al Municipiului Tulcea,și Obiectul Studiului de Oportunitate

tarifele ce vor fi utilizate in activitatea de salubrizare;

 sa nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul concesiunii;

 sa plateasca redeventa la valoarea prevazuta i la termenul stabilit in contractulși Obiectul Studiului de Oportunitate

de concesiune;

 sa ia toate masurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea

contractului  de  concesiune,  capacitatea  concedentului  de  a  realiza  serviciul

public de salubrizare sa fie cel putin egala cu cea existenta la data intrarii în

vigoare a contractului;

 sa fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investitii din surse proprii,

precum i din diferenta de tarif pentru protectie sociala;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 sa  depuna  actele  justificative  privind  achizitiile  (fizic  i  valoric)  prevazute  inși Obiectul Studiului de Oportunitate

programul de realizare a investitiilor propuse in oferta;

 sa restituie bunurile de retur, in deplina proprietate, in mod gratuit i libere deși Obiectul Studiului de Oportunitate

orice sarcini, la incetarea contractului de concesiune;
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 la incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat ajungere la termen,

cu  exceptia  fortei  majore  i  intelegerea  partilor,  operatorul  este  obligat  sași Obiectul Studiului de Oportunitate

asigure  continuitatea  prestarii  activită ii  in  condi iile  stipulate  in  contractul  deției ției 

concesiune, pana la preluarea acesteia de catre concedent, dar nu mai mult de

90 de zile;

 sa notifice cauzele de natura sa conduca la reducerea activită ii i masurile ceției și Obiectul Studiului de Oportunitate

se impun pentru asigurarea continuitatii activită ii;ției 

 sa ia masurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munca i normele deși Obiectul Studiului de Oportunitate

protectie a muncii;

 sa predea la incheierea contractului de concesiune toata documentatia tehnico-

economica referitoare la serviciul gestionat;

 sa  respecte  condi iile  impuse  de  natura  bunurilor,  activită ilor  sau  serviciilorției ției 

publice  (protejarea  secretului  de  stat,  materiale  cu  regim special,  condi ii  deției 

siguranta  in  exploatare,  protec ia  mediului,  protec ia  muncii,  condi ii  privindției ției ției 

folosirea i protejarea patrimoniului etc.)și Obiectul Studiului de Oportunitate

 la incetarea contractului de concesiune sa incheie cu concedentul un contract de

vanzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare prevazute ca atare in

caietul  de sarcini  i  stabilite prin prezentul contract de concesiune, in privintași Obiectul Studiului de Oportunitate

carora concedentul i-a manifestat intentia de a le dobandi;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 in cazul in care concesionarul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei

unei  cauze  de  natura  sa  conduca  la  imposibilitatea  realizarii  activită ii  oriției 

serviciului public, sa notifice de indata acest fapt concedentului, in vederea luarii

masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii activită ii legate de serviciulției 

public concesionat;

 sa realizeze investitiile la care s-a obligat potrivit ofertei depuse;

 sa i i  desfa oare activitatea cu respectarea stricta  a legislatiei  i  a normelorși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

legale  in  vigoare,  precum i  in  acord  cu  legislatia  Uniunii  Europene  privindși Obiectul Studiului de Oportunitate

asigurarile  obligatorii  pentru  activită ile  componente  ale  serviciilor  publice  deției 

salubrizare i exploatarea mijloacelor fixe specifice;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 sa incheie i sa onoreze contracte de asigurari pentru mijloacele din patrimoniulși Obiectul Studiului de Oportunitate

public conform legislatiei în vigoare privind asigurarile;

 sa- i desfa oare intreaga activitate pe baza unor programe de verificari, receptii,și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

garantii,  intocmite  de  concedent  i  sa  intocmeasca  zilnic  rapoarte  privindși Obiectul Studiului de Oportunitate
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cantitatile  de  de euri  municipale  transportate  efectiv  la  deposit  si  modul  deși Obiectul Studiului de Oportunitate

rezolvare a sesizarilor primite de la utilizatori;

 sa  i i  desfa oare  activitatea  cu  asigurarea  indeplinirii  programelor  de  lucruși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

stabilite  i  conform  programului  de  interventie  stabilit  pentru  activitatea  deși Obiectul Studiului de Oportunitate

deszapezire i combatere a poleiului;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 sa puna,  contra cost,  la  dispozitia organizatorilor  unor  actiuni  de salubrizare,

igienizare, initiate de catre organizapi non-guvemamantale, mijloacele tehnice,

utilajele  specifice  i  mijloacele  de  transport  aflate  in  dotare  i  incluse  inși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

infrastructura serviciilor publice de salubrizare;

 sa asigure permanent curatirea platformelor de depozitare temporara i a zoneiși Obiectul Studiului de Oportunitate

adiacente pe o raza de 10m, concomitent cu salubrizarea stradala, precum iși Obiectul Studiului de Oportunitate

dezinfectia saptamanala a acestora;

 sa remedieze in 72 de ore orice distrugere produsa din culpa sa la platformele

amenajate pentru depozitarea de eurilor menajere, stradale, moloz sau resturiși Obiectul Studiului de Oportunitate

vegetale;

 sa intocmeasca un program pentru ridicarea de la  populatie  i  de la  agentiiși Obiectul Studiului de Oportunitate

economici a de eurilor voluminoase de natura:și Obiectul Studiului de Oportunitate aparaturaelectrocasnica,

electrica  i  electronica,  mobilier  i  alte  obiecte  gospodare ti  cu  o  frecventași Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

aprobata de concedent.

 sa intocmeasca un grafic pentru ridicarea de eurilor menajere i  sa-l  supunași Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

spre aprobare concedentului.

 concesionarul î i va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale, alși Obiectul Studiului de Oportunitate

utilajelor i echipamentelor cu respectarea condi iilor minime propuse prin caietulși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

de  sarcini,  in  functie  de  volumul  de  lucrari  estimate,  avand  in  vedere  ca

suprafetele domeniului public cuprinse in programul de prestatii sa fie zilnic in

stare  de  curatenie,  prin  exercitarea  tuturor  activită ilor  necesare  -  functie  deției 

anotimp - in scopul obtinerii i mentinerii calită ii cerute, conform cu normele iși Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

normativele in vigoare;

 sa asigure i sa efectueze receptia zilnica a activită ilor prestate. In situatia inși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

care operatorul nu va asigura prezenta persoanelor responsabile la efectuarea

receptiei la convocarea concedentului, suprafetele pentru care nu s-a efectuat

receptia nu vor fi cuprinse in rapoartele zilnice.

 in  vederea  eliminarii  depozitarii  necontrolate  a  deseurilor  menajere  se  vor

respecta următoarele condi ii:ției 
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o va fi infiintat de catre concesionar, pe cheltuiala proprie, un dispecerat cu

program de func ionare zilnic, intre orele 07- 23 i  o echipa mobila deției și Obiectul Studiului de Oportunitate

supraveghere i monitorizare a zonelor pe care se depoziteaza de euriși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

necontrolate;

o dispeceratul urmeaza sa tina evidenta scrisa a problemelor referitoare la

depozitarea  pe  domeniul  public  a  de eurilor,  in  locuri  neautorizate,și Obiectul Studiului de Oportunitate

comunicand echipajelor mobile locurile in care este necesara interventia

lor i inregistrand problemele specifice activită ii, comunicate de echipaje;și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

o concesionarul,  impreuna  cu  concedentul,  va  asigura  necesarul  de

personal pentru echipajele mobile de supraveghere;

o concesionarul  va  inainta  Primariei  Municipiului  Tulcea  propuneri  cu

personalul  care  urmeaza  sa  fie  imputemicit  la  aplicarea  sanctiunilor

contraventionale;

o concesionarul va pune la dispozitia echipajelor mijloace de transport i vași Obiectul Studiului de Oportunitate

dota personalul  acestora cu mijloace de comunicare -  telefonie mobila

sau  statii  de  emisie  -  receptie.  Echipajele  vor  tine  legatura  cu

dispeceratul, preluand sesizarile referitoare la depozitarile necontrolate de

de euri i deplasandu-se in punctele respective in vederea interventiei.și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

Concedentul are următoarele obligatii:

 sa elaboreze i  sa aprobe normele locale i  regulamentele de  functionare ași Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

operatorului de salubrizare pe baza normelor-cadru prevazute de lege;

 sa faciliteze operatorului autorizarea lucrarilor i investitiilor pe domeniul public,și Obiectul Studiului de Oportunitate

conform reglementarilor legale in vigoare;

 sa  notifice  partilor  interesate  informatii  referitoare  la  incheierea  prezentului

contract de concesiune;

 sa faciliteze operatorului autorizarea lucrarilor i investi iilor pe domeniul public iși Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

privat, in conformitate cu reglementările legale in vigoare;

 sa- i  asume  pe  perioada  derularii  contractului  de  concesiune  toateși Obiectul Studiului de Oportunitate

responsabilitatile  i  obligatiile  ce  decurg  din  calitatea  sa  de  proprietar,  cuși Obiectul Studiului de Oportunitate

exceptia celor transferate in mod explicit in sarcina operatorului prin contractele

de concesiune;

 sa  nu-l  obstructioneze  pe  concesionar  in  exercitiul  drepturilor  rezultate  din

prezentul contract de concesiune;
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 sa nu modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara de cazurile

prevazute expres de lege;

 sa  notifice  concesionarului  aparitia  oricaror  imprejurari  de  natura  sa  aduca

atingere drepturilor concesionarului;

 sa ia toate masurile pentru inlocuirea bunurilor proprietatea sa, scoase din uz, in

a a  fel  incat  sa  nu  se  diminueze  capacitatea  concesionarului  de  a  realizași Obiectul Studiului de Oportunitate

serviciul public de salubrizare;

 sa verifice permanent modul de efectuare a prestatiei, intocmind zilnic rapoarte

de constare, confirmate i de operator, privind cantitatea i calitatea prestatiilor.și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

In  rapoartele  de  constatare  zilnica,  concedentul  va  consemna  si  modul  de

rezolvare de catre operator a sesizarilor primite fie de la concedent, fie de la

utilizatori  i  eventualele  penalitati  aplicate  operatorului  pentru  deficienteleși Obiectul Studiului de Oportunitate

constatate;

 sa intocmeasca la sfar itul fiecarei luni un proces-verbal de receptie, semnat deși Obiectul Studiului de Oportunitate

ambele parti, care va cuprinde constatarile din rapoartele zilnice;

 sa plateasca sumele  aferente activită ilor  prestate,  in  conformitate cu  tarifeleției 

aprobate;

 sa puna in aplicare reglementările legale referitoare la activitatea de salubrizare

i care vor fi cuprinse in acte normative ulterioare contractuluiși Obiectul Studiului de Oportunitate

Indicatorii  de  performan ă  stabilesc  condi iile  ce  trebuie  respectate  de  operatori  inției ției 

asigurarea  serviciilor  publice  de  salubrizare.  Indicatorii  de  performan ă  asigurației 

condi iile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile, avand in vedere:ției 

 continuitatea din punct de vedere cantitativ i calitativ;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

 excluderea  oricarei  discriminari  privind  accesul  la  serviciile  publice  de

salubrizare;

 respectarea reglementarilor specifice din domeniul salubrizarii.

Domeniul  public  (carosabil,  trotuare)  pentru  care  se  presteaza  acest  serviciu  se

considera  salubrizat  cand  arata  zilnic  salubru  prin  efectuarea  lucrarilor  necesare,

enumerate mai jos, cu o frecventa adecvata in acest scop (prevazuta in programul de

prestatie intocmit de operator), in functie de sezon si gradul de aglomeratie urbana:

 colectarea de eurilor stradale, hartii, pungi, cutii, sticle plastic, resturi vegetale inși Obiectul Studiului de Oportunitate

saci de gunoi, europubele sau eurocontainere;

50



  precolectarea  de eurilor  municipale  se  va  face  numai  in  recipienteși Obiectul Studiului de Oportunitate

standardizate sau in saci de gunoi, aflate intr-un numar suficient de mare pentru

a depozita corespunzator de eurile intre doua ridicari;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 depozitarea de eurilor stradale in eurocontainere de 1,1 mc, europubele de 120și Obiectul Studiului de Oportunitate

sau 240 L, co uri de gunoi sau in saci;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 golirea recipientilor stradali cu o ritmicitate corespunzatoare (dar nu mai rar de o

data pe zi);

 spalarea  i  dezinfectarea  co urilor  de  gunoi,  a  eurocontainerelor  i  ași Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

europubelelor amplasate pe domeniul public ori de cate ori este nevoie (dar nu

mai rar de o data pe luna);

 descarcarea de eurilor stradale in autogunoiere i transportul zilnic al acestorași Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

exclusiv la depozite autorizate;

 colectarea,  incarcarea  i  transportul  de eurilor  rezultate  dupa  salubrizareași Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

stradala, precum i a celor din co urile i eurocontainerele stradale;și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

 dezinfectarea  periodica  a  autospecialelor  folosite  la  transportul  de eurilorși Obiectul Studiului de Oportunitate

stradale de catre operator;

 personalul  deservent  al  autogunoierelor  sa  nu  lase  resturi  de  de euri  peși Obiectul Studiului de Oportunitate

platforma de precolectare/locul de amplasare a recipientelor;

 curatarea gurilor de scurgere la suprafata;

 corelarea  numarului  de  muncitori  pentru  actiunea  de  salubrizare  stradala  iși Obiectul Studiului de Oportunitate

menajera cu necesarul de lucrari.

Standardele minime de calitate ale activită ilor i serviciilor publice prestate sunt celeției și Obiectul Studiului de Oportunitate

asumate de catre concesionar prin oferta i se refera la:și Obiectul Studiului de Oportunitate

 precolectarea de eurilor municipale se va face numai in recipiente standardizateși Obiectul Studiului de Oportunitate

sau  in  saci  de  gunoi  in  numar  suficient  pentru  depozitarea  temporara  a

de eurilor intre doua ridicari;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 personalul  care  deserve te  autogunoierele  sa  nu  lase  resturi  de  de euri  peși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

platforma de precolectare, locul de amplasare a recipientelor;

 operatorul sa comunice graficul de colectare utilizatorului;

 sa fie respectat graficul stabilit de ridicare a de eurilor municipale;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 dezinfectarea periodica a recipientelor de precolectare;

 transportul de eurilor municipale sa se faca cu autogunoiere speciale, ce au oși Obiectul Studiului de Oportunitate
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stare tehnica i de intretinere buna, personalizate cu numele operatorului;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 de eurile municipale sa fie depozitate numai in depozitele autorizate;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 autogunoierele  sa  fie  dezinfectate  de  operator  conform normelor  sanitare  in

vigoare;

 suprafetele  domeniului  public  cuprinse  in  program  sa  fie  zilnic  in  stare  de

cură enie prin executarea tuturor lucrarilor necesare - i va fi adus la cuno tintației și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

concedentului inainte de inceperea lucrarilor astfel programate.

Pe  parcursul  derularii  concesiunii  tarifele  pot  fi  actualizate  in  raport  cu  cre terea  /și Obiectul Studiului de Oportunitate

diminuarea preturilor elementelor constitutive ale ofertei care influenteaza semnificativ

costurile pe baza carora acestea s-au fundamentat, cu respectarea legislatiei în vigoare

la data aplicarii prezentei clauze. Ajustarea tarifelor va fi supusa aprobarii Consiliului

Local Municipal.

Concedentul are obliga ia de a efectua plata serviciilor prestate de catre concesionar,ției 

lunar,  in  baza  facturilor  emise  in  conformitate  cu  situatiile  de  plata  confirmate.

Concedentul  are obliga ia  de a efectua plata in termen maxim de 30 de zile  de lației 

depunerea facturii de catre concesionar.

Neplata  redeventei  sau  executarea  cu  intarziere  a  acestei  obligatii  da  dreptul

concedentului  sa ceara concesionarului  penalitati.  Platile se vor considera efectuate

prioritar in contul penalitatilor (pana la plata integrala a acestora) si numai dupa aceea

in contul redeventei restante.

Cumularea  penalitatilor  pana  la  o  suma  echivalenta  cu  cuantumul  redeventei

neachitate  la  scadenta  atrage  desfiintarea  de  drept  a  contractului,  fara  a  mai  fi

necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile.

Nedepunerea in termen a garantiei stabilite prin contract atrage dupa sine rezilierea

contractului.

Receptia  zilnica  realizata  fara  respectarea  prevederilor  contractuale  determina

nedecontarea prestatiilor aferente strazii sau strazilor care nu indeplinesc prevederile

mai sus invocate.

Nerealizarea  investitiilor  propuse  i  asumate  prin  oferta  determina  scadereași Obiectul Studiului de Oportunitate

proportionala din sumele inaintate spre plata concedentului pana la concurenta sumelor

stabilite ca aport de investitii.

Nerespectarea  repetata  a  programelor  de  lucru  in  conformitate  cu  frecventele  de

salubrizare duce la rezilierea de plin drept a contractului, fara interventia instantelor de
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judecata i fara somatie i punerea in intarziere a concesionarului.și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

Neindeplinirea indicatorilor  minimi de performan ă duce la rezilierea de plin drept  ației 

contractului.

Neplata  de catre  concedent  a  facturilor,  in  termen de 30  de  zile  de  la  depunerea

acestora  conduce  la  penalizari  pentru  fiecare  zi  de  intarziere  i  da  dreptulși Obiectul Studiului de Oportunitate

concesionarului de a diminua ritmicitatea prestatiilor.

Nerefacerea  platformelor  pentru  depozitarea  de eurilor  duce  la  diminuarea  valoriiși Obiectul Studiului de Oportunitate

situa iilor de plata datorate de concedent, cu echivalentul costului lucrarilor de refacereției 

neefectuate.

Nerespectarea graficului de ridicare a de eurilor menajere duce la diminuarea valoriiși Obiectul Studiului de Oportunitate

situatiilor de plata datorate de concedent cu echivalentul costului prestatiei neefectuate

conform graficului.

Contractul de concesiune inceteaza in următoarele situatii:

 la  expirarea  duratei  stabilite  prin  contractul  de  concesiune,  daca  partile  nu

convin, in scris, prelungirea acestuia in condi iile legii;ției 

 in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala

de  catre  concedent,  cu  plata  unei  despagubiri  juste  i  prealabile  in  sarcinași Obiectul Studiului de Oportunitate

concedentului;

 la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul

imposibilitatii  obiective a concesionarului  de a-l  exploata,  prin  renuntare,  fara

plata unei despagubiri;

 in cazul in care interesul local o impune, prin rascumpararea concesiunii, care se

poate face numai prin act administrativ, la propunerea concedentului; in acest

caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul

rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;

 in cazul in care operatorului i se retrage autorizatia de functionare sau aceasta

nu este prelungita dupa expirarea termenului;

 in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea ori

licenta sunt retrase;

 schimbarea destinatiei sau folosirea in alte scopuri a bunurilor concesionate ca

i aferente infrastructurii serviciilor publice de salubrizare;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 subconcesionarea serviciului public de salubrizare;
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 alte  clauze  de  incetare  a  contractului  de  concesiune,  fara  a  aduce  atingere

clauzelor i condi iilor reglementate de lege.și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

La incetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate

de concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate dupa cum urmeaza:

 bunurile  de  retur  ce  revin  de  plin  drept,  gratuit  i  libere  de  orice  sarciniși Obiectul Studiului de Oportunitate

concedentului  la  incetarea  contractului  de  concesiune.  Sunt  bunuri  de  retur

bunurile  care  au  facut  obiectul  concesiunii  i  investi iile  minime  obligatoriiși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

solicitate  de  concedent  prin  caietul  de  sarcini,  respectiv  platformele  pentru

colectarea selectiva i europubelele de 80l pentru dotarea locuintelor individuale.și Obiectul Studiului de Oportunitate

 bunurile  proprii  care  la  incetarea  contractului  de  concesiune  raman  in

proprietatea  concesionarului.  Sunt  bunuri  proprii  bunurile  care  au  apartinut

concesionarului  i  au  fost  utilizate  de  catre  acesta  pe  durata  concesiunii,și Obiectul Studiului de Oportunitate

respectiv utilaje i orice alte investi ii cu exceptia celor aratate mai sus, realizateși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

de concesionar pentru optimizarea activită ilor.ției 

Concesionarul are obliga ia sa obtina toate acordurile, autorizatiile i avizele prevazuteției și Obiectul Studiului de Oportunitate

de  legislatia  in  domeniu  i  sa  respecte  normele  legate  de  protec ia  mediuluiși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

înconjurător.

Concedentul decide aprobarea i finantarea lucrarilor de investitii aferente infrastructuriiși Obiectul Studiului de Oportunitate

serviciului  public  de  salubrizare  necesar  pentru  conformare  la  cerintele  impuse  de

autorita ile de mediu.ției 

Personalul  angajat  al  concesionarului  beneficiaza  de  toate  drepturile  prevazute  in

contractul colectiv sau individual de munca. Concesionarul va intocmi planuri anuale,

pe  categorii  profesionale  de  angajati,  in  vederea  perfectionarii  acestora,  prin

participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri.

Numarul  anual  al  angajatilor  concesionarului  va  fi  stabilit  de  acesta,  in  functie  de

politicile strategiile actionariatului, prin consultari periodice cu concedentul. Persoanele

disponibilizate au dreptul la compensatii prevazute de lege sau contracte colective.

Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/ i deși Obiectul Studiului de Oportunitate

executarea in mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care ii revine in

baza contractului, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei

respective a fost cauzata de forta majora.

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 3

zile  producerea  evenimentului  i  sa  ia  toate  masurile  posibile  in  vederea  limitariiși Obiectul Studiului de Oportunitate

consecintelor lui.
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Daca in termen de 30 de zile de la producere evenimentul  respectiv nu inceteaza,

partile  au  dreptul  sa- i  notifice  incetarea  de  plin  drept  a  prezentului  contract  deși Obiectul Studiului de Oportunitate

concesiune fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare din culpa exclusiva a uneia dintre

par i a obliga iilor asumate prin contract, da dreptul celeilalte parti de a cere reziliereației ției 

unilaterala a contractului.

Rezilierea va opera, dupa implinirea unui termen de 5 zile de la data transmiterii de

catre partea lezata e unei notificari i daca partea in culpa nu- i indepline te obligatiileși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

in cauza.

Litigiile  de  orice  fel  ce  decurg  din  executarea  contractului  de  concesiune  sunt  de

competenta instantei judecatore ti de drept comun.și Obiectul Studiului de Oportunitate

Modificarea  contractului  se  face  numai  prin  act  aditional  incheiat  intre  partile

contractante.

Concedentul  poate  modifica  unilateral  partea  reglementara  a  contractului  de

concesiune, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive exceptionale legate

de interesul national sau local, dupa caz.

Din punct de vedere al activită ilorții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe , de interes pentru prezentul studiu de oportunitate

sunt exclusiv activită ile, după cum urmează:ției 

 colectarea  separată  i  transportul  separat  al  de eurilor  municipale  i  alși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

de eurilor  similare provenind din activită i  comerciale din industrie i  institu ii,și Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

inclusiv frac ii  colectate separat,  fără a aduce atingere fluxului  de de euri  deției și Obiectul Studiului de Oportunitate

echipamente electrice i electronice, baterii i acumulatori;și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

 colectarea i transportul de eurilor provenite din locuin e, generate de activită iși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

de reamenajare i reabilitare interioară i/sau exterioară a acestora;și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

 organizarea  prelucrării,  neutralizării  i  valorificării  materiale  i  energetice  ași Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

de eurilor;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 operarea/administrarea  sta iilor  de  transfer  pentru  de eurile  municipale  iției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

de eurile similare;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 sortarea de eurilor municipale i a de eurilor similare în sta iile de sortare;și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

 măturatul, spălatul, stropirea i între inerea căilor publice;și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

 cură area i transportul zăpezii de pe căile publice i men inerea în func iune ației și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

acestora pe timp de polei sau de înghe ;ției 
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 colectarea cadavrelor  animalelor de pe domeniul  public i  predarea acestorași Obiectul Studiului de Oportunitate

către unită ile de ecarisaj sau către instala iile de neutralizare;ției ției 

Activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere a cailor publice

Descrierea activită ii: Activitatea de curatat cai publice se desfă oara in scopul pastrariiției și Obiectul Studiului de Oportunitate

unui aspect salubru al domeniului public.

Aceasta activitate presupune urmatorul ciclu deoperalii:

 maturatul  carosabilului,  trotuarelor,  statiilor  de  transport  in  comun,  parcarilor,

precum si suprafetele anexe ale spatiilor de circulatie;

 intretinerea curateniei;

 spalatul carosabilului;

 stropitul carosabilului;

 curalat manual rigole, incarcalul si transporlul reziduurilor rezultale din activită ileției 

mentionate mai sus la depozitul desemnat in acest scop;

 evacuare de euri clandestine;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 salubrizare stradala dupa evenimenle rutiere;

 Spălarea cu presiune balize de beton, stâlpi ori, marcaje termoplast, balustrade,și Obiectul Studiului de Oportunitate

etc.  i  îndepărtare  graffiti  de  pe  imobilele  i  clădirile  apar inând  Municipiuluiși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

Târgu Tulcea.

Din  punct  de  vedere  economic-financiar,  situa ia  operatorului  actual  se  prezintăției 

astfel în ultimii 4 ani:

Indicatori din BILANT 2018 2017 2016 2015
ACTIVE IMOBILIZATE – 

TOTAL

2297406 1801637 716028 808629

ACTIVE CIRCULANTE - 

TOTAL, din care

3459672 3676201 2808781 2684073

Stocuri (materii prime, 

materiale, productie in curs 

de executie, semifabricate, 

produse finite, marfuri etc.)

274618 181787 252858 146470

Creante 1274583 984924 715322 293464
Casa si conturi la banci 1910471 2509490 1840601 2244139
CHELTUIELI IN AVANS 5015 1812 0 22904

DATORII 1416809 1242203 858115 706601
VENITURI IN AVANS - - - -
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PROVIZIOANE 207901 254307 - -
CAPITALURI - TOTAL, din 

care:

4137383 3983140 2666694 2809005

Capital subscris varsat 693200 693200 693200 693200
Indicatori din CONTUL DE 

PROFIT SI PIERDERE
Cifra de afaceri neta 15544116 14385844 11056194 10653635
VENITURI TOTALE 15557030 14402923 11068912 10670848
CHELTUIELI TOTALE 14563206 12712093 10945971 10169559
Profitul sau pierderea brut(a)
-Profit 993824 1690830 122941 501289
-Pierdere 0 0 0 0
Profitul sau pierderea net(a) 

a exercitiului financiar
-Profit 815401 1370056 94472 417584
-Pierdere 0 0 0 0
Indicatori din DATE 

INFORMATIVE
Numar mediu de salariati 145 146 153 151
Tipul de activitate, conform 

clasificarii CAEN

Activitati si

servicii de

decontamin

are

Activitati si

servicii de

decontamin

are

Activitati si

servicii de

decontamin

are

Activitati si

servicii de

decontamin

are

2.3 Analiza păr ilor interesateții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare în municipiul Tulcea:

 Utilizatori / Beneficiari ai serviciilor de salubrizare:

o Popula ie: persoane fizice i asocia ii de locatari sau proprietari, locuitoriției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

ai municipiului Tulcea

o Agen i economici care î i desfă oară activitatea pe teritoriul municipiuluiției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

Tulcea

o Institu ii publice cu sedii sau filiale în municipiul Tulceației 

 Municipiul  Tulcea – are ca obiectiv realizarea unor servicii  de salubrizare de

calitate de către operatorul de salubrizare, scop în care efectuează controlul iși Obiectul Studiului de Oportunitate

urmărirea activită ii de salubrizare executată de către operator.ției 

 Prestatorii de servicii de salubrizare – au ca obiectiv ob inerea unui profit cât maiției 

mare în schimbul serviciilor oferite.

 Institu ii ale statului care au ca scop protejarea mediului i a sănătă ii populaţiei:ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 
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o Garda  de  Mediu  –  printre  atribu iile  căreia  se  numără  urmărirea  iției și Obiectul Studiului de Oportunitate

controlul  aplicării  de  către  persoane fizice  i  juridice  a reglementărilorși Obiectul Studiului de Oportunitate

privind gestionarea de eurilor i recuperarea materialelor reciclabile, darși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

i aplicarea de sanc iuni contraven ionale pentru încălcările prevederilorși Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

actelor normative în domeniul protec iei mediului.ției 

o Agen ia de Protec ie  a Mediului  -  printre  atribu iile  căreia  se regăsescției ției ției 

coordonarea  i  urmărirea  stadiului  de  îndeplinire  al  obiectivelor  dinși Obiectul Studiului de Oportunitate

strategia na ională de gestionare a de eurilor, colaborând cu autorită ileției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

publice  locale  în  vederea implementării  Planului  local  de  gestionare  a

de eurilor. Totodată, realizează inspec ii la agen ii economici generatoriși Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

de de euri i de inători de substan e chimice periculoase.și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

o Direcţia  de  Sănătate  Publică  –  are  ca  scop  realizarea  controlului

respectării condi iilor igienico-sanitare prevăzute de reglementările legaleției 

în domeniul sănătă ii publice.ției 

o Autoritatea Na ională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare deției 

Utilită i Publice – ANRSC – atribu ii: analiza pie ei serviciilor publice deției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

gospodărie  comunală;  promovarea  concuren ei  i  a  unei  privatizăriției și Obiectul Studiului de Oportunitate

controlate pe pia a serviciilor publice comunitare.ției 

Grupurile  interesate  în  realizarea  activită ii  de  salubrizare  în  municipiul  Tulcea  auției 

diverse nevoi.

Nevoi ale utilizatorilor de servicii de salubrizare:

 să circule pe străzi curate;

 să se plimbe i să se recreeze în parcuri curate;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 să î i poată desfă ura activitatea de zi cu zi fără dificultă i de deplasare, chiar iși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

în anotimpul de iarnă;

 să nu fie nevoiti să respire aer infestat datorită depozitărilor clandestine/ilegale

de de euri.și Obiectul Studiului de Oportunitate

Municipiul Tulcea are ca obiective/nevoi:

 îmbunătă irea  condi iilor  de  via ă  ale  cetă enilor  prin  promovarea  calită ii  siției ției ției ției ției 

eficien ei serviciilor publice de salubrizare;ției 

 cresterea calită ii  vie ii  cetă enilor prin stimularea mecanismelor economiei deției ției ției 

pia ă,  realizarea  unei  infrastructuri  edilitare  moderne,  atragerea  investi iilorției ției 

profitabile pentru comunitatea locală;
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 dezvoltarea  durabilă  a  unor  servicii  care  să  asigure  protec ia  mediuluiției 

inconjurator;

 organizarea serviciilor  publice de salubrizare astfel  incat  să satisfaca nevoile

populatiei, ale institutiilor publice si agentilor economici.

Prestatorul de Servicii de Salubrizare:

 realizarea unui profit cat mai mare in urma prestarii serviciilor de salubrizare;

 prestarea serviciilor in condi ii de calitate i de protec ie a mediului înconjurător.ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

Institu ii  ale  Statului:  Garda de Mediu,  Agen ia de Protec ie  a Mediului,  Direc ia  deției ției ției ției 

Sănătate Publică, Autoritatea Na ională de Reglementare pentru Serviciile Comunitareției 

de Utilită i Publice - A.N.R.S.C. sunt interesate de:ției 

 îmbunătă irea calită ii vie ii cetă enilor prin men inerea unui climat de igiena;ției ției ției ției ției 

 protejarea mediului înconjurător;

 înlăturarea  surselor  de  poluare  a  aerului  i  apelor  provenite  de  la  de eurileși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

clandestine;

 protec ia stării de sănătate a locuitorilor.ției 

2.4 Operatorii serviciului de salubrizare 

Calitatea  de operator  al  serviciului  de  salubrizare  se  dobânde te  în  condi iile  Legiiși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

nr.51/2006 republicată. Operatorii  serviciului  de salubrizare pot fi  desemna i fie prinției 

hotărâre de dare în administrare, în cazul gestiunii directe, fie prin hotărâre de atribuire

a  contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de  salubrizare,  ca  urmare  a  unei

proceduri de achizi ie publică, în cazul gestiunii delegate.ției 

Serviciul  public  de  salubrizare  poate  fi  asigurat,  în  condi iile  legii,  prin  operatoriției 

furnizori/prestatori de servicii publice locale de gospodărire comunală specializa i, careției 

pot fi:

 compartimente de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale, autorizate

în condi iile legii  de către autorită ile na ionale de reglementare sau de cătreției ției ției 

autoritatea administra iei publice locale;ției 

 agen i  economici  atesta i  în  condi iile  legii  de  către  autorită ile  na ionale  deției ției ției ției ției 

reglementare  sau  de  către  autoritatea  administra iei  publice  locale,  pentruției 

activită ile care nu intră în competen a autorită ilor na ionale de reglementare.ției ției ției ției 

Operatorii  serviciului  de  salubrizare  trebuie  să  facă  dovada  competen ei  tehnico-ției 

59



organizatorice, a celei privind calificarea personalului i a asigurării unei dotări tehnico-și Obiectul Studiului de Oportunitate

materiale adecvate, prin care să garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul

parametrilor cantitativi i calitativi prevăzuti în regulamentul serviciului de salubrizare iși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

caietul de sarcini, pentru toate tipurile de activită i contractate.ției 

Operatorii  care  î i  desfă oară  activitatea  în  modalitatea  gestiunii  delegateși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

furnizează/prestează  serviciul  de  salubrizare  prin  exploatarea  i  administrareași Obiectul Studiului de Oportunitate

infrastructurii  tehnico-edilitare  aferente  acestui  serviciu,  în  baza  contractului  de

delegare a gestiunii serviciului, precum i în baza licen ei eliberate de autoritatea deși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

reglementare competentă. Operatorii cu statut de societă i comerciale al căror capitalției 

social este de inut în totalitate de unită i administrativ-teritoriale se organizează i î iției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

desfă oară activitatea pe baza unui regulament de organizare i func ionare aprobat deși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

autorită ile deliberative ale unită ilor administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunareației ției 

generală a asocia iei de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile deției 

utilită i publice.ției 

Operatorii serviciului de salubrizare beneficiaza, in temeiul legii, de aceleasi drepturi si

obligatii  in  raporturile  cu  autorită ile  administra iei  publice  locale  sau  cu  utilizatorii,ției ției 

indiferent  de modul  de organizare,  de forma de proprietate,  de ara  de origine dinției 

Uniunea Europeană, ori de modalitatea de gestiune adoptată. Drepturile i obliga iile ceși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

revin  operatorilor  cu  privire  la  prestarea  serviciului  de  salubrizare,  obiectivele  iși Obiectul Studiului de Oportunitate

sarcinile acestora, precum i indicatorii de performan ă ai serviciului de salubrizare seși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

stabilesc  prin  contractul  de  delegare  a  gestiunii  i  se  precizează  în  regulamentulși Obiectul Studiului de Oportunitate

serviciului de salubrizare.

Operatorii  trebuie  să  presteze  serviciul  de  salubrizare  cu  respectarea  principiilor

universalită ii, accesibilită ii, continuită ii i egalită ii de tratament între utilizatori. Ace tiației ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

se obligă să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la

reducerea  costurilor  de  operare,  inclusiv  prin  aplicarea  procedurilor  concuren ialeției 

prevăzute de normele legale în vigoare,  precum i  să asigure totodată respectareași Obiectul Studiului de Oportunitate

cerin elor specifice din legisla ia privind protec ia mediului.ției ției ției 

Operatorii  î i  pot desfă ura activitatea pe baza licen ei eliberate de A.N.R.S.C. i  ași Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

contractului de delegare a gestiunii. Pentru ob inerea licen ei, operatorii sunt obliga i săției ției ției 

de ină toate avizele, acordurile i  autoriza iile necesare prestării activită ilor specificeției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

serviciului de salubrizare, prevăzute de legisla ia în vigoare i să respecte normele iției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

reglementările  în  vigoare  cu  privire  la  igiena  si  sănătatea  popula iei,  respectiv  lației 

protec ia i conservarea mediului, emise de autorită i competente în aceste domenii.ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 
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2.5 Utilizatorii serviciilor publice

Utilizatorii serviciului de salubritate sunt 

 comunită ile locale considerate în întregul lor;ției 

 persoanele fizice ori juridice care beneficiază individual de una sau mai multe

activită i  specifice  serviciului  de  salubrizare,  în  cazul  activită ilor  a  cărorției ției 

contractare se realizează pe baza unui contract de prestare a serviciului încheiat

în nume propriu cu operatorul.

Dreptul  utilizatorilor  de  a  beneficia  de  serviciul  de  salubrizare  se  stabile te  prinși Obiectul Studiului de Oportunitate

regulamentul serviciului, aprobat prin hotărâre a autorită ilor deliberative ale unită ilorției ției 

administrativ-teritoriale sau, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare

elaborat de A.N.R.S.C. i  aprobat prin ordin al  pre edintelui  acesteia. Utilizatorii  auși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

drept  de  acces  fără  discriminare  la  informa iile  publice  referitoare  la  serviciul  deției 

salubrizare,  atât  operatorul  cât  i  autorită ile  administra iei  publice  locale  avândși Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

obliga ia de a comunica informa ii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, lației ției 

structura tarifară i la clauzele contractuale.și Obiectul Studiului de Oportunitate

Raporturile  dintre  operatorii  serviciului  de  salubrizare  i  utilizatorii  individuali  seși Obiectul Studiului de Oportunitate

desfă oară  pe  baze  contractuale,  cu  respectarea  prevederilor  regulamentuluiși Obiectul Studiului de Oportunitate

serviciului de salubrizare i ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate deși Obiectul Studiului de Oportunitate

autorită ile administra iei publice locale pe baza legisla iei în vigoare, aplicabilă acestuiției ției ției 

serviciu.

Autorită ile deliberative ale unită ilor administrativ-teritoriale, împreună cu primarii,  înției ției 

calitate de autorită i executive i de semnatari ai contractelor de delegare a gestiunii,ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

sunt  responsabili  de  asigurarea  serviciului  de  salubrizare  a  localită ii  i  urmărescției și Obiectul Studiului de Oportunitate

respectarea  de  către  operator  a  indicatorilor  de  calitate  a  serviciului,  a  clauzelor

contractuale i a prevederilor legisla iei în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

Hotărârile autorită ilor administra iei publice locale cu privire la serviciul de salubrizareției ției 

vor fi aduse la cuno tin a publică i orice utilizator din aria de prestare a serviciului areși Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

dreptul să conteste prevederile acestora, în condi iile legii.ției 

2.6 Regulamentul  Serviciului  de  salubrizare  a  localită ilor  -  Ordinulții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

Pre edintelui A.N.R.S.C. Nr. 82/2015și gestiune delegată există diferențe

Prin Regulamentul - cadru al serviciului de salubrizare a localită ilor se stabile te cadrulției și Obiectul Studiului de Oportunitate

juridic  unitar  privind  desfă urarea  serviciului  de  salubrizare,  definind  modalită ile  iși Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate
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condi iile  – cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului  de salubrizare,ției 

indicatorii  de  performan ă,  condi iile  tehnice,  raporturile  dintre  operator  i  utilizator.ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

Fiecare din aceste activită i este detaliată în Regulamentul-cadru.ției 

Regulamentul-cadru stabile te documenta ia tehnică minimă pentru to i operatorii careși Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

asigură  serviciul  de  salubrizare  i  precizează  documentele  necesare  exploatării,și Obiectul Studiului de Oportunitate

precum i modul de întocmire, actualizare, păstrare i manipulare a acestora.și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

Regulamentul  -  cadru  con ine,  de  asemenea,  prevederi  referitoare  la  drepturile  iției și Obiectul Studiului de Oportunitate

obliga iile operatorilor.ției 

2.7 Indicatorii de performan ă i de evaluareții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe și gestiune delegată există diferențe

Indicatorii  de  performan ă  asigură  condi iile  pe  care  trebuie  să  le  îndeplineascăției ției 

serviciul de salubrizare, avându-se în vedere:

 continuitatea din punct de vedere cantitativ i calitativ;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 prestarea serviciului pentru to i utilizatorii din aria sa de responsabilitate;ției 

 adaptarea permanentă la cerin ele utilizatorilor;ției 

 excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 respectarea  reglementărilor  specifice  din  domeniul  protec iei  mediului  i  alției și Obiectul Studiului de Oportunitate

sănătă ii popula iei;ției ției 

 implementarea  unor  sisteme  de  management  al  calită ii,  al  mediului  i  alției și Obiectul Studiului de Oportunitate

sănătă ii si securită ii muncii.ției ției 

Indicatorii  de  performan ă  pentru  serviciul  de  salubrizare  se  referă  la  următoareleției 

activită i:ției 

 contractarea serviciului de salubrizare;

 masurarea, facturarea si încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 men inerea unor rela ii echitabile între operator i utilizator prin rezolvarea rapidăției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

i  obiectivă a problemelor,  cu respectarea drepturilor  i  obliga iilor  care revinși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

fiecărei păr i;ției 

 solu ionarea în  timp util  a  reclama iilor  utilizatorilor  referitoare la  serviciile  deției ției 

salubrizare;

 prestarea  serviciului  de  salubrizare  pentru  to i  utilizatorii  din  raza  unită iiției ției 
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administrative-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau

contract de delegare a gestiunii;

 prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultan ă.ției 

În  vederea  urmăririi  respectării  indicatorilor  de  performan ă,  operatorul  trebuie  săției 

asigure:

 gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 evidenta clară i corectă a utilizatorilor serviciilor;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 înregistrarea activită ilor privind măsurarea presta iilor, facturarea i  încasareației ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

contravalorii serviciilor efectuate;

 înregistrarea reclama iilor  i  sesizărilor  utilizatorilor  i  modul  de solu ionare ației și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

acestora.

Indicatorii de performan ă i de evaluare a serviciului de salubrizare vor fi cuantifica iiției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

cantitativ,  adapta i  la  specificul  fiecărei  localită i  i  vor  fi  prevăzu i  ca  anexă  înției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

regulamentul serviciului de salubrizare.

Indicatorii de performan ă din anexa la Regulamentul-cadru au caracter minimal i potției și Obiectul Studiului de Oportunitate

fi suplimenta i conform prevederilor legale.ției 

2.8 Caietul  de  Sarcini  al  Serviciului  de  salubrizare  a  localită ilor  -  Ordinulții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

Pre edintelui A.N.R.S.C. Nr. 111/2007și gestiune delegată există diferențe

Caietul  de  sarcini-cadru  stabile te  condi iile  de  desfă urare  a  activită ilor  specificeși Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate i condi iile tehnice necesareși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

func ionării acestui serviciu în condi ii de eficien ă i siguran ă.ției ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

Caietul de sarcini-cadru a fost elaborat spre a servi drept documenta ie tehnică i deției și Obiectul Studiului de Oportunitate

referin ă  în  vederea  stabilirii  condi iilor  specifice  de  desfă urare  a  serviciului  deției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

Caietul de sarcini con ine specifica iile tehnice care definesc caracteristicile referitoareției ției 

la nivelul calitativ, tehnic i de performan ă, siguran a în exploatare, precum i sistemeși Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

de  asigurare  a  calită ii,  terminologie,  condi iile  pentru  certificarea  conformită ii  cuției ției ției 

standarde  relevante  sau  altele  asemenea.  Specifica iile  tehnice  se  referă,  deției 

asemenea, la algoritmul executării activită ilor, la verificarea, inspec ia i condi iile deției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

recep ie  a  lucrărilor,  precum  i  la  alte  condi ii  ce  derivă  din  actele  normative  iției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

reglementările, în legătură cu desfă urarea serviciului de salubrizare.și Obiectul Studiului de Oportunitate
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Caietul de sarcini precizează, totodată, reglementările obligatorii referitoare la protec iației 

muncii,  la  prevenirea  i  stingerea  incendiilor  i  la  protec ia  mediului,  care  trebuieși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

respectate pe parcursul prestării serviciului/activită ii specifice din cadrul serviciului deției 

salubrizare i care sunt în vigoare.și Obiectul Studiului de Oportunitate

2.9 Contractul de prestare a serviciului de salubrizare a localită ilor – Ordinulții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

Pre edintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007și gestiune delegată există diferențe

Contractul-cadru  de  prestare  a  serviciului  de  salubrizare  a  localită ilor  constituieției 

modelul contractului de prestări servicii care reglementează, alături de Regulamentul

serviciului, rela iile dintre operatori i utilizatori.ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

Legiuitorul,  prin  art.  12 alin.  3  al  Legii  nr.  101/2006 face trimitere la  un asemenea

contract-cadru de prestare a serviciului, astfel: “Rela iile dintre operatorii serviciului deției 

salubrizare i utilizatorii individuali se desfă oară pe baze contractuale, cu respectareași Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

prevederilor  regulamentului  serviciului  i  ale  contractului-cadru  de  prestare  ași Obiectul Studiului de Oportunitate

serviciului,  adoptate de autorită ile administra iei  publice locale pe baza legisla iei  înției ției ției 

vigoare, aplicabilă acestui serviciu.”

În vederea respectării dispozi iei legale men ionate mai sus, A.N.R.S.C. a elaborat iției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

aprobat,  prin Ordinul  nr. 112/2007 al Pre edintelui  A.N.R.S.C.,  publicat în Monitorulși Obiectul Studiului de Oportunitate

Oficial al României nr. 529/06.08.2007, Contractul-cadru de prestare a serviciului de

salubrizare a localită ilor.ției 

2.10 Rela ia proiectului cu politici publice relevanteții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

Studiul de Oportunitate în ansamblul său este în deplină concordan ă cu obiectiveleției 

strategice ale Comunită ii Europene, ale Planului Na ional de Gestionare a De eurilorției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

(PNGD), a Planului Regional de Gestionare a De eurilor (PRGD) i Master Planului deși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

Gestionare a De eurilor la nivelul jude ului Tulcea. și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

Prin  implementarea  i  operarea  serviciului  de  salubritate  propus  s-ar  asigurași Obiectul Studiului de Oportunitate

respectarea legisla iei interne privind protec ia mediului i a sănătă ii popula iei, precumției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

i legisla ia conexă prezentului Studiu de Oportunitate.și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

Consultarea  tuturor  factorilor  decizionali  la  nivelul  autorită ii  locale  se  impune  prinției 

prisma  faptului  că  beneficiarul  de  drept  al  serviciului  de  salubritate  este  popula iației 

municipiului Tulcea, iar aceasta la rândul ei va trebui să plătească taxa de salubritate

din care vor fi achitate toate costurile aferente acestei activită  de salubrizare.ției 
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3 Analiza i selec ia alternativelorși gestiune delegată există diferențe ții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

Conform art. 23 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilită iției 

publice, republicată, coroborat cu prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr.101/2006 a

serviciului de salubrizare a localită ilor, gestiunea serviciilor de salubritate se realizeazăției 

în următoarele modalită i:ției 

 Gestiune directă;

 Gestiune delegată

În  acest  sens  au  fost  identificate  3 alternative  privind  organizarea  i  func ionareași Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

serviciilor publice de salubritate în municipiul Tulcea, astfel:

3.1  Alternativa  1.  Gestiunea  directă  prin  intermediul  unui serviciu public  de

interes local

În această variantă trebuie ca Primaria Tulcea să î i organizeze un serviciu propriu deși Obiectul Studiului de Oportunitate

salubrizare. În acest caz, Primăria Municipiului Tulcea va fi organizatoare de servicii iși Obiectul Studiului de Oportunitate

ordonator de credit, ca rezultat al descentralizării.

Conform  prevederilor  Legii  51/2006  a  serviciilor  comunitare  de  utilită i  publice,ției 

republicată, cu modificările i completările ulterioare, art. 28 alin (2): Gestiunea directăși Obiectul Studiului de Oportunitate

se realizează prin intermediul unor operatori de drept public înfiin a i la nivelul unită ilorției ției ției 

administrativ-teritoriale,  în  baza  hotărârilor  de  dare  în  administrare  adoptate  de

autorită ile deliberative ale acestora.ției 

Ace ti operatori pot fi:și Obiectul Studiului de Oportunitate

 compartimente  func ionale  fției ără personalitate  juridică,  organizate  în  structura

aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor jude ene;ției 

 servicii  publice  de interes  local  sau jude ean,  specializate,  fției ără personalitate

juridică,  înfiin ate  si  organizate  în  subordinea  consiliilor  locale  sau  consiliilorției 

jude ene,  dupției ă caz,  prin  hotărâri  ale  autorită ilor  deliberative  ale  unitției ă ilorției 

administrative-teritoriale respective;

 servicii  publice  de  interes  local  sau  jude ean,  specializate,  cu  personalitateției 

juridică,  înfiin ate  si  organizate  în  subordinea  consiliilor  locale  sau  consiliilorției 

jude ene,  dupției ă caz,  prin  hotărâri  ale  autorită ilor  deliberative  ale  unitției ă ilorției 

administrative-teritoriale respective.
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În cazul în care s-ar opta pentru asigurarea serviciului printr-un compartiment func ionalției 

organizat  în  structura  aparatului  de  specialitate  al  primarului  sau  înfiin area  unuiției 

serviciu  public  de  salubrizare  specializat  i  autorizat  conform  legii,  organizat  subși Obiectul Studiului de Oportunitate

autoritatea consiliului local, prezentăm următoarea analiză:

Avantaje Dezavantaje 

Asigurarea  prestării  serviciului  de

salubrizare  fără  a  fi  nevoie  de  o

procedură  de  achizi ie  publică  pentruției 

contractarea serviciului

Control direct asupra activită iiției 

Încasarea  profitului  din  prestarea

activită iiției 

Serviciul  trebuie  înfiin at  i  organizat.ției și Obiectul Studiului de Oportunitate
Utilajele  trebuie  să  se  afle  în  dotarea
serviciului  la  depunerea  cererii  de
licen iere.ției 

Nu  pot  fi  obţinute  toate  asigurările
necesare de răspundere civilă pentru terţi
şi pentru autovehiculele folosite (sau pot fi
obţinute cu condiţionări neprevăzute).

Durata  de  achizi ie  a  utilajelor,  minimției 
estimată  este  de  100  zile.  Intrarea  în
posesie i recep ii minim 90 zile.și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

Angajarea de personal  specializat pentru
prestarea serviciilor în condi iile plafonăriiției 
numărului  de  angaja i  în  structurileției 
subordonate  autorită ii  publice  locale  –ției 
fonduri alocale din buget pentru salarizare
minim 3.000.000 euro anual.

Minimum  investi iilor  în  utilaje,  ma ini  iției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate
dotări – 14.150.400 euro.

Asigurare  logistica:  spa ii  pentru  birouri,ției 
parcare  utilaje,  depozitare  materiale,
birotică, solu ii informatice etcției 

Asumarea  tuturor  riscurilor  de  către

serviciul public înfiin at, respectiv de cătreției 

autoritatea publică locală

Oportunită i ției Riscuri 

Dotări  tehnice  proprii  în  domeniul

salubrizării

Angajarea de for ă de muncă i scădereației și Obiectul Studiului de Oportunitate

omajuluiși Obiectul Studiului de Oportunitate

Suplimentarea  investi iilor  conformției 

oricăror norme care apar ulterior dării in

gestiune,  prin  aplicarea  în  cadrul  unor

linii de finan are externăției 

Pe  parcursul  derulării  serviciului  de

salubrizare  regimul  de  impozitare  se

poate schimba

Perioada lungă de ob inere a autorizărilorției 

Datorită  schimbărilor  de  legislaţie,  de

politică sau de altă natură, sunt necesare

finanţări  suplimentare  pentru

retehnologizare,  construc ie,  reechipare,ției 
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modificare etc.

Implicarea  redusă  a  cetăţenilor  în

problemele  de  între inere  a  cură enieiției ției 

străzilor i trotuarelor pe timp friguros.și Obiectul Studiului de Oportunitate

O  schimbare  demografică  sau  socio-

economică  afectează  cererea  pentru

prestaţii

În aceste condi ii, considerăm ca gestiunea directă nu este o solu ie oportună deoareceției ției 

prezintă  numeroase  dezavantaje  comparativ  cu  avantajele  identilicate  i  implicăși Obiectul Studiului de Oportunitate

cheltuieli suplimentare suportate din bugetul local pentru:

 dotarea cu utilaje specifice activită ii din cadrul serviciului;ției 

 suplimentarea  investi iilor  pe  parcursul  derulării  contractului  pentru  înnoireației 

parcului de utilaje, conform oricăror norme care ar putea apărea ulterior

 asigurarea  i  amenajarea  unui  sediu,  garaj,  depozit  material,  în  care  să  seși Obiectul Studiului de Oportunitate

desfă oare activitatea specificăși Obiectul Studiului de Oportunitate

 costuri de personal mari pentru realizarea activită ilor de salubrizareției 

 necesitatea ob inerii licen ei A.N.R.S.C.- clasa 2, pentru efectuarea activită ilorției ției ției 

de  salubrizare  -  conform  prevederilor  HG  nr.745/2007  pentru  aprobarea

Regulamentului  privind acordarea licen elor în domeniul  serviciilor  comunitareției 

de utilită i publiceției 

 numărul minim de personal esle limitat prin Legea nr.273/2006 privind finan eleției 

publice locale, cu modificările i completările ulterioare, la un număr de 31 deși Obiectul Studiului de Oportunitate

angaja i,  dar  fundamentând  necesarul  minim  de  personal  pentru  asigurareației 

desfă urării activită ilor în conformitate cu normativele tehnice pentru activitateași Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

de salubrizare, ar rezulta un numar de minim 160 angaja i.ției 

Numărul optim de utilaje plecând de la prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/2007

privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localită ilor,ției 

pentru  activită ile  de  salubrizare,  ar  fi  de  (totalizând un cost  estimativ  total  de  ccației 

14.150.400 euro):

Autoutilitare – 5 buc

Autoperii Mari – 4 buc

Autoperii Medii – 2 buc
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Autoperii Mici – 2 buc

Autobasculante – 6 buc

Autocompactoare 10 mc – 2 buc

Autocompactoare 4 mc – 1 buc

Autobasculantă cu împrăştiător lamă + sărăriţă de mare capacitate (minim7 mc) - 9

buc.

Autobasculantă cu împrăştiător lamă + sărări a de medie capacitate (maxim 5 mc) – 7ției 

buc.

Utilaj multifunc ional similar, utilat pentru deszăpezire de capacitate medie - 4 buc.ției 

Utilaje multifunc ional similar, utilat pentru deszăpezire de capacitate mică pentru străziției 

înguste i trotuare – 4 buc.și Obiectul Studiului de Oportunitate

Utilaje  multifunc ional  similar,  cu  lama  în  formă  de  V  utilat  pentru  deszăpezire  deției 

capacitate mică pentru străzi în pantă – 4 buc.

Tractor max 120 CP cu priza de putere dotat cu lama i sărări ă – 2 buc.și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

Autobasculantă pentru transport zăpadă – 6 buc.

Încărcătoare frontale - 5 buc.

Autoturism pentru monitorizare i control - 5 buc.și Obiectul Studiului de Oportunitate

Utilaj pentru topit zăpada - 1 buc. (pentru zona centrală i protejată a municipiului).și Obiectul Studiului de Oportunitate

Cheltuielile cu personalul

 Cheltuieli cu for a de muncă; (salarii i contribu ii la bugetul de slat i bugetulției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

asigurărilor sociale) pentru personalul minim angajat

 Echipament de lucru

 Cheltuieli cu protec ia munciiției 

 Materiale igienico-sanitare

S-a luat în calcul grila de salarizare pentru personalul contractual din cadrul primăriei

municipiului  pentru  stat  de  func ii  cu  încadrare  de:  director,  ef  serviciu,  inspectoriției și Obiectul Studiului de Oportunitate

(personal,  protec ia  mediului,  protec ia  muncii,  contabilitate,  ef  de  sector,  ef  parcției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

auto,  jurist),  pază,  conducători  auto,  magazioneri  i  muncitori  necalifica i  minimși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

250.000 euro /lună (3.000.000 euro anual).

Cheltuieli aferente mijloacelor auto
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 Combustibil i lubrifian iși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

 Asigurarea CASCO

 Asigurarea obligatorie

 Revizii obligatorii

 Rovigneta

 Licen ă emisă de Ministerul Transporturilorției 

 Anvelope i alte piese de schimbși Obiectul Studiului de Oportunitate

 Repara ii i revizii, etcției și Obiectul Studiului de Oportunitate

Ale cheltuieli:

Colectare  i  transport  de euri  stradale  i  clandestine  -  Cantitatea  medie  anualăși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

estimată de de euri stradale rezultate în urma realizării opera iilor de:și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

 măturat manual = 5.000 mc/an

 măturat mecanizat = 10.000 mc/an

 între inere rigole, etc = 15.000 mc/anției 

30.000 mc/an x 22 lei/mc = 660.000 lei/an

Cheltuieli obligatorii privind asigurarea serviciului:

 Spa iile necesare pentru birouri, garaje, atelier repara ii, platformă pentru utilajeției ției 

 Spa ii acoperite pentru depozitarea materialului antiderapantției 

 Dotările necesare pentru func ionare: birouri, tehnică de calcul, birotică, scule iției și Obiectul Studiului de Oportunitate

dispozitive pentru repara ii ma ini i utilaje, softuri, etc.ției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

În ceea ce prive te examinarea serviciului având în vedere costurile anterior estimate,și Obiectul Studiului de Oportunitate

considerăm  că  varianta  ca  Primăria  sa  execute  prin  for e  proprii  activită ile  deției ției 

salubrizare, necesită investi ii umane i materiale majore, pentru care aceasta nu areției și Obiectul Studiului de Oportunitate

surse de finan are imediate.ției 

În  concluzie,  putem  afirma  că  gestiunea  directă,  prin  servicii  specializate  ale

consiliilor locale este recomandată în special pentru comunităţile medii i mici,și gestiune delegată există diferențe

precum şi în cazul unor servicii fără complexitate tehnică, care au un caracter

administrativ-bugetar.

3.2 Alternativa 2. Gestiunea delegată a serviciului către un operator extern
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În această variantă, gestiunea serviciului de salubrizare va fi delegată către un operator

de salubritate selectat prin organizarea unei proceduri în conformitate cu dispozi iileției 

legisla iei achizi iilor publice.ției ției 

Delegarea serviciului se face în conformitate cu legisla ia în vigoare, respectiv:ției 

 Legea nr. 98/2016 privind achizi iile publice;ției 

 Legea serviciilor comunitare de utilită i publice nr. 51/2006, republicată;ției 

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

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi  a contractelor de

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi

funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

 Ordinul  pre edintelui  ANRSC  nr.  82/2015  privind  aprobarea  regulamentului-și Obiectul Studiului de Oportunitate

cadru al serviciului de salubrizare al localită ilorției 

 Ordinul  pre edintelui  ANRSC  nr.  111/2007  privind  aprobarea  caietului  deși Obiectul Studiului de Oportunitate

sarcini-cadru al serviciului de salubrizare al localită ilorției 

 Ordinul  pre edintelui  ANRSC  nr.  109/2007  privind  aprobarea  Normelorși Obiectul Studiului de Oportunitate

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activită ileției 

specifice serviciului de salubrizare a localită ilorției 

 Ordinul pre edintelui ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadruși Obiectul Studiului de Oportunitate

de prestare a serviciului de salubrizare a localită ilorției 

 O.U.G nr.  78/2000 – Privind regimul de eurilor cu modificările i  completărileși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

ulterioare.

În  cazul  în  care  s-ar  opta  pentru  asigurarea  serviciului  prin  gestiunea  delegată,

prezentăm următoarea analiză:

Avantaje Dezavantaje 

Angajarea  de  for ă  de  muncă  locală  iției și Obiectul Studiului de Oportunitate
scăderea omajuluiși Obiectul Studiului de Oportunitate

Existen a unui cadru competitiv,  operatorției 
cu  licen ă  i  dotări  tehnice  moderne  înției și Obiectul Studiului de Oportunitate
domeniul salubrizării

Dotarea  operatorului  cu  toate  mijloacele
necesare  îndeplinirii  în  bune  condi ii  ației 
serviciului

Contractul  de  delegare  prevede
obligativitatea  îndeplinirii  indicatorilor  de
performan ă care fac referire la activită ileției ției 

Control  mai  scăzut  asupra  prestării
serviciilor decât în cazul atribuirii  directe a
contractului de delegare către o companie
municipala.

Riscul  semnificativ  de  operare  nu  se
transferă operatorului ci rămâne în sarcina
autorită ii contractanteției 

Dificultate în estimarea cât mai  exactă a
posibilită ii investi iilor.ției ției 

Operatorul  extern  nu  indeplineste
conditiile de eligibilitate pentru accesarea
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prestate.  Suplimentarea  investi iilor  peției 
parcursul  derulării  contractului  conform
oricăror  norme  care  apar  ulterior
contractării

Se  poate  urmări  situa ia  financiară  iției și Obiectul Studiului de Oportunitate
operatorul  va  răspunde  din  punct  de
vedere economic

Se constituie o garan ie de bună execu ieției ției 

pentru serviciile prestate

de  fonduri  europene  in  vederea
achizitionarii de utilaje si echipamente.

Oportunită i ției Riscuri 

Bază legală stabilă i sistem de raportareși Obiectul Studiului de Oportunitate

corect

Prin procedura de achizi ie se va obtineției 

selectarea  unui  operator  care  să  ofere

raportul optim între pre  (mic) al tarifelorției 

i calitate (ridicată) a serviciilor.și Obiectul Studiului de Oportunitate

Colectarea  impozitului  aferent  prestării

de  servicii  de  către  Municipiul  Tulcea

contribuie  astfel  la  cre terea  bugetuluiși Obiectul Studiului de Oportunitate

local.

Există posibilitatea ca societatea privată

să  intre  în  insolven ă,  din  incapacitateției 

temporară  de  plată  sau  definitivă,  fapt

care  ar  periclita  buna  desfă urare  ași Obiectul Studiului de Oportunitate

activită ilor de salubrizare.ției 

Criza economic-financiară interna ionalăției 

Modificări ale legisla iei achizi iilor publiceției ției 

Modificarea legisla iei în domeniul tarifăriiției 

unice după atribuirea contractului

3.3 Alternativa 3. Atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii către o

companie municipală

În această variantă, gestiunea serviciului de salubrizare va fi delegată către un operator

de salubritate  –  companie  municipal,  atribuirea  făcându-se direct,  având în  vedere

următoarele aspecte:

-         conform  prevederilor  OUG  nr.  58/2016,  se  modifică  art.  52  din  Legea  nr.

51/2006, unde prevede că „Contractele de delegare vor putea fi atribuite direct doar

după obţinerea avizului Consiliului Concurenţei cu privire la respectarea prevederilor

specifice din domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat.”

-         în 2017, prin Legea nr. 174/2017 legiuitorul abrogă art. 52 din Legea nr. 51/2006,

astfel încât nu mai este necesară ob inerea avizului Consiliului Concuren eiției ției 

Atribuirea contractului de delegare a serviciului se face în conformitate cu legisla ia înției 

vigoare, respectiv:
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 Legea nr. 101/2006 republicată, Legea serviciului de salubrizare a localită ilor,ției 

cu modificările i completările ulterioare;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 Ordinul  pre edintelui  ANRSC  nr.  82/2015  privind  aprobarea  regulamentului-și Obiectul Studiului de Oportunitate

cadru al serviciului de salubrizare al localită ilorției 

 Ordinul  pre edintelui  ANRSC  nr.  111/2007  privind  aprobarea  caietului  deși Obiectul Studiului de Oportunitate

sarcini-cadru al serviciului de salubrizare al localită ilorției 

 Ordinul  pre edintelui  ANRSC  nr.  109/2007  privind  aprobarea  Normelorși Obiectul Studiului de Oportunitate

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activită ileției 

specifice serviciului de salubrizare a localită ilorției 

 Ordinul pre edintelui ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadruși Obiectul Studiului de Oportunitate

de prestare a serviciului de salubrizare a localită ilorției 

 O.U.G nr.  78/2000 – Privind regimul de eurilor cu modificările i  completărileși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

ulterioare.

Sarcina de satisfacere a nevoilor de salubrizare ale cetă enilor poate fi îndeplinită de oției 

Autoritate  Locală  care  ac ionează  prin  intermediul  unei  societă i  comerciale  cuției ției 

răspundere limitată sau a unei societă i pe ac iuni, denumita companie municipală.ției ției 

Compania Municipală se înfiin ează prin hotărâre adoptată de către autoritatea locală iției și Obiectul Studiului de Oportunitate

este o societate de drept comun, care ac ionează în conformitate cu Legea 31/1990ției 

privind societă ile comerciale, la fel ca orice companie privată.ției 

Sarcinile îndeplinite de Compania Municipală sunt finan ate din capitalurile sale proprii.ției 

Autoritatea locală poate furniza active companiei municipale, astfel încât compania să

poată îndeplini sarcini municipale.

Activitatea  din  cadrul  Companiei  Municipale  este  contabilizată  de  către  Compania

Municipală. În cazul în care Compania Municipală efectuează i alte activită i, care nuși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

sunt legate de Obligatia de Serviciu Public,  acele alte activită i  trebuie contabilizateției 

separat.

Companiile municipale sunt Operatori Interni i î i vor păstra statutul de operator internși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

atâta timp cât nu participă la proceduri competitive de atribuire privind prestarea de

servicii de salubrizare în afara teritoriului autorită ii sale contractante. ției 

Atribuirea directă i Contractul de delegare de gestiune se aprobă de către autoritateași Obiectul Studiului de Oportunitate

locală.

În cazul în care s-ar opta pentru asigurarea serviciului prin gestiunea delegată către o

companie municipală, prezentăm următoarea analiză:
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Avantaje Dezavantaje 

Angajarea  de  for ă  de  muncă  locală  iției și Obiectul Studiului de Oportunitate
scăderea omajuluiși Obiectul Studiului de Oportunitate

Transferul riscurilor (de operare/ executie,
financiare, legislative) în mare parte către
operator.

Dotarea  operatorului  cu  toate  mijloacele
necesare  îndeplinirii  în  bune  condi ii  ației 
serviciului

Contractul  de  delegare  prevede
obligativitatea  îndeplinirii  indicatorilor  de
performan ă care fac referire la activită ileției ției 
prestate. 

Suplimentarea  investi iilor  pe  parcursulției 
derulării  contractului  conform  oricăror
norme care apar ulterior contractării

Se  poate  urmări  situa ia  financiară  iției și Obiectul Studiului de Oportunitate
operatorul  va  răspunde  din  punct  de
vedere economic.

Se constituie o garan ie de bună execu ieției ției 
pentru serviciile prestate

Prin  reprezentan ii  săi  în  A.G.Ației 
operatorului  de  salubrizare,  autoritatea
locală  poate  controla  deciziile  strategice
ale acestuia, în vederea alinierii politicilor
operatorului  la  interesele  comunită ii,ției 
mergând  până  la  reorganizarea  /
redimensionarea societatii.

În  schimbul  dreptului  de  exploatare  a
serviciului,  operatorul  plateste  redeven ăției 
catre Autoritatea contractantă. 

Municipalitatea  poate accesa  fonduri

europene, în vederea dotarii operatorului

cu echipamente moderne.

Afectarea  cadrului  competitiv.  Pentru
remedierea  acestui  aspect,  durata
contractului de delegare a fost limitata
la  5  ani,  completat  cu  analize  periodice
privind performantele serviciului.

Riscuri financiare legate de cash flow.

Oportunită i ției Riscuri 

Bază legală stabilă i sistem de raportareși Obiectul Studiului de Oportunitate

corect

Există  posibilitatea  ca  societatea

municipală  să  intre  în  insolven ă,  dinției 

incapacitate  temporară  de  plată  sau

definitivă,  fapt  care  ar  periclita  buna

desfă urare a activită ilor de salubrizare.și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

73



Criza economico-financiară interna ionalăției 

Modificări ale legisla iei utilită ilor publiceției ției 

Sintetizând cele de mai sus, i având în vedere atât prevederile legale aplicabileși Obiectul Studiului de Oportunitate  [art. 6

alin. 1 din Legea nr. 100/2016, art. 230 alin. 2 din Lega nr. 98/2016, Considerentul nr.

18  din  Directiva  23/2014/UE;],  precum  i  jurispruden a  CJUE  și Obiectul Studiului de Oportunitate ției relevantă  [Cauza

C348/10, Cauza C-382/05, Cauza C-274/09], elementele esen iale diferen iatoare aleției ției 

celor  două modalită i  de atribuire  ției delegate  a gestiunii  serviciilor  publice comunitare

sunt:

 în cazul concesiunii, operatorul preia riscul semnificativ de operare, în timp ce în

cazul  achizi iilor,  riscul  semnificativ  de  operare  rămâne  în  sarcina  autorită iiției ției 

contractante.

 în cazul concesiunii, veniturile operatorului provin de la beneficiari, în timp ce în

cazul achizi iei, veniturile operatorului provin de la autoritatea contractantă;ției 

Astfel,  din  analiza  anterioară  reiese  clar  că  singurele  2  scenarii  viabile  pentru

municipalitatea  Tulcea,  în  vederea  alegerii  tipului  de  administrare  a  serviciilor  de

salubrizare, sunt:  gestiunea delegată către un operator extern i  gestiunea delegatăși Obiectul Studiului de Oportunitate

către o companie municipală, între cele două situa ii de gestiune directă i gestiuneții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe și gestiune delegată există diferențe

delegată existând diferen e majoreții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe :

În cazul gestiunii directe, Autoritatea Locală îşi asumă în mod direct prestarea serviciului

de salubrizare, precum şi toate sarcinile şi  responsabilităţile ce incumbă în ceea ce

priveşte organizarea, coordonarea, exploatarea, finanţarea, controlul  şi  administrarea

furnizării de servicii de salubrizare.

Gestiunea  directă  se  materializează  prin  hotărâri  ale  Autorită ii  Locale.  Cerinţeleției 

obligaţiilor de serviciu public impuse compartimentului specializat se stabilesc prin act

de dispoziţie internă al Autorită ii Locale.ției 

Actul intern al Autorităţii Locale trebuie să definească în mod clar obligaţiile de serviciu

public pe care trebuie să le respecte operatorul de servicii publice, precum şi zonele

geografice  în  cauză,  să  stabilească  în  prealabil,  în  mod  obiectiv  şi  transparent,

parametrii pe baza cărora urmează să stabilească modalităţile de alocare a costurilor

legate de prestarea de servicii;  şi  să determine modalităţile  de alocare a veniturilor

încasate, venituri care pot fi reţinute de operatorul de servicii publice, restituite autorităţii

competente sau partajate de cele două entităţi.

Întreaga responsabilitate pentru furnizarea de servicii, în cazul gestiunii directe printr-un
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compartiment specializat, revine autorităţii locale, după cum rezultă din decizia internă şi

independentă a autorităţii locale respective. Ca atare, nu se organizează niciun proces

de selecţie a operatorului.

În  cazul  gestiunii  delegate  către  o  companie  municipală,  conform Legii  române nr.

51/2006, Contractul de servicii publice se atribuie unei Societăţi Comerciale. Aceasta

poate fi o societatea comercială nou înfiinţată sau (în conformitate cu Legea 92/2007) o

Societate Comercială creată prin restructurarea unei Regii Autonome, al cărei capital

social este deţinut integral sau parţial de către autoritatea publică (Operator Intern).

Obligaţia  de  serviciu  public,  în  cazul  atribuirii  directe,  este  impusă  unei  Companii

Municipale prin Contractul de servicii publice, ce se aprobă de către autoritatea locală.

Domeniul  de  aplicabilitate  a  obligaţiilor  de  serviciu  public  impuse  unei  companii

municipale  este  definit  în  detaliu  în  Contractul  de  servicii  publice,  reprezentat  de

Contractul de delegare de gestiune prin concesiune. Ca excepţie, în baza asticolului 28

din Legea 51/ 2006, o Regie autonomă poate presta servicii de utilităţi publice numai

pentru o perioadă limitată de timp, până la finalizarea proiectelor finanţate din fonduri

UE.

În  cazul  gestiunii  delegate  către  un  operator  extern,  acesta  trebuie  să  îşi  asume

obligaţia de serviciu public în cadrul unui contract de servicii  încheiat cu Autoritatea

Locală, vizând îndeplinirea sarcinilor legate de satisfacerea nevoilor de salubrizare ale

cetăţenilor.

Un operator extern îşi asumă obligaţia de serviciu public, în schimbul veniturilor pe care

urmează să le obţină şi/sau în schimbul unei Compensaţii pentru serviciu public.

Gestiunea delegată este forma prin care, păstrându-se deplina responsabilitate publică,

autoritatea apelează la o societate comercială pentru realizarea serviciului,  pe bază

contractuală.

Concesionarea  este  forma  de  gestiune  delegată  prin  care  autoritatea  administraţiei

publice desemnează o persoană juridică în vederea administrării şi gestionării serviciului

public pe o perioadă determinată de timp pe riscul şi răspunderea acesteia în schimbul

unei remuneraţii plătibilă din tarifele obţinute din exploatarea serviciului. Concesionarea

se realizează printr-un contract administrativ încheiat între autorităţile administrative şi

persoane  fizice  sau  juridice  private.  Concesionarul  realizează  investiţiile  necesare

pentru realizarea serviciului public, investiţiile fiind recuperate din taxele percepute de la

utilizatorii serviciului public. 

În prezent concesionarea este una dintre cele mai frecvent utilizate modalităţi de

gestionare delegată a serviciilor publice.

Concesionarea  serviciilor  publice  reprezintă  un  mod  prin  care  administraţia
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armonizează  interesul  general  al  comunităţii  locale  cu  interesul  particular  al

operatorului serviciului public.

Au calitatea de concedent, în numele statului, judeţului, oraşului sau comunei, şi sunt

astfel subiecte ale contractului de concesiune ministerele sau alte organe de specialitate

ale administraţiei  publice centrale,  pentru bunurile proprietatea publică sau privată a

statului ori pentru activităţile şi serviciile publice de interes naţional, consiliile judeţene,

consiliile  locale  sau  instituţiile  publice  de  interes  local,  pentru  bunurile  proprietate

publică ori privată a judeţului, oraşului sau comunei ori pentru activităţile şi serviciile

publice de interes local.

Avantajele  atribuirii  directe  a  contracutlui  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de

salubrizare către un operator de al municipalită ii se regăsesc în mai multe aspecte. Unției 

prim avantaj este separarea funcţiilor de gestiune propriu-zisă a serviciilor de cele

de stabilire a politicii şi strategiei serviciilor, precum şi controlul asupra modului

de realizare a acestora, care revine autorităţilor publice locale. În al doilea rând se

poate sublinia faptul că apar relaţii contractuale între consiliile locale şi societăţile

comerciale prestatoare, ceea ce determină o definire a raporturilor dintre părţi şi

a standardului minim impus cu privire la calitatea şi cantitatea serviciilor. Pe de

altă  parte  se  poate  lua  în  discuţie  problema  reorganizării  şi  a  redimensionării

societăţilor comerciale, ţinând cont atât de prevederile legii în ceea ce priveşte

descentralizarea şi autonomia locală, cât şi de nevoile interne de restructurare a

serviciilor.  Nu  în  ultimul  rând,  un  alt  avantaj  poate  fi  stimularea  interesului  de

extindere a sferei serviciilor prestate.

Analiza economic-financiară pentru  gestiunea delegată către un operator extern iși Obiectul Studiului de Oportunitate

gestiunea  delegată  către  o  companie  municipală  are  ca  scop  principal  evaluarea

profitabilităţii  şi  sustenabilităţii  financiare  a  delegării  din  punctul  de  vedere  al

beneficiarilor/operatorilor. În esenţă, această analiză arată dacă investi ia va genera unției 

flux de numerar net pozitiv pe perioada de evaluare (profitabilitate) şi dacă fluxul de

numerar cumulat de la începerea proiectului nu este sub zero (sustenabilitate).

Aceasta se face prin analizarea fluxului  de numerar al  proiectului  de investi ii,  careției 

include atât ieşirile de numerar,  în  termenii  investiţiilor  şi  costurilor  de întreţinere şi

operare  cât  şi  intrările  de  numerar,  în  termenii  surselor  de  finanţare  şi

veniturilor/taxelorpercepute utilizatorilor. Fluxurile de numerar din analiza financiară nu

includ  amortizarea,  rezervele  şi  alte  elemente  de  contabilitate  care  nu  corespund

fluxurilor reale din analiza economică.

Costurile totale de investiţie ale delegării  includ toate unităţile de cheltuieli necesare

pentru punerea în aplicare a proiectului,  incluzând costul  activelor fixe (achiziţie de
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echipamente  specific),  dar  i  costurile  de  punere  în  func iune,  implicând  studiiși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

pregătitoare, servicii de consultanţă/planificare/proiectare, etc.

Pentru  estimarea  evolu iei  veniturilor  în  varianta  cu  proiect  pe  toată  perioada  deției 

prognoză s-a analizat structura veniturilor curente ale companiei i ponderea veniturilorși Obiectul Studiului de Oportunitate

generate  de  serviciile  prestate,  pornind  de  la  valorile  veniturilor  înregistrate  în  anii

anteriori.

Categoriile de venituri  generate de realizarea variantei  cu proiect sunt veniturile din

serviciile prestate. 

În  compara ie,  sunt  prezentate  atât  veniturile  pentru  varianta  fără  proiect,  cât  iției și Obiectul Studiului de Oportunitate

veniturile pentru varianta cu proiect pentru perioada analizată.

4 Fundamentarea oportunită ii delegării ții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe gestiunii serviciului

Prezentul  studiu  de  oportunitate  s-a  realizat  în  vederea  analizării  oportunită ii  deției 

delegare a serviciilor publice de salubrizare.

Principalele aspecte care au impus realizarea studiului:

 respectarea  i  aplicarea  reglementărilor  legislative  în  domeniu,  care  au  fostși Obiectul Studiului de Oportunitate

armonizate cu legisla ia UE;ției 

 necesitatea asigurării unor servicii publice de salubritate eficiente i de calitate,și Obiectul Studiului de Oportunitate

modernizarea infrastructurii i sistemului logistic existent;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 necesitatea modernizării sistemului de salubritate;

 dorin a  autorită ii  locale  de  a  asigura  un  mediu  de  via ă  curat  i  sănătosției ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

locuitorilor municipiului Tulcea.

În  urma  analizării  situa iei  actuale,  s-a  constatat  că  modul  actual  de  prestare  alției 

serviciului  public  de  salubrizare  este  satisfăcător,  operatorul  actual  al  serviciilor

atingându- i  toate  intele  de  profitabilitate,  eficien ă i  performan ă impuse de UATși Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

Municipiul Tulcea.

Argumentele care stau la baza delegării gestiunii serviciului public de salubrizare prin

concesiune:

 Prin continuarea tradi iei de cooperare între operator i UAT Tulcea se va puteației și Obiectul Studiului de Oportunitate

men ine  trendul  de  profitabilitate,  eficien ă  i  performan ă  impuse  de  UATției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

Municipiul  Tulcea,  prin  recontractarea  unui  operator  care  să  poată  oferi  în

continuare raportul optim intre pre ul (mic) al presta iei i  calitatea (ridicată) ației ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

serviciilor.
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 Asigurarea  unui  serviciu  de  calitate  la  standarde  europene  i  care  săși Obiectul Studiului de Oportunitate

corespundă  normelor  na ionale  i  ale  UE  referitoare  la  mediu,  este  posibilăției și Obiectul Studiului de Oportunitate

numai  cu  investi ii  adecvate  în  dotări  performante  corespunzătoare  i  cuției și Obiectul Studiului de Oportunitate

asigurarea  de  personal  suficient  i  adecvat  pregătit  din  punct  de  vedereși Obiectul Studiului de Oportunitate

profesional.

 Valoarea investi iilor  necesare pentru  asigurarea unor  dotări  adecvate pentruției 

prestarea la standardele cerute de către legisla ia în vigoare a acestor serviciiției 

este foarte mare, municipalitatea putând accesa fonduri  europene în această

direc ie, spre deosebire de un operator extern care nu deţine resursele necesareției 

de  finan are  imediată  i  nici  nu  îndepline te  criteriile  de  eligibilitate  pentruției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

accesarea de fonduri europene în acest domeniu al utilită ilor.ției 

Prin  cre terea  nivelului  calitativ  al  serviciilor,  comunitatea  locală  va  beneficia  de  oși Obiectul Studiului de Oportunitate

îmbunătă ire a calită ii mediului i implicit a sănătă ii populaţiei.ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

De asemenea, prezentul Studiu propune indicatori de performan ă i de evaluare careției și Obiectul Studiului de Oportunitate

să  fie  prevăzu i  în  contractul  de  delegare  pentru  serviciile  încredin ate  spreției ției 

administrare operatorului.

Ace ti  indicatori  asigură  condi iile  pe  care  trebuie  să  le  îndeplinească  serviciile  deși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

salubrizare, avându-se în vedere:

 continuitatea din punct de vedere cantitativ i calitativ;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 adaptarea permanentă la cerin ele utilizatorilor;ției 

 excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 respectarea  reglementărilor  specifice  din  domeniul  protec iei  mediului  i  alției și Obiectul Studiului de Oportunitate

sănătă ii popula iei; ției ției 

 implementarea  unor  sisteme  de  management  al  calită ii,  al  mediului  i  alției și Obiectul Studiului de Oportunitate

sănătă ii i securită ii munciiției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

Indicatorii  de  performan ă  pentru  serviciul  de  salubrizare  se  referă  la  următoareleției 

activită i:ției 

 contractarea serviciilor de salubrizare;

 măsurarea, facturarea i încasarea contravalorii serviciilor efectuate;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 men inerea unor rela ii echitabile între operator i utilizator prin rezolvarea rapidăției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

i  obiectivă a problemelor,  cu respectarea drepturilor  i  obliga iilor  care revinși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 
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fiecărei păr i;ției 

 solu ionarea în  timp util  a  reclama iilor  utilizatorilor  referitoare la  serviciile  deției ției 

salubrizare;

 prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultan ă.ției 

În  vederea  urmăririi  respectării  indicatorilor  de  performan ă,  operatorul  trebuie  săției 

asigure:

 gestiunea serviciilor de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 eviden a clară i corectă a utilizatorilor;ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

 înregistrarea activită ilor privind măsurarea presta iilor, facturarea i  încasareației ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

contravalorii serviciilor efectuate;

 înregistrarea reclama iilor  si  sesizarilor  utilizatorilor  si  modul  de solutionare ației 

acestora.

În conformitate cu competen ele i atribu iile legale ce îi revin, Primăria Tulcea trebuieției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

să aibă acces neîngrădit la informa ii necesare stabilirii:ției 

 modului de respectare i îndeplinire a obliga iilor contractuale asumate;și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

 calită ii  i  eficien ei  serviciilor  prestate  la  nivelul  indicatorilor  de  performan ăției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

stabili i  în  contractul  de  delegare a gestiunii  pentru toate  activită ile  care  facției ției 

obiectul acestuia;

 modului  de  administrare,  exploatare,  conservare  i  men inere  în  func iune,și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

dezvoltare  i/sau  modernizare  a  sistemelor  publice  din  infrastructura  edilitar-și Obiectul Studiului de Oportunitate

urbană încredin ată prin contractul de delegare a gestiunii;ției 

 modului de formare i stabilire a tarifelor pentru activită ile prestate;și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

 respectării  parametrilor  ceru i  prin  prescrip iile  tehnice  i  a  normelorției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

metodologice.

79



5 Analiza de risc

Principalele categorii de riscuri identificate sunt:

 riscul îndeplinirii cerinţelor specifice impuse proiectului;

 riscul ca cererea de utilizare să fie mai mică decât estimările;

 riscul financiar;

 riscul de apariţie a unei situaţii de forţă majoră;

 riscul operaţional şi al asigurării nivelului de performanţă;

 riscul exploatării infrastructurii;

 riscul legal;

 riscul uzurii morale şi al necesităţii modernizării serviciului;

 riscul asociat protecţiei mediului;

Riscul transferabil - Riscul în exploatarea concesiunii este transferat in mare parte concesionarului, în timp ce acesta este împăr itției 

în cazul încheierii unui contract de achizi ie publică de servicii ca urmare a parcurgerii unei proceduri de achizi ie publicăției ției .

Categoria de risc Descriere Consecinte Eliminare
Capacitatea de exercitare a serviciului
Resurse tehnice Resursele necesare pentru operare 

costa mai mult decat estimarile initiale, 
nu au calitatea corespunzatoare sau
sunt indisponibile in cantitatile necesare

Cresteri de cost si, in unele cazuri, 
efecte negative asupra calitatii
prestatiilor efectuate

Operatorul poate gestiona riscul prin
contracte de furnizare pe termen 
lung cu clauze specifice privind 
asigurarea calită ii produselor ției 
utilizate, precum si a cantitatilor 
necesare prestarii serviciilor.

Deprecierea tehnica sa fie mai 
mare decat cea prevazuta 
serviciului.

Calitatea lucrarilor de salubritate este 
necorespunzatoare avand ca rezultat 
cresterea peste
anticipari a costurilor de intretinere si 
reparatii echipamentelor folosite

Cresterea costului cu efecte 
negative asupra prestatiilor 
efectuate

Operatorul poate elimina riscul prin 
contracte pe termen lung cu 
operatori corespunzator calificati si 
avand capacitati materiale si resurse
suficiente.
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Resurse umane Efectuarea serviciului necesită, marirea 
numarului de personal

Majorare de costuri, întârziere în
Implementarea serviciului

Operatorul are obligaţia de a lua 
toate măsurile necesare pentru 
asigurarea cu personal de 
specialitate.

Asigurări si autorizatii de 
functionare

Nu pot fi obţinute toate asigurările 
necesare (răspundere civilă pentru
terţi şi pentru autovehiculele folosite)
sau pot fi obţinute cu condiţionări 
neprevăzute

Creşterea costurilor aferente 
realizării
serviciului şi întârzieri în începerea
acestuia

Înainte de începerea serviciului, 
Operatorul are obligaţia de a lua 
toate măsurile necesare pentru
obţinerea asigurărilor de răspundere
civilă.

Situaţii neprevăzute Situaţii create de accidente datorate
timpului nefavorabil, in timpul prestarii
serviciilor.

Creşterea costului cu efecte 
negative asupra prestaţiilor 
efectuate
şi diminuarea veniturilor

Municipalitatea transferă riscul
Operatorului care se obligă înainte 
de începerea serviciului să preia 
responsabilitatea eventualelor 
pagube produse unor terţe persoane

Solutiile tehnice sunt vechi sau 
invechite

Solutiile tehnice propuse nu sunt 
corespunzatoare din punct de vedere 
tehnologic pentru a asigura realizarea
proiectului

Venitul Operatorului scade sub 
datele de inchidere financiara a
proiectului avand ca rezultat pierderi.
Municipalitatea nu primeste 
prestatiile solicitate.

In faza de ofertare, viitorul 
concesionar poate propune condi ii ției 
contractuale care sa prevada 
constituirea un or resurse de rezerva
pentru acoperirea eventualelor 
dezvoltari tehnologice.
Concendentul va lua masurile 
necesare inca de la faza de ofertare 
pentru a se prevedea resurse de 
rezerva pentru acoperirea 
eventualelor dezvoltari tehnologice.

Risc asociat protectiei mediului
Riscul ca pe parcursul 
implementarii proiectului sa se 
produca contaminari ale 
proprietatilor adiacente

Pe parcursul implementarii proiectului 
se produc contaminari ale factorilor de
mediu, este afectata stare a de sănătate
a populatiei si animalelor, din cauza
folosirii de produse neadecvate in 
concentratii prea mari

Costuri pentru decontaminare. Operatorul este obligat sa-si ia
toate masurile necesare pentru a nu 
afecta factorii de mediu si sănătatea 
popula iei.ției 
Se vor folosi numai produse 
cuprinse in registrul national al 
produselor, respectandu-se norma 
de consum specificată pe ambalaje.

Efecte asupra aerului Caliatea prestarii serviciului poate fi 
necorespunzatoare, având ca rezultat 
producerea de contaminari ale aerului 
din cauza emisiilor de gaze de la
utilajele si echipamentele folosite, iar 
aceasta va trebui evitata sau 
minimizata, ceea ce poate necesita 

Creşterea costului cu efecte 
negative asupra prestaţiilor 
efectuate

Operatorul poate gestiona riscul prin
contracte pe termen lung cu 
operatori corespunzător calificaţi şi
având capacităţi materiale şi resurse
suficiente.
Municipalitatea raspunde de 
activită ile desfasurate pe terenurile ției 
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diverse masuri. sale si controleaza procesul de 
supraveghere a poluarii si de 
penalizare a poluatorului 
supravegheaza, controleaza si 
penalizeaza poluatorul.

Efecte ale zgomotului, vibratiei, 
luminilor

Calitatea prestarii serviciului poate fi 
necorespunzatoare, avand ca rezultat 
producerea de efecte negative ale 
zgomotului, vibratiei si luminii asupra 
mediului, ceea ce ar putea implica 
tehnici de constructie specifice si 
restrictii de folosire a anumitor 
echipamente.

Creşterea costului cu efecte 
negative asupra prestaţiilor 
efectuate

Operatorul poate gestiona riscul prin
contracte pe termen lung cu 
operatori corespunzător calificaţi şi
având capacităţi materiale şi resurse
suficiente

Finantator si finantare
Finantator incapabil Operatorul nu mai are posibilitatea sa Nerealizarea serviciului de O corectă şi aprofundată analiză a

plateasca   forta   de   munca   sau salubrizare, ceea ce pune in pericol resurselor financiare prezentate în
efectuarea serviciului necesita   o sănătatea popula iei si integritateației oferta depusa de catre
finantare mai mare decat cea estimată factorilor de mediu viitorul Operator (angajamentele
de catre Operator. finanţatorului)

Garantarea realizării investiţiei de
catre Operator(Garanţie bancară
de bună execuţie).

Dobanzi pe parcursul investitiei Dobanzile aplicabile se 
schimba,modificand
parametrii financiari ai ofertei

Cresterea/scaderea costurilor 
contractului de concesiune.

Contractul de concesiune poate 
include prevederi cu privire la acest 
risc.

Modificari de taxe Pe  parcursul  derularii  serviciului  de Impact  negativ asupra  veniturilor Veniturile Delegatului trebuie să
salubrizare regimul   de impozitare financiare ale Delegatului. permită acoperirea diferenţelor
general  se  schimbă în  defavoarea nefavorabile, pân ă la un cuantum
Delegatului. stabilit între părţi prin contract.

Peste acest cuantum, diferenţa va
fi suportată de catre Primarie, din
surse legal constituite cu această
destinaţie.

Finantare suplimentara Datorită schimbărilor de legislaţie, de Delegatul   nu poate suporta Delegatul poate acoperi o parte din
politică  sau  de  altă  natură,  sunt financiar consecinţele schimbărilor. refinanţare   în   limita   resurselor
necesare finanţări suplimentare pentru disponibile. Partea rămasă
retehnologizare, constructie, re- neacoperită se  suportă de  catre
echipare, modificare etc. Primarie.

Operare
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Amplasament Solutia pentru amplasarea noilor Costuri suplimentare de investitie Obtinerea de avize si autorizatii de
platforme de colectare cu containere la detinatorii de retele inainte de
ingropate intampina probleme de inceperea oricaror lucrari   de
amplasament, precum existenta unor executie.
retele in zonele identificate

Resurse la intrare Operatorul   nu   dispune   de   toate Cresterea cheltuielilor de investitii Operatorul poate elimina riscul prin
echipamentele, utilajele si/ sau dotarile si nerealizarea tuturor activită ilorției evaluarea corecta a ofertei,
necesare desfasurarii serviciului de din cadrul serviciului de respectiv prin respectarea Caietului
salubrizare. salubrizare. de sarcini.

Activită i concesionateției Colectarea deseurilor. Operatori diferiti – Cresterea costurilor Primaria trebuie sa defineasca clar
pentru colectarea/transportul deseului – Dubla taxare a cetateanului activitatea de colectare selectiva ca
mixt  din  puncte  de  precolectare  si – Imposibilitatea realizarii tintelor fiind   inclusa   in   activitatea   de
respectiv  pentru  deseul  rezultat  din asumate pentru colectarea colectare/transport a deseurilor de
colectare selectiva in puncte stradale selectiva la  populatie  /  agenti  economici  /

– Neimplicarea populatiei, care din autorită i publice.ției 
cauza distantei nu va elimina
fractiunile reciclabile generate in
gospodarie in punctele stradale

– Nerespectarea strategiilor de
colectare selectiva care
recomanda intensificarea
colectarii selective la sursa (in
puncte de precolectare)

Intretinere si reparare Utilajele, echipamentele si/sau dotarile Venitul Operatorului scade  sub În faza de ofertare, viitorul Operator
Operatoruluii sunt deteriorate atat fizic, valoarea estimata, ceea ce are ca poate propune condiţii contractuale
cat  si  moral,  avand  ca  rezultat rezultat pierderi. Calitatea care să prevadă constituirea unor
cresterea  costurilor  de  intretinere  si serviciului de salubrizare scade. resurse de rezervă pentru
reparatii. acoperirea  eventualelor  dezvoltări

tehnologice.
Schimbarea cerinţelor Primariei Primaria   schimbă  cerinţele   după Schimbarea  cerinţelor  pe  timpul Primaria trebuie sa defineasca cat
în  afara  limitelor  agreate  prin semnarea contractului. desfasurarii serviciului conduce la mai exact  cerintele sale inca din
contract creşterea costurilor de operare. faza de organizare a licitatiei.
Piata
Neincasarea   tarifului   pentru Venituri sub predictiile financiare Imposibilitatea de a efectua servicii Primaria trebuie sa se implice in
serviciul prestat de calitate. incasarea tarifelor de la populatie si

sa  impuna  tuturor  cetă enilor  sației 
plateasca serviciul de salubritate.

Schimbari competitive O  altă societate,  deja  existentă,  isi Venituri  sub  proiecţiile  financiare Operatorul va  încerca  ăs  se
extinde aria de servicii, acestea fiind la anterioare  ca  urmare  a  reducerii redreseze financiar împotriva
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o calitate si un pret mai bune, astfel preţurilor şi/sau a reducerii cererii, schimbărilor ce afectează în mod
încât competiţia în domeniul serviciilor datorită concurenţei. discriminatoriu serviciul,
efectuate conform contractului creşte. determinate de competiţie.

Primaria trebuie să se abţină de la
măsuri care afectează serviciul în
mod discriminatoriu.

Competitie Apariţia  pe  piaţă a  concurenţilor  în Venituri  sub  proiecţiile  financiare Operatorul trebuie să analizeze cu
domeniul serviciilor efectuate, conform anterioare  ca  urmare  a  reducerii atenţie condiţiile de piaţă. Primaria
contractului, de catre Operator preţurilor şi/sau a reducerii cererii, trebuie să se abţină de la măsuri

datorită concurenţei care afectează piaţa.
Schimbari demografice O schimbare demografică sau socio- Venituri  sub  proiecţiile  financiare Operatorul are   obligaţia   să

economică afectează cererea pentru anterioare. prevadă în calculele sale eventuale
prestaţiile contractate. modificări de venituri.

Inflatia Valoarea plăţilor în timp este diminuată Diminuarea  în  termeni  reali  a Operatorull poate propune un
de inflaţie. veniturilor din proiect. mecanism  corespunzător  pentru

compensarea inflaţiei, prin ajustări
ale preţurilor.
Primaria   trebuie   să  evite   ca
Operatorul   să  beneficieze   de
supra-compensări sau să
beneficieze de plăţi duble.

Risc legal si de politica a Primariei
Reglementarea (1) Existenţa  unui  cadru  statutar  de Efect asupra costurilor şi veniturilor Operatorul evaluează sistemul de

reglementări care vor afecta reglementări şi ia măsurile
Operatorul. necesare.

Reglementarea (2) Activită ileției aferente serviciului   de Operatorl  nu  este  autorizat  de Primaria trebuie  sa concesioneze
salubrizare care fac obiectul ANRSC exclusiv acele activită iției ale
concesionarii Operatori care nu au contract de serviciului de salubrizare prevazute

concesiune cu Primaria presteaza la art. 2 din Legea nr. 101/2006
servicii de salubrizare neautorizat
Primaria nu incaseaza  redeventa
de la operatorii neautorizati

Schimbări Schimbare legislativă şi/sau a politicii O creştere semnificativă în Operatorul poate să reducă
legislative/de Primariei, care nu poate fi anticipată la costurile operaţionale ale răspunderea   pentru   astfel   de
politică (1) semnarea contractului şi care este Operatorului şi/sau necesitatea de schimbări  prin  monitorizarea  şi

adresată direct, specific şi exclusiv a efectua cheltuieli decapital pentru limitarea schimbărilor care ar putea
proiectului, ceea ce conduce la costuri a putea răspunde acestor avea astfel de consecinţe asupra
de capital sau operaţionale schimbări. proiectului.
suplimentare din partea Delegatului. Operatorul va realiza schimbările în
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aşa manieră încât efectul financiar
asupra
Operatorului să fie minimizat.

Schimbări Schimbare legislativă şi/sau a politicii O    creştere    semnificativă  în Primaria poate  diminua riscurile
legislative/de Primariei , care nu poate fi anticipată la costurile operaţionale ale prin  excluderea  schimbărilor  ca
politică (2) semnarea  contractului  şi  care  este Operatorului şi/sau necesitatea de cele legate de taxe sau cele pentru

generală în aplicarea sa (nu specifică a  efectua  cheltuieli  de  capital care Operatorul este compensat pe
proiectului), ceea ce conduce la costuri
suplimentare din partea Operatorului

pentru  a putea răspunde  acestor baza  unei ajustări  cu indicele
schimbări. Preţurilor de Consum şi numai în

baza  unei "sume semnificative" pre-
agreate.

Retragerea Primaria îşi   retrage   sprijinul Consecinţe asupra veniturilor Operatorul va încerca ăs redreseze
sprijinului complementar, proiectul fiind  afectat financiar proiectul după schimbările
complementar negativ. ce afectează în mod discriminatoriu

proiectul,   în   special   în   cazul
proiectelor  în care utilizatorul terţ
este cel care plăteşte.

Activele Delegatului
Deprecierea tehnica Deprecierea  tehnica  este  mai  mare Cresterea costurilor de Operatorul poate lua masurile

decat cea prevazuta retehnologizare necesare pentru eliminarea unei
astfel de situatii.

Forta majora
Forta majora Forta majora,  asa cum este definita Pierderea sau avarierea utilajelor, Operatorul  poate  lua  măsuri  de

prin lege, impiedica realizarea echipamentelor  si/sau  dotarilor  şi asigurare a utilajelor,
contractului pierderea/diminuarea posibilităţii de echipamentelor  si/sau  dotarilor  şi

obţinere a veniturilor preconizate urmăreşte repararea sau înlocuirea
acestora  în  cel  mai  scurt  timp
posibil

Profitabilitatea proiectului
Prestarea serviciului de 
salubrizare se  dovedeste mai 
profitabila

Balanţa  de  venituri/cheltuieli  diferă Supra-profit in favoarea Primaria    trebuie    să  includă
semnificativ faţă de previziuni Operatoruluii mecanisme de repartizare

echitabilă  a  profiturilor  obţinute
peste  limita  luată în  calcul  la
stabilirea proiecţiilor financiare
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Raport de evaluare a riscurilor

Probabilitatea

producerii riscului

Puţin probabil Probabil Foarte probabil

0,1 – 0,4 0,4 – 0,7 0,7 – 1,0

Gradul de risc 1 – 4 4 – 7 7 – 10

Mic Mare Foarte mare

Categoria de risc Probabilitate Grad risc Efect
Capacitatea de exercitare a serviciului

Resurse tehnice 1 6 6
Deprecierea tehnică să fie mai

mare decât cea prevăzută 

serviciului.

1 6 6

Resurse umane 1 6 6
Asigurări i autoriza ii de și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

func ionareției 

0,2 4 0,8

Situaţii neprevăzute 0,8 8 6,4
Solu iile tehnice sunt vechi sauției 

învechite

0,8 6 4,8

Total Capacitatea de exercitare a serviciului 30
Risc asociat protectiei mediului

Riscul ca pe parcursul 

implementării contractului să 

se producă contaminări ale 

proprietă ilor adiacenteției 

0,4 3 0,6

Efecte asupra aerului 0,4 4 1,6
Efecte ale zgomotului, 

vibra iei, luminilorției 

0,4 4 1,6

Total Risc asociat protec iei mediuluiții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe 4
Finantator si finantare

Finan ator incapabilției 0,6 8 4,8
Dobânzi pe parcursul 

investi ieiției 

0,6 8 4,8

Modificări de taxe 0,4 2 0,8
Finan are suplimentarăției 0,2 2 0,4

Total Finan ator i finan areții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe și gestiune delegată există diferențe ții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe 10,8
Operare

Amplasament 0,2 2 0,4
Resurse la intrare 0,6 5 3
Activită i delegateției 0,7 6 4,2
Între inere i reparareției și Obiectul Studiului de Oportunitate 0,7 7 4,9
Schimbarea cerinţelor 

Primăriei în  afara  limitelor  

0,2 2 0,4
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agreate  prin contract
Total Operare 12,9

Piata
Neîncasarea   tarifului   pentru

serviciul prestat

0,1 1 0,1

Schimbări competitive 0,4 4 1,6
Competi ieției 0,4 4 1,6
Schimbări demografice 0,1 1 0,1
Infla iației 0,1 1 0,1

Total Piata 3,5
Risc legal i de politică a Primărieiși gestiune delegată există diferențe

Reglementarea (1) 0,4 4 1,6
Reglementarea (2) 0,4 4 1,6
Schimbări legislative/de 

politică (1)

0,4 2 0,8

Schimbări legislative/de 

politică (2)

0,4 2 0,8

Retragerea sprijinului 

complementar

0,1 1 0,1

Total Risc legal si de politica a Primariei 4,9
Activele Delegatului

Deprecierea tehnică 0,7 8 5,6
Total Activele Delegatului 5,6

For a majorății de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe
For a majorăției 0,1 2 0,2

Total Forta majora 0,2
Profitabilitatea proiectului

Prestare salubrizare profitabile 0,7 8 5,6
Total Profitabilitatea proiectului 5,6

Total riscuri 77,50

Procent riscuri 77,50 %

Se  poate  observa  concentrarea  riscurilor  în  zona  celor  cu  impact  mare,  dar  cu

probabilitate  mica sau mijlocie.  În  urma raportului  de evaluare a riscurilor  rezultă

următoarea ordine de ierarhizare a acestora:

1.  Capacitatea  de  ierarhizare  a  serviciului  30%,  care  periclitează  major  toate

obiectivele propuse în desfăşurarea şi funcţionalitatea proiectului.

2. Riscul apariţiei necesităţii finanţării suplimentare 10,8%, care ar influenţa tarifele

practicate,  afectând  prin  puterea  de  suportabilitate  a  cetăţenilor  însuşi  eficienţa

serviciului, generând probabil probleme sociale.

3.  Riscul  fluctuaţiei  de  piaţă  3,5%,  prin  foarte  probabila  disciplinare  forţată  a

locuitorilor poate duce la o contradicţie majoră între obiectivele propuse şi suportarea

costurilor de menţinere artificială a serviciului.

4. Risc legal şi de politică a municipalită ii 4,9% generat de operare directă a unorției 
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bunuri proprietate privată (garantată prin Constituţie) poate duce la blocarea imediată

a serviciului şi la alte forme de constrângere legal instituite.

6 Recomandări privind delegarea de gestiune a serviciului

Astfel  cum  rezultă  din  cele  abordate  mai  sus,  gestiunea  i  atribuirea  serviciilorși Obiectul Studiului de Oportunitate

comunitare de interes public are un caracter complex i în mod detaliat reglementat,și Obiectul Studiului de Oportunitate

menit să asigure prestarea acestor activită i în scopul satisfacerii interesului general,ției 

cu evitarea deturnării în scop privat a resurselor aferente acestor servicii.

Cu  titlu  general,  prestarea  acestor  servicii,  fie  în  manieră  directă  fie  în  manieră

delegată,  urmăre te  asigurarea  unui  climat  de  sustenabilitate  i  continuitate  ași Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

serviciilor,  cu  garantarea  posibilită ii  de  suportare  a  costurilor  eferente  de  cătreției 

beneficiari, într-o manieră transparentă, nediscriminatorie i răspunzătoare.și Obiectul Studiului de Oportunitate

Pachetul legislativ reprezentat de Legea nr. 51/2006, Legea nr. 98/2016 i HG nr.și Obiectul Studiului de Oportunitate

395/2016 (referitoare la achizi ii), Legea nr. 100/2016 i HG nr. 867/2016 (referitoareției și Obiectul Studiului de Oportunitate

la concesiuni), precum i Legea nr. 101/2016 (privind remediile i căile de atac înși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

materie de atribuire a acestor contracte), reprezintă instrumente normative adaptate

cerin elor europene care, dacă sunt aplicate corect, sunt apte să asigure respectareației 

tuturor acestor deziderate.

Din analiza prezentată anterior, modul recomandat pentru gestionarea serviciului de

salubrizare în Municipiul Tulcea este atribuirea directa a contractului de delegare

a gestiunii către o companie municipală.

Conform Legii nr.51/2006, modificată i completată, gestiunea indirectă sau delegatăși Obiectul Studiului de Oportunitate

“este modalitatea de gestiune în care autorită ile administra iei publice locale de lațeaua hidrografică țeaua hidrografică

nivelul  autorită ilor  administrativ-teritoriale sau, după caz, asocia iile de dezvoltarețeaua hidrografică țeaua hidrografică

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilită i publice, în numele i pețeaua hidrografică și locală

seama  unită ilor  administrativ-teritoriale  membre,  atribuie  unuia  sau  mai  multorțeaua hidrografică

operatori toate ori numai o parte din competen ele i responsabilită ile proprii privindțeaua hidrografică și locală țeaua hidrografică

furnizarea/prestarea serviciilor de utilită i publice, precum i delegarea sistemelor dețeaua hidrografică și locală

utilită i  publice aferente serviciilor,  respectiv dreptul  i  obliga ia de administrare ițeaua hidrografică și locală țeaua hidrografică și locală

exploatare  a  acestora,  pe  baza  unui  contract,  denumit  contract  de  delegare  a

gestiunii.”

În  cazul  gestiunii  delegate,  după  întocmirea  studiului  de  oportunitate  pentru

fundamentarea  i  stabilirea  solu iei  optime  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  deși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

salubrizare, se parcurg următorii pasi:
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 Adoptarea de către autoritatea deliberativă a administra iei  publice locale ației 

unei hotărâri privind stabilirea procedurii de atribuire a gestiunii serviciului de

salubrizare;

 Întocmirea i aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localită iiși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

întocmit  în  conformitate  cu  dispozi iile  Ordinului  ANRSC nr.82/2015 pentruției 

aprobarea regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localită ilor;ției 

 Întocmirea i  aprobarea  Caietului  de  sarcini  al  serviciului  de  salubrizare  ași Obiectul Studiului de Oportunitate

localită ii întocmit în conformitate cu dispozi iile Ordinului ANRSC nr.111/2007ției ției 

pentru aprobarea caietului de sarcini – cadru al serviciului de salubrizare a

localită ilor;ției 

 Semnarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului prin concesiune.

Conform Legii  nr.  101/2006,  operatorii  serviciului  de  salubrizare  care  participă  la

procedurile organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie să facă dovada

competen elor  tehnico-organizatorice,  a  celei  privind  calificarea  personalului  i  ației și Obiectul Studiului de Oportunitate

asigurării unei dotări tehnico-materiale adecvate, prin care să garanteze capacitatea

de  a  presta  serviciul  la  nivelul  parametrilor  cantitativi  i  calitativi  prevăzu i  înși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

regulamentul serviciului de salubrizare pentru toate tipurile de activită i contractate.ției 

Operatorii î i pot desfă ura activitatea numai pe baza licen ei emise de A.N.R.S.C.,și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

prestarea activită ilor specifice serviciului de salubrizare fără licen ă sau cu licen ăției ției ției 

expirată, indiferent de tipul de gestiune adoptat, fiind interzisă.

6.1 Accesibilitatea delegării

Delegarea propusă presupune,  pe lângă preluarea op ională a unor mijloace fixeției 

existente şi aflate ntr-o anumită fază a ciclului de viaţă de funcţionare/depreciere, şiȋntr-o anumită fază a ciclului de viaţă de funcţionare/depreciere, şi

efectuarea  unor  investiţii  noi  din  surplusurile/excedentele  de  bani  rezultate  din

exploatare.

Este în sarcina operatorului să suporte pe termen lung (6 ani) buna desfăşurare a

proiectului din punct de vedere al reînoirii mijloacelor fixe.

Tarifele aprobate trebuie să conducă la atigerea următoarelor obiective:

a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la niveluri de calitate i indicatori deși Obiectul Studiului de Oportunitate

performan ă  stabili i  de  Consiliul  local  al  Municipiului  Tulcea  prin  reglementareației ției 

serviciului i prin contractul de delegare a gestiunii prin concesiune.și Obiectul Studiului de Oportunitate

b)  asigurarea  func ionării  eficiente  a  serviciului  de  salubrizare  a  localită ii  iției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate
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exploatării  bunurilor  apar inând  domeniului  public  i  privat  al  municipiului  Tulcea,ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

afectate serviciului, precum i asigurarea protec iei mediului.și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

6.2 Motive de ordin economico–financiar, social i de mediuși gestiune delegată există diferențe

Argumentele  de  ordin  economico–financiar  care  stau  la  baza  delegării  prin

concesiune a serviciului de salubrizare constau în:

 Primăria Municipiului Tulcea nu dispune de baza materială necesară pentru

desfă urarea  activită ilor  de  salubrizare  (utilaje,  echipamente,  mijloace  deși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

transport, ateliere de între inere i repara ii,  sta ie de carburan i i  personalției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

calificat);

 Serviciul public de salubrizare va urmări să se realizeze un raport calitate/cost

cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului i  un echilibru întreși Obiectul Studiului de Oportunitate

riscurile i beneficiile asumate prin contract.și Obiectul Studiului de Oportunitate

 Structura i nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al presta iei iși Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

vor fi în conformitate cu prevederile legale. Modificarea tarifului se va face în

situa ii  de schimbare semnificativă a echilibrului contractului i  va fi  supusăției și Obiectul Studiului de Oportunitate

aprobării Consiliului Local.

Argumentele de mediu care stau la baza delegării prin concesiune a serviciului de

salubrizare constau în:

 Dotarea cu utilaje noi i performante impusă de criteriile de performan ă aleși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

UAT Tulcea va duce la realizarea unui  nivel  scăzut de poluare a ora ului.și Obiectul Studiului de Oportunitate

Astfel,  operatorul  de  salubrizare  poate  face  dovada  de inerii  unui  numărției 

suficient de ma ini i utilaje performante, cu care va putea realiza servicii deși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

salubrizare de calitate ridicată.

 Asigurarea  unui  serviciu  de  calitate  la  standarde  europene  i  care  săși Obiectul Studiului de Oportunitate

corespundă normelor na ionale i ale UE referitoare la mediu, este posibilăției și Obiectul Studiului de Oportunitate

numai  cu  investi ii  adecvate  în  dotări  performante  corespunzătoare  i  cuției și Obiectul Studiului de Oportunitate

asigurarea  de  personal  suficient  i  adecvat  pregătit  din  punct  de  vedereși Obiectul Studiului de Oportunitate

profesional.  Îmbunătă irea  calită ii  factorilor  de  mediu  prin  utilizarea  uneiției ției 

infrastructuri noi si  prietenoase cu mediul.  Datorită măsurilor de protecţie a

atmosferei (tipuri de autovehicule, tipul de containere şi utilizarea de motoare

cu catalizator), emisiile surselor de poluanţi din zona de impact a activităţilor

trebuie  sa  se  incadreze  in  valorile  limită  stipulate  în  Ordinul  MAPM  nr.

592/2002.

90



 Valoarea investi iilor necesare pentru asigurarea unor dotări adecvate pentruției 

prestarea la standardele cerute de către legisla ia în vigoare a acestui serviciuției 

este foarte mare. Dotarea cu utilaje noi i performante va duce la scădereași Obiectul Studiului de Oportunitate

nivelului  de  poluare  a  ora ului.  In  plus,  operatorul  va  trebui  să  asigureși Obiectul Studiului de Oportunitate

întreţinerea echipamentelor în stare bună de funcţionare pe intreaga durata a

contractului, astfel încât să nu existe scurgeri de fluide.

 Pe  parcursul  contractului  operatorul  trebuie  să  î i  modernizeze  parcul  deși Obiectul Studiului de Oportunitate

ma ini - utilaje. și Obiectul Studiului de Oportunitate

 Pentru  a  evita  sau  minimiza  orice  efecte  negative  asupra  florei  i  faunei,și Obiectul Studiului de Oportunitate

solului  cât  i  efectele  negative  ale  zgomotului,  vibra iei  i  luminii  vor  fiși Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

necesare măsuri de protec ie ce ar putea implica tehnici specifice i restric iiției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

de folosire a anumitor echipamente.

Argumentele de ordin social care stau la baza delegării prin concesiune a serviciului

de salubrizare constau în:

 Desfă urarea  serviciului  de  salubritate  în  condi iile  descrise  în  studiul  deși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

oportunitate va contribui la îmbunătă irea semnificativă a aspectului urbanisticției 

i  peisagistic  precum  i  la  diminuarea  sau  chiar  eliminarea  pericolelorși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

poten iale  privind  sănătatea  oamenilor.  În  plus,  prin  implementarea  tuturorției 

obiectivelor sistemului de salubrizare vor fi create noi locuri de muncă pentru

popula ia din zonă.ției 

 Operatorul de servicii este încurajat să î i păstreze personalul deja calificat şiși Obiectul Studiului de Oportunitate

necalificat existent pe plan local, ceea ce va duce la scăderea numărului de

şomeri  şi  implicit,  la o creştere a puterii  de cumpărare în rândul popula ieiției 

municipiului.

 Primăria Municipiului Tulcea va monitoriza modul de constituire al tarifelor iși Obiectul Studiului de Oportunitate

modificările acestora prin aprobarea lor. 

 Operatorul  va  avea  obliga ia  efectuării  serviciilor  de  salubritate  la  un  nivelției 

superior calitativ i cantitativ, fără a fi afecta i factorii de mediu.și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

 Prin cre terea nivelului calitativ al serviciilor comunitatea locală va beneficiași Obiectul Studiului de Oportunitate

de o îmbunătă ire a calită ii mediului i implicit a sănătă ii popula iei.ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

 În perioada opera ională, impactul asupra mediului  social  i  economic va fiției și Obiectul Studiului de Oportunitate

semnificativ pozitiv datorită creării de noi locuri de muncă, 

 Cre terea nivelului de trai i a calită ii vie ii.și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

91



 În special problemele de igienă publică, sociale i economice vor fi ameliorateși Obiectul Studiului de Oportunitate

semnificativ  printr-un  sistem  centralizat  de  gestionare  a  serviciilor  in

municipiului  Tulcea,  împreună cu  Garda de Mediu  i  Agen ia  de Protec iași Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

Mediului  se  vor  putea  monitoriza  sistemul  centralizat  de  gestionare  a

serviciilor de salubrizare i aplicarea legislatiei în vigoare:și Obiectul Studiului de Oportunitate

o Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă i sănătateși Obiectul Studiului de Oportunitate

publică privind mediul de via ă al popula iei.ției ției 

o Legea 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de

salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

o Legea pentru protec ia mediului 137/1995 republicată, cu completărileției 

i modificările ulterioareși Obiectul Studiului de Oportunitate

o Ordinul nr. 125/1996 Ordinul Ministerului Apelor, Pădurilor i Protec iași Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

Mediului  pentru  aprobarea  procedurii  de  reglementare  a  activită ilorției 

economice i sociale cu impact asupra mediului înconjurător.și Obiectul Studiului de Oportunitate

6.3 Durata contractului de delegare

Durata  contractelor  de  delegare  a  gestiunii  este  limitată.  Pentru  contractele  de

delegare a gestiunii  a căror durată estimată este mai mare de 5 ani,  aceasta se

stabile te,  după  caz,  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  98/2016  (privindși Obiectul Studiului de Oportunitate

achizi iile publice), ale Legii nr. 99/2016 (privind achizi iile sectoriale) i ale Legii nr.ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

100/2016 (privind concesiunile de lucrări i concesiunile de servicii) i nu va depă iși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

durata maximă necesară recuperării investi iilor prevăzute în sarcina operatorului prinției 

contractul de delegare.

Determinarea  efectivă  a  duratei  contractului  este  inflen ată  direct  de  modul  deției 

distibuire a riscurilor de exploatare între cele 2 păr i semnatare, de mecanismul deției 

plată efectiv particularizat în func ie de cerin ele operatorului cât i de prevederile HGției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

nr.  1496/2008  din  2008  privind  modificarea  anexei  la  Hotararea  Guvernului  nr.

2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele normale deși Obiectul Studiului de Oportunitate

func ionare a mijloacelor fixe, ției propunem ca durata contractului pentru delegarea

serviciului de salubrizare să fie de 5 ani.

Durata  de  5  ani  a  contractului  de  delegare  s-a  stabilit  astfel  încât  să  se  evite

restric ionarea artificială a accesului la competi ie, să se asigure un nivel de profit cației ției 

urmare a exploatării într-o perioada dată, să se asigure un nivel rezonabil al pre urilorției 

pentru  presta iile  care  vor  fi  efectuate  pe  durata  contractului  a  altor  costuri  ceției 

urmează a fi suportate, respectându-se îndrumările Consiliului Concuren ei vis-à-visției 
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de  o  durată  contractuală  prea  lungă  care  ar  putea  crea  premisele  instaurării

monopolului.

Durata va fi stipulată în cadrul Contractului de delegare prin concesiune i reprezintăși Obiectul Studiului de Oportunitate

perioada în care Municipiul  Tulcea va delega gestiunea serviciului  de salubrizare,

componente ce fac obiectul studiului de oportunitate.

6.4 Redeven ații de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

Re inînd dispozi iile art. 29 alin. (8) din Legea nr. 51/2006,ției ției  reglementate prin O.U.G.

nr. 58/2016, acestea vin să clarifice faptul că un astfel de contract poate fi contract de

concesiune  de  servicii sau contract  de  achizi ie  publică.ției  Prin  urmare,  în  vederea

atribuirii  unui contract de delegare a gestiunii având ca obiect serviciile de utilită iției 

publice, autoritatea  contractantă  avea  obliga ia  în  primul  rândției  de  a  stabili  tipul

contractului prin analiza tuturor elementelor  pe care le implică delegarea gestiunii

serviciilor în cauză. 

Contractul  de  achizi ie  publică  este  contractul,  asimilat,  potrivit  legii  actuluiției 

administrativ, care include i categoria contractului sectorial, cu titlu oneros, încheiatși Obiectul Studiului de Oportunitate

în scris între una sau mai multe autorită i contractante, pe de o parte, i unul ori maiției și Obiectul Studiului de Oportunitate

mul i  operatori  economici,  pe  de  altă  parte,  având  ca  obiect  execu ia  de  lucrări,ției ției 

furnizarea de produse sau prestarea de servicii; 

Contractul de concesiune de servicii este contractul care are acelea i caracteristiciși Obiectul Studiului de Oportunitate

ca  i  contractul  de  servicii,  cu  deosebirea  că  în  contrapartida  serviciilor  prestateși Obiectul Studiului de Oportunitate

contractantul, în calitate de concesionar, prime te din partea autorită ii contractanteși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept înso it deției 

plata unei sume de bani prestabilite.

Distinc ia  dintre  contractul  de  concesiune  i  contractul  de  achizi ie  publică  seției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

realizează în func ie de distribu ia riscurilor, după cum urmează:ției ției 

a) contractul  prin  intermediul  căruia  contractantul,  în  calitate  de  concesionar,

prime te dreptul de a exploata serviciile, preluând astfel i cea mai mare parte dinși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

riscurile aferente exploatării acestora, este considerat a fi contract de concesiune de

servicii, în caz contrar fiind considerat contract de achizi ie publică de servicii”.ției 

b)  contractul  prin  intermediul  căruia  contractantul,  în  calitate  de  concesionar,

prime te dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor executate, preluând astfel i ceași Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

mai mare parte din riscurile aferente realizării i exploatării lucrărilor respective, esteși Obiectul Studiului de Oportunitate

considerat  a  fi  contract  de  concesiune  de  lucrări  publice,  în  caz  contrar  fiind
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considerat contract de achizi ie publică de lucrări;ției 

Totodată, esen a contractului de concesiune este reprezentată de faptul căției  cea mai

mare parte a riscurilor este suportată de către concesionar.

Conform art. 29 alin. (11) din Legea nr. 51/2006, la stabilirea nivelului redeven ei prinției 

gestiunea  delegată,  autoritatea  publică  locală  va  lua  în  considerare  valoarea

calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică i puseși Obiectul Studiului de Oportunitate

la dispozi ie operatorului odată cu încredin area serviciului/activită ii de utilită i publiceției ției ției ției 

i  gradul de suportabilitate al popula iei. Ca atare, nivelul redeven ei percepute deși Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

către  Delegatar  Operatorului  Serviciului  va  fi  stabilit  în  cadrul  contractului  de

delegare.

Prin  urmare,  avand  in  vedere  informa iile  coroborate  cu  prevederile  Legii  Nr.ției 

100/2016 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

care  definesc  contractul  de  concesiune  de  servicii,  apreciem  că  obligativitatea

stabilirii  unei  redeven e se justifică doar  la  nivelul  de suportabilitate  al  popula iei,ției ției 

aceasta neputând depă i nivelul de 80.040 lei, cuantumul lunar fiind de 6.670 leiși Obiectul Studiului de Oportunitate ,

indexându-se anual cu indicele de infla ie.ției 

7 Concluzii

Studiul de  fundamentarea i stabilire a solu iei optime de gestiune a Serviciului deși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

salubrizare în Municipiul Tulcea - activită ile de salubrizare ției a fost efectuat în scopul

analizării oportunită ii deciziei de delegare vs gestiune directă.ției 

Analizele efectuate în cadrul Studiului au plecat de la datele i informa iile puse lași Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

dispozi ie de Municipiul Tulcea.ției 

Dreptul de exploatare a rezultatului serviciilor prestate se acordă operatorului care, în

acela i timp, preia majoritatea riscurilor aferente administrării serviciilor. Mai exact,și Obiectul Studiului de Oportunitate

operatorul va prelua riscurile aferente Contractului care sunt formate din:

 Risurile privind Capacitatea de exercitare a serviciului,

 Risc asociat protec iei mediului,ției 

 Risc privind Finan ator i finan are,ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

 Risc de Operare,

 Riscul fluctua iei de piaţă,ției 

 Risc legal i politica municipalită ii,și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 
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 Activele proiectului

 For a majorăției 

Municipalitatea preluând astfel  o mică parte din riscuri  i  luând-u i toate măsurileși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

necesare pentru a le diminua:

 Riscul  ca  finan atorul  să  fie  incapabil  de  plata  astfel  operatorul  devineției 

insolvabil sau efectuarea unor presta ii ce necesită o finan are mai mare decâtției ției 

cea estimată, astfel încât municipalitatea să nu primescă presta iile solicitate.ției 

O  corectă  i  aprofundată  analiză  a  resurselor  financiare  ale  operatorului,și Obiectul Studiului de Oportunitate

precum i  angajamentul  municipalită ii  privind campanii  de con tientizare ași Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

popula iei  i  agen ilor  economici  vizând plata serviciilor  de salubrizare suntției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

măsuri de diminuare a riscului, ce se poate contrabalansa i prin garantareași Obiectul Studiului de Oportunitate

de către operator a realizării investitiei.

 Riscul fluctua iei de pia ă – infla ia, astfel încât valoarea plă ilor în timp să fieției ției ției ției 

diminuată  de  cre terea  infla iei.  Municipalitatea  va  diminua  acest  risc  prinși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

evitarea ca operatorul să beneficieze de supracompensări sau să beneficieze

de plă i duble. Municipalitatea va aplica ajustarea pre urilor în conformitate cuției ției 

art. 16 al Ordinului ANRSC nr. 109/2007 i art. 19 din Legea 101/2006.și Obiectul Studiului de Oportunitate

Având  în  vedere  analizele  efectuate  în  prezentul  Studiu  de  Oportunitate  privind

situa ia  actuală  a  serviciului  de  salubrizare,  precum  i  obiectivele  strategiei  deției și Obiectul Studiului de Oportunitate

dezvoltare a serviciilor publice, este evident că atribuirii directe a contractutui de

delegare  a  gestiunii serviciului  prin  concesiune  către  un  operator  intern  la

nivelul municipiului Tulcea reprezintă solu ia optimă pentru ob inerea celui maiții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe ții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

bun raport calitate/cost pentru aceste servicii cât i redirecţionarea eforturilorși gestiune delegată există diferențe

municipiului către acele activităţi cu valoare adăugată reală şi maximizată care

contribuie  în  mod  direct  la  îndeplinirea  obiectivelor  strategice  ale

municipalită iiții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe .

Un  alt  avantaj  privind  delegarea  serviciilor  prin  concesiune,  ca  modalitate  de

administrare o reprezintă i și Obiectul Studiului de Oportunitate transferul, în mare parte a riscurilor de exploatare de

la  municipiul  Tulcea  către  operatorul  de  servicii,  odată  cu  transmiterea

dreptului de administrare a serviciilor.

Durata propusă de 5 ani a contractului de delegare s-a stabilit astfel încât, să se

evite restric ionarea artificială a accesului la competi ie, să se asigure un nivel minimției ției 

de profit ca urmare a exploatării într-o perioadă dată, să se asigure un nivel rezonabil

al pre urilor pentru presta iile care vor fi efectuate pe durata contractului i a altorției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate
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costuri  ce  urmează  a  fi  suportate  de  către  utilizatorii  finali,  respectându-se

îndrumările Consiliului Concuren ei vis-à-vis de o durată contractuală prea lungă careției 

ar putea crea premisele instaurării monopolului.

Rezultatele  ce  trebuiesc  atinse  prin  delegarea  serviciilor  trebuie  să  vizeze,  în

principal  asigurarea furnizării la cel mai scăzut preţ posibil, a unor servicii de

calitate, cât i o serie de garan ii:și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

 regim de continuitate la nivelul întregului municipiu;

 cre tere a eficientei;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 siguran ă în exploatare;ției 

 preluare i capacitate sporită de îndeplinire a obliga iilor aferente;și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

 reducerea costurilor de administrare i de întreţinere;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 atingerea ţintelor impuse prin legisla ia naţională i a normativelor tehnice înției și Obiectul Studiului de Oportunitate

vigoare;

 satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor, corespunzător

prevederilor contractuale;

 protecţia economică, juridică şi socială a utilizatorilor;

 introducerea unor metode moderne de management;

 introducerea  unor  metode  moderne  de  elaborare  şi  implementare  a

strategiilor,  politicilor,  programelor  şi/sau  proiectelor  din  sfera  serviciilor  de

utilităţi publice;

 respectarea  principiilor  economiei  de  piaţă,  asigurarea  unui  mediu

concurenţial, restrângerea şi reglementarea ariilor de monopol;

 informarea şi consultarea comunităţilor locale beneficiare ale acestor servicii;

 asigurarea sănătă ii popula iei i a protec iei mediului înconjurător.ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

În funcţie de strategia adoptată de către Municipiul Tulcea, se vor stabili programe de

dezvoltare cu privire la investiţiile  necesare ce urmează să fie realizate anual  de

către operator în func ie de:ției 

 obiectivele de dezvoltare regională;

 criteriile de performanţă tehnică şi financiară,

 investiţiile pentru cre terea calitativă a exploatării serviciilor.și Obiectul Studiului de Oportunitate

Potrivit  celor de mai  sus, reiese în mod clar că  gestiunea serviciului  public  de
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salubrizare  din municipiul  Tulcea  se  poate  realiza  prin  delegarea  gestiunii

activită ilor  componente ale serviciului  de salubrizare a Municipiului  Tulcea,ții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

prin atribuire directă către societatea Servicii Publice S.A.:

a)  colectarea  separată  i  transportul  separat  al  de eurilor  municipale  i  alși gestiune delegată există diferențe și gestiune delegată există diferențe și gestiune delegată există diferențe

de eurilor similare provenind din activită i comerciale din industrie i institu ii,și gestiune delegată există diferențe ții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe și gestiune delegată există diferențe ții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

inclusiv frac ii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de de euri deții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe și gestiune delegată există diferențe

echipamente electrice i electronice, baterii i acumulatori;și gestiune delegată există diferențe și gestiune delegată există diferențe

b)  colectarea  i  transportul  de eurilor  provenite  din  locuin e,  generate  deși gestiune delegată există diferențe și gestiune delegată există diferențe ții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

activită i de reamenajare i reabilitare interioară i/sau exterioară a acestora;ții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe și gestiune delegată există diferențe și gestiune delegată există diferențe

c) organizarea prelucrării, neutralizării i valorificării materiale i energetice ași gestiune delegată există diferențe și gestiune delegată există diferențe

de eurilor;și gestiune delegată există diferențe

d) operarea/administrarea sta iilor  de transfer pentru de eurile municipale iții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe și gestiune delegată există diferențe și gestiune delegată există diferențe

de eurile similare;și gestiune delegată există diferențe

e) sortarea de eurilor municipale i a de eurilor similare în sta iile de sortare;și gestiune delegată există diferențe și gestiune delegată există diferențe și gestiune delegată există diferențe ții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

f) măturatul, spălatul, stropirea i între inerea căilor publice;și gestiune delegată există diferențe ții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

g) cură area i transportul zăpezii de pe căile publice i men inerea în func iuneții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe și gestiune delegată există diferențe și gestiune delegată există diferențe ții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe ții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

a acestora pe timp de polei sau de înghe ;ții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public i predarea acestorași gestiune delegată există diferențe

către unită ile de ecarisaj sau către instala iile de neutralizare.ții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe ții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

8 SO pe scurt

Ce sunt serviciile comunitare de interes public?

Serviciile comunitare de interes public sunt definite prin art. 1 alin. 2 din Legea nr.

51/2006  ca  fiind,  în  sens  larg,  acele  servicii  care  asigură  satisfacerea  nevoilor

esen iale de utilitate i interes public general, cu caracter social  ale colectivită ilorției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

locale.

Legea  nr.  51/2006  are  caracterul  unei  norme  generale  în  materia  serviciilor

comunitare  de  interes  public,  fiind  cea  care  stabile te  cadrul  juridic  comun  deși Obiectul Studiului de Oportunitate

organizare, gestionare i furnizare a acestora. Condi iile speciale de organizare iși Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

exploatare a fiecărui serviciu în parte sunt reglementate prin legi speciale i normeși Obiectul Studiului de Oportunitate

secundare speciale.

Serviciile efective ce se încadrează în categoria de servicii  comunitare de interes
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public sunt enumerate de legea nr. 51/2006 prin art. 1 alin. 2 i cuprind:și Obiectul Studiului de Oportunitate

 alimentarea cu apă a localită ilor;ției 

 canalizarea i epurarea apelor uzate;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 colectarea, canalizarea i evacuarea apelor pluviale;și Obiectul Studiului de Oportunitate

 alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;

 salubrizarea localită ilor;ției 

 iluminatul public;

 transportul public local de călători;

Enumerarea vizează exclusiv serviciile comunitare de interes public i nu i serviciileși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

de interes na ional  ce sunt reglementate distinct  prin legi  speciale.  În acest sensției 

amintim alimentarea cu gaze naturale i energie electrică reglementate în prezentși Obiectul Studiului de Oportunitate

prin legea nr. 123/2012, serviciul de alimentare cu apă i de canalizare, reglementatși Obiectul Studiului de Oportunitate

de legea nr. 241/2006 s.a.

În condi iile în care aceste din urmă servicii  au o importan ă strategică na ională,ției ției ției 

gestiunea lor face obiectul unor reglementări speciale, iar atribuirea lor se face în

conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizi iile sectoriale, cu privire lației 

care nu ne vom referi în prezenta lucrare, urmând a aborda mecanismul general de

delegare  a  serviciilor  comunitare  de  interes  public  reglementate  de  Legea  nr.

51/2006.

Titularul serviciilor comunitare de interes public

În  principiu, unită ile  administrativ  teritoriale  prevăzute  de  lege  au  monopolții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

exclusiv  asupra  gestiunii  acestor  servicii,  având  însă  dreptul  de  a  exploata

serviciul direct (gestiune directă), sau de a oferi dreptul de a exploata serviciul unor

ter i, persoane juridice (gestiune indirectă/ delegare).ției 

Decizia cu privire la modalitatea de gestiune a serviciului se ia de Autorită ileții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

administrativ  teritoriale pe  baza  unui  studiu  de  oportunitate  ce  va  ine  cont  deției 

natura serviciului,  dezideratul  ob inerii  celui  mai bun raport pre /calitate,  intereseleției ției 

actuale i de viitor ale autorită ii i ale comunită ii deservite, precum i complexitateași Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

sistemelor accesorii serviciului în cauză.

Gestiunea serviciului  se poate face doar de către un operator,  care pentru a

putea de ine această calitate trebuie să îndeplinească următoarele condi ii:ției ției 

 să fie o persoană juridică de drept public sau de drept privat
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 să de ină dreptul de prestare a serviciului public în baza unuia din actele deției 

delegare  permise  de  lege  (Hotărâre  de  dare  în  administrare,  Contract  de

delegare a gestiunii directe, Contract de delegare a gestiunii indirecte);

 să  fie  licen iat  de  autoritatea  de  reglementare  competentă  pentru  serviciulției 

delegat.

Gestiunea directă

Gestiunea directă este gestiunea realizată de Unită ile Administrativ Teritoriale prinției 

mijloace proprii  sau prin  atribuirea  gestiuni  serviciului  către  un  operator  de  drept

public sau de drept privat, pe baza unei Hotărâri de dare în administrare sau pe baza

unui Contract de atribuire a gestiunii directe.

Operatorii de drept public sunt, conform legii, entită i reprezentând servicii publice,ției 

specializate, cu personalitate juridică, înfiin ate i organizate în subordinea consiliilorției și Obiectul Studiului de Oportunitate

locale/jude ene. Actul constitutiv al acestor entită i este reprezentat de Hotărârea deției ției 

dare în administrare emisă de consiliul local/jude ean. Operatorii de drept public suntției 

subiecte fiscale, titulare a unui cod unic de înregistrare fiscală i au obliga ia de ași Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

întocmi buget de venituri i cheltuieli i situa ii financiare anuale. Altfel spus, acesteași Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

au natura unor societă i constituite în afara cadrului Legii nr. 31/1990.ției 

Operatorii de drept privat ce pot exploata servicii publice prin gestiune directă sunt

societă i înfiin ate în baza Legii 31/1990 i cărora li se atribuie dreptul de exploatare ației ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

serviciului  în  baza  unui  Contract  de  gestiune  directă.  Pentru  a  putea  presta  un

serviciu  de  interes  public  prin  gestiune  directă,  operatorii  priva i  trebuie  săției 

îndeplinească  următoarele  condi ii  cumulative,  atât  la  momentul  încheieriiției 

Contractului de delegare cât i pe parcursul executării acestuia:și Obiectul Studiului de Oportunitate

 societatea  să  fie  înfiin ată  de  consiliul  deliberativ  al  UAT  care  atribuireției 

gestiunea;

 UAT care atribuie gestiunea să exercite un control i  o influen ă dominantăși Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

asupra societă ii, exercitate prin Adunarea generală a asocia ilor/ac ionarilor iției ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

prin Consiliul de administra ie.;ției 

 societatea  desfă oară  exclusiv  servicii  pentru  satisfacerea  utilizatorilor  dinși Obiectul Studiului de Oportunitate

raza de competen ă a UAT delegatar.ției 

 totalitatea  capitalului  social  al  societă ii  delegate  este  de inut  de  UATției ției 

delegatar.

Gestiunea indirectă / delegată
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Gestiunea delegată reprezintă modalitatea de transmitere a dreptului de exploatare

a serviciului public către un operator privat, pe baza unui Contract de delegare a

gestiunii, încheiat în una din modalită ile prevăzute de lege.ției 

Delegarea gestiunii implică dreptul i obliga ia operatorului de a opera, administra iși Obiectul Studiului de Oportunitate ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

exploata serviciul  delegat,  precum i  dreptul  i  obliga ia  operatorului  de a opera,și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

administra i exploata sistemele de utilită i aferente serviciului delegat.și Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

Modalită ile de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de interes publicții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

Formele pe care le pot  îmbrăca Contractele de delegare a gestiunii  serviciilor

comunitare de  interes  public sunt  de  Contract  de  concesiune  de  servicii,

reglementat de Legea nr. 100/2016 i Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 i Contractși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

de  achizi ie  publică  de  servicii,  reglementat  de  Legea  nr.  98/2016  i  Hotărâreației și Obiectul Studiului de Oportunitate

Guvernului nr. 395/2016. Cesiunea acestor contracte de către operator este permisă

doar în situa ii  excep ionale, iar sub-delegarea de către operator a serviciului esteției ției 

interzisă.

Determinarea modalită ii  de delegare a gestiunii  (concesiune vs. achizi ie deții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe ții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

servicii) este realizată de UAT în baza unui studiu de oportunitate ce va face analiza

riscurilor  contractului  i  modul  de  alocare  a  acestora,  va  determina  costurile  iși Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

modalitatea  de  recuperare  a  acestora,  precum  i  sarcinile  previzibile  pe  careși Obiectul Studiului de Oportunitate

prestarea  serviciului  delegat  le  va  avea  asupra  utilizatorilor  acestui  serviciu,  prin

raportare la gradul de suportabilitate determinat al acestora.

Concesiunea de servicii

Concesiunea de servicii, ca instrument juridic de delegare a gestiunii, reglementat

de  Legea  nr.  100/2016,  reprezintă  contractul  prin  care  entită i  contractante  (cuției 

referire la serviciile comunitare de interes public – UAT) atribuie unuia sau mai multor

operatori economici prestarea i gestionarea unuia sau mai multor servicii. Conformși Obiectul Studiului de Oportunitate

legii, contrapresta ia autorită ii pentru obliga ia operatorului de a presta serviciul esteției ției ției 

fie dreptul  de a presta acest serviciu ( i  de a beneficia de veniturile realizate dinși Obiectul Studiului de Oportunitate

prestarea serviciului), fie dreptul de a presta serviciul înso it de o plată.ției 

Specific unei concesiuni este faptul că aceasta implică întotdeauna transferul către

concesionar a unei păr i semnificative a riscului de operare de natură economică înției 

legătură cu exploatarea serviciului concesionat.

Riscul de operare este definit  de lege ca fiind acel risc ce are în mod cumulativ

următoarele caracteristici: (a) este generat de evenimente ce nu se află sub controlul

păr ilor, (b) implică expunerea la fluctua iile pie ei i (c) ca efect al asumării riscului deției ției ției și Obiectul Studiului de Oportunitate
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operare,  concesionarului  nu  i  se  garantează,  în  condi ii  normale  de  exploatare,ției 

costurile investi iilor efectuate i a costurilor în legătură cu exploatarea serviciului.ției și Obiectul Studiului de Oportunitate

Legea nr.  100/2016 prezintă  cu  titlu  exemplificativ,  ca  făcând parte  din  riscul  de

operare riscul de cerere i riscul de ofertă, riscul de cerere fiind acela că serviciileși Obiectul Studiului de Oportunitate

concesionate nu sunt cerute pe pia ă într-o manieră încât să permită operatorului săției 

func ioneze sustenabil,  iar riscul de ofertă fiind acela că serviciul  pus pe pia ă deției ției 

concesionar nu corespunde cererii beneficiarilor.

De i, în cazul concesiunilor aceste riscuri sunt puse în mod semnificativ în sarcinași Obiectul Studiului de Oportunitate

operatorului, considerăm că acest transfer nu poate să ducă întotdeauna i în modși Obiectul Studiului de Oportunitate

nediscriminatoriu  la  atragerea  răspunderii  acestuia  în  cazul  în  care  are  loc

manifestarea riscurilor.

Asumarea  de  către  concesionar  a  riscului  semnificativ  de  operare,  prevăzută  în

legisla ia specială, trebuie în concret coroborată cu institu ia imposibilită ii fortuite deției ției ției 

executare, care vizează o modalitate extremă de manifestare a riscului de operare.

În  mod normal,  în  cazul  în care are loc o manifestare a riscului  de operare ,

concesionarul  trebuie  să  ia  măsurile  necesare  pentru  a  asigura  continuitatea  iși Obiectul Studiului de Oportunitate

conformitatea  serviciului,  pe  cheltuiala  proprie,  în  caz  contrar  fiind  supus riscului

sanc iunilor contractuale. Cu toate acestea, considerăm că, în cazul în care riscul deției 

operare se manifestă într-o asemenea manieră încât face ca obliga ia de prestare ației 

serviciului  să  nu  mai  fie  în  mod  obiectiv  posibilă,  din  cauze  ce  exclud  culpa

operatorului, operatorul este în drept să ceară încetarea contractului de concesiune,

fără a putea fi obligat la suportarea eventualelor sanc iuni contractuale.ției 

Specific  concesiunilor  este  faptul  că pentru  serviciul  prestat  operatorul  are

dreptul de a percepe un tarif de la beneficiarii serviciului, în condi iile stabiliteții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

cu UAT prin Contractul de concesiune. Pentru perceperea acestui tarif, operatorul

poate încheia contracte individuale cu fiecare beneficiar sau poate factura serviciile

catre  UAT  care  sa  instituie  o  taxa  specială  (conf.  Legii  nr.  101  /2006)  pentru

utilizatorii finali (populatie si /sau persoane juridice). Tot specifică concesiunilor este

i posibilitatea ca în schimbul transferului către operator a dreptului de exploatare ași Obiectul Studiului de Oportunitate

serviciului, Autoritatea contractantă să solicite plata unei redeven e, ce se determinăției 

fix sau procentual din venituri.

Mai mult, ca o consecin ă a transferului către operator a riscului semnificativ alții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

contractului, în cazul concesiunii de servicii, legisla ia aplicabilă nu prevede dreptulției 

autorită ii contractante de a solicita i de a re ine de la operator o garan ie de bunăției și Obiectul Studiului de Oportunitate ției ției 

execu ie a contractului.ției 
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Achizi ia de serviciiții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

Achizi ia de serviciiții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe , ca mecanism de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de

interes  public,  reglementat  de  Legea  nr.  98/2016,  reprezintă  contractul  prin  care

autorită i publice (în spe ă – UAT) achizi ionează de la operatori economici serviciiției ției ției 

specifice prestării serviciilor comunitare de interes public. Contrapresta ia Autorită iiției ției 

publice pentru serviciul achizi ionat este plata către operator a unui pre , sub formației ției 

unui tarif.

În cazul achizi iilor, riscul semnificativ de operare nu se transferă operatoruluiții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

ci  rămâne  în  sarcina  autorită ii  contractanteții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe .  Întrucât  autoritatea  contractantă

achizi ionează prestarea serviciului de la operator i  în schimbul acestuia plăte teției și Obiectul Studiului de Oportunitate și Obiectul Studiului de Oportunitate

operatorului un tarif, autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita operatorului

o redeven ă.ției 

Pentru finan area serviciuluiții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe  (pentru acoperirea costului reprezentat de tariful plătit

de UAT operatorului), Autoritatea contractantă are conform legii 51/2006 dreptul de a

institui o taxă specială pentru beneficiari, taxă al cărui nivel se determină de principiu

prin studiul de fundamentare a achizi iei.ției 

Întrucât  autoritatea  contractantă  este  cea  care  î i  asumă  riscul  semnificativ  alși Obiectul Studiului de Oportunitate

contractului,  legisla ia  aplicabilă  achizi iilor  de  servicii  prevede  dreptul  autorită iiției ției ției 

contractante să ceară constituirea de către operator a unei garan ii de bună execu ieției ției 

a contractului.

Sintetizând cele de mai sus, i având în vedere atât prevederile legale aplicabile[ art.și Obiectul Studiului de Oportunitate

6 alin. 1 din Legea nr. 100/2016, art. 230 alin. 2 din Lega nr. 98/2016, Considerentul

nr. 18 din Directiva 23/2014/UE;], precum i jurispruden a CJUE relevantă[ Cauzași Obiectul Studiului de Oportunitate ției 

C348/10, Cauza C-382/05, Cauza C-274/09], principalul element diferen iator alții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

celor  două  modalită i  de  atribuire  a  gestiunii  serviciilor  publice  comunitareții de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe

este:

 în cazul concesiunii, operatorul preia riscul semnificativ de operare, în timp ce

în cazul achizi iilor, riscul semnificativ de operare rămâne în sarcina autorită iiției ției 

contractante.
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ANEXA 1

In  conformitate  cu prevderile  art.  22  alin.  (3)  din  Legea serviciilor  comunitare de
utilitati  publice  51/2006,  republicata,  cu  modificarile  si  completaril  ulterioare,
prezentam  analiza  comparativa  din  punct  de  vedere  al  celui  mai  bun  raport
pret/calitate  intre  următoarele  forme  de  gestiune  a  serviciului  de  salubrizare  a
municipiului Tulcea:

- gestiune directă, prin intermediul unui serviciu public de interes local;

-  atribuirea  directă  a  contractului  de  delegare  a  gestiunii  catre  o  societate
reglementata de Legea nr.  31/1990, cu capital  social  integral  al  U.A.T. Municipiul
Tulcea (companie municipala);

- gestiune delegata către un operator extern.

G  e  s  ti      une     directă   prin intermediul unui serviciu public de interes local   

În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit

prestarea serviciului de salubritate şi toate sarcinile şi responsabilităţile, potrivit legii,

privind  organizarea,  coordonarea,  exploatarea,  finanţarea  şi  controlul  funcţionării

serviciului  de  salubritate,  precum  şi  administrarea  sistemului  de  utilităţi  publice

aferente.

Sarcina de a satisface nevoile locale ale cetăţenilor poate fi efectuată de o autoritate

locală, pe cont propriu, printr-un compartiment de resort, din cadrul aparatului propriu

al autorităţilor locale.

Gestiunea  directă  se  realizează  prin  intermediul  operatorilor  care  fac  parte  din

structurile  proprii  ale  Autorităţii  Locale  (sau  ale  unei  Asociaţii  care  reprezintă

Autorităţile Locale), create în conformitate cu Legea nr 51/2006 şi care deţin o licenţă

pentru prestarea serviciilor de salubritate.

Activitatea din cadrul compartimentului de specialitate este tratată ca o linie bugetară

distinctă în cadrul Autorităţii Locale, cu contabilizarea separată a tuturor activităţilor

legate de funcţionarea serviciului public.

În această variantă trebuie ca Primaria Tulcea să î i organizeze un serviciu propriuși organizeze un serviciu propriu

de  salubrizare.  În  acest  caz,  Primăria  Municipiului  Tulcea  va  fi  organizatoare  de

servicii i ordonator de credit, ca rezultat al descentralizării.și organizeze un serviciu propriu

Conform  prevederilor  Legii  51/2006  a  serviciilor  comunitare  de  utilită i  publice,ți publice,

republicată,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,  art.  28  alin  (2):  Gestiuneași organizeze un serviciu propriu
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directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public înfiin a i la nivelulți publice, ți publice,

unită ilor administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare adoptateți publice,

de autorită ile deliberative ale acestora.ți publice,

Ace ti operatori pot fi:și organizeze un serviciu propriu

 compartimente func ionale fără personalitate juridică, organizate în structurați publice,

aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor jude ene;ți publice,

 servicii publice de interes local sau jude ean, specializate, fără personalitateți publice,

juridică, înfiin ate si organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilorți publice,

jude ene,  după  caz,  prin  hotărâri  ale  autorită ilor  deliberative  ale  unită ilorți publice, ți publice, ți publice,

administrative-teritoriale respective;

 servicii  publice de interes local  sau jude ean,  specializate,  cu personalitateți publice,

juridică, înfiin ate si organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilorți publice,

jude ene,  după  caz,  prin  hotărâri  ale  autorită ilor  deliberative  ale  unită ilorți publice, ți publice, ți publice,

administrative-teritoriale respective.

În cazul în care s-ar opta pentru asigurarea serviciului printr-un compartiment

funcțional  organizat  în  structura  aparatului  de  specialitate  al  primarului  sau

înființarea  unui  serviciu  public  de  salubrizare  specializat  și  autorizat  conform

legii, organizat sub autoritatea consiliului local, prezentăm următoarea analiză:

Avantaje Dezavantaje 

Asigurarea  prestării  serviciului  de

salubrizare  fără  a  fi  nevoie  de  o

procedură  de  achizi ie  publică  pentruți publice,

contractarea serviciului

Control direct asupra activită iiți publice,

Încasarea  profitului  din  prestarea

activită iiți publice,

Serviciul  trebuie  înfiin at  i  organizat.ți publice, și organizeze un serviciu propriu
Utilajele  trebuie  să  se  afle  în  dotarea
serviciului  la  depunerea  cererii  de
licen iere.ți publice,

Nu  pot  fi  obţinute  toate  asigurările
necesare de răspundere civilă pentru terţi
şi pentru autovehiculele folosite (sau pot fi
obţinute cu condiţionări neprevăzute).

Durata  de  achizi ie  a  utilajelor,  minimți publice,
estimată  este  de  100  zile.  Intrarea  în
posesie i recep ii minim 90 zile.și organizeze un serviciu propriu ți publice,

Angajarea de personal  specializat  pentru
prestarea serviciilor în condi iile plafonăriiți publice,
numărului  de  angaja i  în  structurileți publice,
subordonate  autorită ii  publice  locale  –ți publice,
fonduri alocale din buget pentru salarizare
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minim 3.000.000 euro anual.

Minimum  investi iilor  în  utilaje,  ma ini  iți publice, și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu
dotări – 14.150.400 euro.

Asigurare  logistica:  spa ii  pentru  birouri,ți publice,
parcare  utilaje,  depozitare  materiale,
birotică, solu ii informatice etcți publice,

Asumarea  tuturor  riscurilor  de  către

serviciul public înfiin at, respectiv de cătreți publice,

autoritatea publică locală 

Oportunită i ți publice, Riscuri 

Dotări  tehnice  proprii  în  domeniul

salubrizării

Angajarea de for ă de muncă i scădereați publice, și organizeze un serviciu propriu

omajuluiși organizeze un serviciu propriu

Suplimentarea  investi iilor  conformți publice,

oricăror norme care apar ulterior dării in

gestiune,  prin  aplicarea  în  cadrul  unor

linii de finan are externăți publice,

Pe  parcursul  derulării  serviciului  de

salubrizare  regimul  de  impozitare  se

poate schimba

Perioada lungă de ob inere a autorizărilorți publice,

Datorită  schimbărilor  de  legislaţie,  de

politică sau de altă natură, sunt necesare

finanţări  suplimentare  pentru

retehnologizare,  construc ie,  reechipare,ți publice,

modificare etc.

Implicarea  redusă  a  cetăţenilor  în

problemele  de  între inere  a  cură enieiți publice, ți publice,

străzilor i trotuarelor pe timp friguros.și organizeze un serviciu propriu

O  schimbare  demografică  sau  socio-

economică  afectează  cererea  pentru

prestaţii

În  aceste  condi ii,  considerăm  ca  gestiunea  directă  nu  este  o  solu ie  oportunăți publice, ți publice,

deoarece prezintă numeroase dezavantaje comparativ cu avantajele identilicate iși organizeze un serviciu propriu

implică cheltuieli suplimentare suportate din bugetul local pentru:

 dotarea cu utilaje specifice activită ii din cadrul serviciului;ți publice,

 suplimentarea investi iilor  pe parcursul  derulării  contractului  pentru înnoireați publice,

parcului de utilaje, conform oricăror norme care ar putea apărea ulterior
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 asigurarea i  amenajarea unui sediu, garaj,  depozit material,  în care să seși organizeze un serviciu propriu

desfă oare activitatea specificăși organizeze un serviciu propriu

 costuri de personal mari pentru realizarea activită ilor de salubrizareți publice,

 necesitatea ob inerii licen ei A.N.R.S.C.- clasa 2, pentru efectuarea activită ilorți publice, ți publice, ți publice,

de  salubrizare  -  conform  prevederilor  HG  nr.745/2007  pentru  aprobarea

Regulamentului privind acordarea licen elor în domeniul serviciilor comunitareți publice,

de utilită i publiceți publice,

 numărul  minim  de  personal  esle  limitat  prin  Legea  nr.273/2006  privind

finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare, la un numărți publice, și organizeze un serviciu propriu

de 31 de angaja i,  dar  fundamentând necesarul  minim de personal  pentruți publice,

asigurarea  desfă urării  activită ilor  în  conformitate  cu  normativele  tehniceși organizeze un serviciu propriu ți publice,

pentru activitatea de salubrizare, ar rezulta un numar de minim 142 angaja i.ți publice,

Numărul  optim  de  utilaje plecând  de  la  prevederile  Ordinului  A.N.R.S.C.  nr.

111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a

localită ilor, pentru activită ile de salubrizare.ți publice, ți publice,

Cheltuielile cu personalul

 Cheltuieli cu for a de muncă; (salarii i contribu ii la bugetul de slat i bugetulți publice, și organizeze un serviciu propriu ți publice, și organizeze un serviciu propriu

asigurărilor sociale) pentru personalul minim angajat

 Echipament de lucru

 Cheltuieli cu protec ia munciiți publice,

 Materiale igienico-sanitare

S-a luat în calcul grila de salarizare pentru personalul contractual din cadrul primăriei

municipiului pentru stat de func ii cu încadrare de: director, ef serviciu, inspectoriți publice, și organizeze un serviciu propriu

(personal, protec ia mediului, protec ia muncii, contabilitate, ef de sector, ef parcți publice, ți publice, și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu

auto,  jurist),  pază,  conducători  auto,  magazioneri  i  muncitori  necalifica i  minimși organizeze un serviciu propriu ți publice,

250.000 euro /lună (3.000.000 euro anual).

Cheltuieli aferente mijloacelor auto

 Combustibil i lubrifian iși organizeze un serviciu propriu ți publice,

 Asigurarea CASCO

 Asigurarea obligatorie
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 Revizii obligatorii

 Rovigneta

 Licen ă emisă de Ministerul Transporturilorți publice,

 Anvelope i alte piese de schimbși organizeze un serviciu propriu

 Repara ii i revizii, etcți publice, și organizeze un serviciu propriu

Ale cheltuieli:

Colectare  i  transport  de euri  stradale  i  clandestine  -  Cantitatea  medie  anualăși organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu

estimată de de euri stradale rezultate în urma realizării opera iilor de:și organizeze un serviciu propriu ți publice,

 măturat manual = 5.000 mc/an

 măturat mecanizat = 10.000 mc/an

 între inere rigole, etc = 15.000 mc/anți publice,

30.000 mc/an x 22 lei/mc = 660.000 lei/an

Cheltuieli obligatorii privind asigurarea serviciului:

 Spa iile  necesare  pentru  birouri,  garaje,  atelier  repara ii,  platformă  pentruți publice, ți publice,

utilaje

 Spa ii acoperite pentru depozitarea materialului antiderapantți publice,

 Dotările necesare pentru func ionare: birouri, tehnică de calcul, birotică, sculeți publice,

i dispozitive pentru repara ii ma ini i utilaje, softuri, etc.și organizeze un serviciu propriu ți publice, și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu

În  ceea  ce  prive te  examinarea  serviciului  având  în  vedere  costurile  anteriorși organizeze un serviciu propriu

estimate, considerăm că varianta ca Primăria sa execute prin for e proprii activită ileți publice, ți publice,

de salubrizare, necesită investi ii umane i materiale majore, pentru care aceasta nuți publice, și organizeze un serviciu propriu

are surse de finan are imediate.ți publice,

Astfel, costurile implicate de acest tip de administrare ar avea următoarea structură iși organizeze un serviciu propriu

dimensionare estimative:

Structură estimativă de costuri Dimensionare
estimativă de costuri

Costuri  înfiin are  i  func ionare  serviciu  public  pețare și funcționare serviciu public pe și funcționare serviciu public pe țare și funcționare serviciu public pe
durata contractului de delegare, astfel defalcate:

130.155.516 lei

Costuri  angajare  personal  minim (20 conducători  auto,  2
mecanici,  1  electrician,  3  operatori  facturare/încasare,  3

142  persoane  x  5.000
lei/lună  x  5  ani  =
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paznici,  1  contabil,  1  ef  coloană,  1  ef  serviciu,  100și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu
lucratori salubritate)

42.600.000 lei 

Costuri tarife pentru acordarea licenţelor, cf HG nr. 745 din
11  iulie  2007  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind
acordarea licenţelor în domeniul serviciilor  comunitare de
utilităţi publice

19.600 lei

Costuri  administrativ-logistice  legate  de  îndeplinirea
cerinţelor prevăzute la Anexa 10 NECESARUL MINIM de
autospeciale şi utilaje specifice pentru acordarea licenţelor
aferente  serviciului  public  de salubrizare a  localităţilor,  cf
HG  nr.  745  din  11  iulie  2007  pentru  aprobarea
Regulamentului  privind  acordarea  licenţelor  în  domeniul
serviciilor comunitare de utilităţi publice

Minim 34.200.000 lei:

5  autogunoiere
compactoare

2  autospeciale  spalat
containere

2 autoperii colectoare

3 mijloace de transport
(autogunoiera,  tractor
cu  remorca,
autobasculanta)

2 incarcatoare frontale

10  pluguri  pentru
zapada

3  utilaje  raspandire
material antiderapant

5 mijloace de transport
(tractor  cu  remorca,
autobasculanta)

2 incarcatoare frontale

Costuri  administrativ-logistice  legate  de  îndeplinirea
cerin elor pentru obţinerea licenţei ANRSC (sediu, etc)ți publice,

Achizi ie  sediu  xți publice,
400.000 lei

Dotare  tehnică  minimă
150.000 lei

Costuri instruire personal 142 persoane x 500 lei/
an x 5 ani = 355.000 lei

Costuri  operare  cf  program  de  salubrizare  (combustibil,
piese de schimb, consumabile,  între inere, asigurări, etc)ți publice,

52.430.916 lei

Astfel,  se  poate  concluziona  că  în  cazul  gestiunii  directe,  realizată  prin  servicii

specializate, localitatea îşi asumă în întregime, prin Consiliul local, politica, gestiunea

şi  controlul  serviciului  public.  Dar,  în  această  situaţie  pot  apărea  o  serie  de

dezavantaje.  Avem  în  special  în  vedere  producerea  unor  mutaţii  în  centrul  de

greutate al preocupărilor Primăriei către problemele cotidiene ale gestiunii serviciilor

organizate  şi  gestionate  sub  această  formă.  Această  formă  exclude  pentru  o

perioadă de timp orice modalitate şi posibilitate de concurenţă şi este influenţată de

mutaţiile politice care se produc în cadrul organului  local ales. Totodată, bugetele
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locale se amplifică cu toată gestiunea serviciilor, existând riscul fluctuaţiei alocaţiei

bugetare  în  condiţiile  transferurilor  posibile  în  cadrul  aceluiaşi  buget  spre  alte

sectoare pe bază de evaluare a posibilităţilor.

În  concluzie,  putem afirma că  gestiunea  directă,  prin  servicii  specializate  ale

consiliilor locale este recomandată în special pentru comunităţile medii i mici,și funcționare serviciu public pe

precum şi în cazul unor servicii fără complexitate tehnică, care au un caracter

administrativ-bugetar.

Atribuirea  directa  a  contractului  de  delegare  a  gestiunii  către  o

companie municipala         

Costurile implicate de Atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii către o

companie municipala ar avea următoarea structură i dimensionare estimative, deși organizeze un serviciu propriu

suportat de catre UAT Tulcea:

Structură estimativă de costuri Dimensionare
estimativă de costuri

Costuri  func ionare  companie  municipală  pe  duratațare și funcționare serviciu public pe
contractului de delegare, astfel defalcate:

52.430.916 lei

Costuri  operare  cf  program  de  salubrizare  (pe  baza  de
facturi)

52.430.916 lei

În această variantă, contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare va fi

atribuit  direct  către  un  operator  de  salubritate  –  companie  municipala,  având  în

vedere următoarele aspecte:

-         conform prevederilor  OUG  nr.  58/2016,  se  modifică  art.  52  din  Legea  nr.

51/2006, unde prevede că „Contractele de delegare vor putea fi atribuite direct doar

după obţinerea avizului Consiliului Concurenţei cu privire la respectarea prevederilor

specifice din domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat.”

-         în  2017,  prin  Legea  nr.  174/2017  legiuitorul  abrogă  art.  52  din  Legea  nr.

51/2006, astfel încât nu mai este necesară ob inerea avizului Consiliului Concuren eiți publice, ți publice,

Atribuirea contractului de delegare a gestiunii se face în conformitate cu legisla ia înți publice,

vigoare, respectiv:

 Legea nr. 101/2006 republicată, Legea serviciului de salubrizare a localită ilor,ți publice,

cu modificările i completările ulterioare;și organizeze un serviciu propriu
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 Ordinul pre edintelui  ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea regulamentului-și organizeze un serviciu propriu

cadru al serviciului de salubrizare al localită ilorți publice,

 Ordinul  pre edintelui  ANRSC  nr.  111/2007  privind  aprobarea  caietului  deși organizeze un serviciu propriu

sarcini-cadru al serviciului de salubrizare al localită ilorți publice,

 Ordinul  pre edintelui  ANRSC  nr.  109/2007  privind  aprobarea  Normelorși organizeze un serviciu propriu

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activită ileți publice,

specifice serviciului de salubrizare a localită ilorți publice,

 Ordinul  pre edintelui  ANRSC nr.  112/2007  privind  aprobarea  Contractului-și organizeze un serviciu propriu

cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localită ilorți publice,

 O.U.G nr. 78/2000 – Privind regimul de eurilor cu modificările i completărileși organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu

ulterioare.

Sarcina de satisfacere a nevoilor de salubrizare ale cetă enilor poate fi îndeplinită deți publice,

o Autoritate  Locală  care  ac ionează  prin  intermediul  unei  societă i  comerciale  cuți publice, ți publice,

răspundere limitată sau a unei societă i pe ac iuni, denumita companie municipală.ți publice, ți publice,

Compania Municipală se înfiin ează prin hotărâre adoptată de către autoritatea localăți publice,

i  este  o  societate  de  drept  comun,  care  ac ionează  în  conformitate  cu  Legeași organizeze un serviciu propriu ți publice,

31/1990 privind societă ile comerciale, la fel ca orice companie privată.ți publice,

Sarcinile  îndeplinite  de  Compania  Municipală  sunt  finan ate  din  capitalurile  saleți publice,

proprii.

Autoritatea locală poate furniza active companiei municipale, astfel încât compania

să poată îndeplini sarcini municipale.

Activitatea din cadrul  Companiei  Municipale este contabilizată de către Compania

Municipală. În cazul în care Compania Municipală efectuează i alte activită i, careși organizeze un serviciu propriu ți publice,

nu  sunt  legate  de  Obligatia  de  Serviciu  Public,  acele  alte  activită i  trebuieți publice,

contabilizate separat.

Companiile municipale sunt Operatori  Interni  i  î i  vor păstra statutul  de operatorși organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu

intern  atâta  timp  cât  nu  participă  la  proceduri  competitive  de  atribuire  privind

prestarea de servicii de salubrizare în afara teritoriului autorită ii sale contractante. ți publice,

Atribuirea  directă  i  Contractul  de  delegare  de  gestiune  se  aprobă  de  cătreși organizeze un serviciu propriu

autoritatea locală.
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În cazul în care s-ar opta pentru asigurarea serviciului prin gestiunea delegată

către o companie municipală, prezentăm următoarea analiză:

Avantaje Dezavantaje 

Angajarea  de  for ă  de  muncă  locală  iți publice, și organizeze un serviciu propriu
scăderea omajuluiși organizeze un serviciu propriu

Transferul riscurilor (de operare/ executie,
financiare, legislative) în mare parte către
operator.

Dotarea  operatorului  cu  toate  mijloacele
necesare  îndeplinirii  în  bune  condi ii  ați publice,
serviciului

Contractul  de  delegare  prevede
obligativitatea  îndeplinirii  indicatorilor  de
performan ă care fac referire la activită ileți publice, ți publice,
prestate. 

Suplimentarea  investi iilor  pe  parcursulți publice,
derulării  contractului  conform  oricăror
norme care apar ulterior contractării

Se  poate  urmări  situa ia  financiară  iți publice, și organizeze un serviciu propriu
operatorul  va  răspunde  din  punct  de
vedere economic.

Se constituie o garan ie de bună execu ieți publice, ți publice,
pentru serviciile prestate

Prin  reprezentan ii  săi  în  A.G.Ați publice,
operatorului  de  salubrizare,  autoritatea
locală  poate  controla  deciziile  strategice
ale acestuia, în vederea alinierii politicilor
operatorului  la  interesele  comunită ii,ți publice,
mergând  până  la  reorganizarea  /
redimensionarea societatii.

În  schimbul  dreptului  de  exploatare  a
serviciului,  operatorul  plateste  redeven ăți publice,
catre Autoritatea contractantă. 

Municipalitatea  poate accesa  fonduri

europene, în vederea dotarii operatorului

cu echipamente moderne.

Afectarea  cadrului  competitiv.  Pentru
remedierea  acestui  aspect,  durata
contractului de delegare a fost limitata
la  5  ani,  completat  cu  analize  periodice
privind performantele serviciului.

Riscuri financiare legate de cash flow.

Oportunită i ți publice, Riscuri 

Bază legală stabilă i sistem de raportareși organizeze un serviciu propriu Există  posibilitatea  ca  societatea
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corect municipală  să  intre  în  insolven ă,  dinți publice,

incapacitate  temporară  de  plată  sau

definitivă,  fapt  care  ar  periclita  buna

desfă urare a activită ilor de salubrizare.și organizeze un serviciu propriu ți publice,

Criza economico-financiară interna ionalăți publice,

Modificări ale legisla iei utilită ilor publiceți publice, ți publice,

Gestiunea delegată către un operator extern

Costurile  implicate  de  gestiunea  delegată  către  un  operator  extern  ar  avea

aceeași  structură și  dimensionare estimative ca și  gestiunea delegată către o

companie municipală, din punctul de vedere al autorității contractante:

Structură estimativă de costuri Dimensionare
estimativă de costuri

Costuri  func ionare  operator  extern  pe  duratațare și funcționare serviciu public pe
contractului de delegare, astfel defalcate:

52.430.916 lei

Costuri  operare  cf  program  de  salubrizare  (pe  baza  de
facturi)

52.430.916 lei

În  această  variantă,  gestiunea  serviciului  de  salubrizare  va  fi  delegată  către  un

operator de salubritate selectat prin organizarea unei proceduri în conformitate cu

dispozi iile legisla iei achizi iilor publice.ți publice, ți publice, ți publice,

Delegarea serviciului se face în conformitate cu legisla ia în vigoare, respectiv:ți publice,

 Legea nr. 98/2016 privind achizi iile publice;ți publice,

 Legea serviciilor comunitare de utilită i publice nr. 51/2006, republicată;ți publice,

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

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea

şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

 Ordinul pre edintelui  ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea regulamentului-și organizeze un serviciu propriu

cadru al serviciului de salubrizare al localită ilorți publice,

 Ordinul  pre edintelui  ANRSC  nr.  111/2007  privind  aprobarea  caietului  deși organizeze un serviciu propriu

sarcini-cadru al serviciului de salubrizare al localită ilorți publice,
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 Ordinul  pre edintelui  ANRSC  nr.  109/2007  privind  aprobarea  Normelorși organizeze un serviciu propriu

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activită ileți publice,

specifice serviciului de salubrizare a localită ilorți publice,

 Ordinul  pre edintelui  ANRSC nr.  112/2007  privind  aprobarea  Contractului-și organizeze un serviciu propriu

cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localită ilorți publice,

 O.U.G nr. 78/2000 – Privind regimul de eurilor cu modificările i completărileși organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu

ulterioare.

În cazul în care s-ar opta pentru asigurarea serviciului prin gestiunea delegată,

prezentăm următoarea analiză:

Avantaje Dezavantaje 

Angajarea  de  for ă  de  muncă  locală  iți publice, și organizeze un serviciu propriu
scăderea omajuluiși organizeze un serviciu propriu

Existen a unui  cadru competitiv,  operatorți publice,
cu  licen ă  i  dotări  tehnice  moderne  înți publice, și organizeze un serviciu propriu
domeniul salubrizării

Dotarea  operatorului  cu  toate  mijloacele
necesare  îndeplinirii  în  bune  condi ii  ați publice,
serviciului

Contractul  de  delegare  prevede
obligativitatea  îndeplinirii  indicatorilor  de
performan ă care fac referire la activită ileți publice, ți publice,
prestate.  Suplimentarea  investi iilor  peți publice,
parcursul  derulării  contractului  conform
oricăror  norme  care  apar  ulterior
contractării

Se  poate  urmări  situa ia  financiară  iți publice, și organizeze un serviciu propriu
operatorul  va  răspunde  din  punct  de
vedere economic
Se constituie o garan ie de bună execu ieți publice, ți publice,
pentru serviciile prestate

Control  mai  scăzut  asupra  prestării
serviciilor decât în cazul atribuirii  directe a
contractului de delegare către o companie
municipala.

Riscul  semnificativ  de  operare  nu  se
transferă operatorului ci rămâne în sarcina
autorită ii contractanteți publice,

Dificultate în estimarea cât mai  exactă a
posibilită ii investi iilor.ți publice, ți publice,

Operatorul  extern  nu  indeplineste
conditiile de eligibilitate pentru accesarea
de  fonduri  europene  in  vederea
achizitionarii de utilaje si echipamente.

Oportunită i ți publice, Riscuri 

Bază legală stabilă i sistem de raportareși organizeze un serviciu propriu

corect

Prin procedura de achizi ie se va obtineți publice,

selectarea  unui  operator  care  să  ofere

raportul optim între pre  (mic) al tarifelorți publice,

Există posibilitatea ca societatea privată

să  intre  în  insolven ă,  din  incapacitateți publice,

temporară  de  plată  sau  definitivă,  fapt

care  ar  periclita  buna  desfă urare  ași organizeze un serviciu propriu

activită ilor de salubrizare.ți publice,
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i calitate (ridicată) a serviciilor.și organizeze un serviciu propriu

Colectarea  impozitului  aferent  prestării

de  servicii  de  către  Municipiul  Tulcea

contribuie  astfel  la  cre terea  bugetuluiși organizeze un serviciu propriu

local.

Criza economic-financiară interna ionalăți publice,

Modificări ale legisla iei achizi iilor publiceți publice, ți publice,

Modificarea legisla iei în domeniul tarifăriiți publice,

unice după atribuirea contractului

Avand in vedere similitudinile financiare ale implicatiei  UAT Tulcea in gestionarea

acestor tipuri de delegare, singura diferentiere ramane la nivel de implicare juridica,

raspundere si calitate a serviciilor.

Sintetizând cele de mai sus, i având în vedere atât prevederile legale aplicabileși organizeze un serviciu propriu  [art.

6 alin. 1 din Legea nr. 100/2016, art. 230 alin. 2 din Lega nr. 98/2016, Considerentul

nr. 18 din Directiva 23/2014/UE;], precum i jurispruden a CJUE  și organizeze un serviciu propriu ți publice, relevantă [Cauza

C348/10, Cauza C-382/05, Cauza C-274/09], elementele esen iale diferen iatoare aleți publice, ți publice,

celor două modalită i de atribuire  ți publice, delegate  a gestiunii serviciilor publice comunitare

sunt:

 în cazul concesiunii, operatorul preia riscul semnificativ de operare, în timp ce

în cazul achizi iilor, riscul semnificativ de operare rămâne în sarcina autorită iiți publice, ți publice,

contractante.

 în cazul concesiunii, veniturile operatorului provin de la beneficiari, în timp ce

în cazul achizi iei, veniturile operatorului provin de la autoritatea contractantă;ți publice,

Astfel,  din  analiza  anterioară  reiese  clar  că  singurele  2  scenarii  viabile  pentru

municipalitatea  Tulcea,  în  vederea alegerii  tipului  de  administrare  a  serviciilor  de

salubrizare, sunt: gestiunea delegată către un operator extern i gestiunea delegatăși organizeze un serviciu propriu

către  o  companie  municipală,  între  cele  două  situa ii  de  gestiune  directă  ițare și funcționare serviciu public pe și funcționare serviciu public pe

gestiune delegată existând diferen e majorețare și funcționare serviciu public pe :

În  cazul  gestiunii  directe,  Autoritatea  Locală  îşi  asumă  în  mod  direct  prestarea

serviciului  local  de  salubritate,  precum  şi  toate  sarcinile  şi  responsabilităţile  ce

incumbă  în  ceea  ce  priveşte  organizarea,  coordonarea,  exploatarea,  finanţarea,

controlul şi administrarea furnizării de servicii de salubritate.

Gestiunea  directă  se  materializează  prin  hotărâri  ale  Autorită ii  Locale.  Cerinţeleți publice,

obligaţiilor de serviciu public impuse compartimentului specializat se stabilesc prin

act de dispoziţie internă al Autorită ii Locale.ți publice,
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Actul  intern  al  Autorităţii  Locale  trebuie  să  definească  în  mod  clar  obligaţiile  de

serviciu public pe care trebuie să le respecte operatorul de servicii publice, precum şi

zonele  geografice  în  cauză,  să  stabilească  în  prealabil,  în  mod  obiectiv  şi

transparent, parametrii pe baza cărora urmează să se calculeze plata compensaţiei,

şi natura şi întinderea oricărui drept exclusiv acordat, într-un mod care să prevină

compensarea în exces; să stabilească modalităţile de alocare a costurilor legate de

prestarea de servicii; şi să determine modalităţile de alocare a veniturilor încasate,

venituri  care  pot  fi  reţinute  de  operatorul  de  servicii  publice,  restituite  autorităţii

competente sau partajate de cele două entităţi.

Întreaga responsabilitate pentru furnizarea de servicii, în cazul gestiunii directe printr-

un compartiment specializat, revine autorităţii  locale, după cum rezultă din decizia

internă şi independentă a autorităţii locale respective. Ca atare, nu se organizează

niciun proces de selecţie a operatorului.

În cazul gestiunii delegate către o companie municipală, conform Legii nr. 51/2006

republicată,  Contractul  de  servicii  publice  se  atribuie  unei  Societăţi  Comerciale.

Aceasta poate fi o societatea comercială nou înfiinţată sau o Societate Comercială

creată prin restructurarea unei Regii Autonome, al cărei capital social este deţinut

integral sau parţial de către autoritatea publică (Operator Intern).

Obligaţia de serviciu public,  în cazul  atribuirii  directe,  este impusă unei  Companii

Municipale prin Contractul  de delegare a gestiunii  prin concesiune reprezentat de

Contract. Atribuirea directă şi Contractul se aprobă de către autoritatea locală.

Domeniul  de  aplicabilitate  a  obligaţiilor  de  serviciu  public  impuse  unei  companii

municipale este definit în detaliu în Contractul de delegare a gestiunii. Ca excepţie, în

baza asticolului 28 din Legea 51/ 2006, o Regie autonomă poate presta servicii de

utilităţi  publice  numai  pentru  o  perioadă  limitată  de  timp,  până  la  finalizarea

proiectelor finanţate din fonduri UE.

Contractele  de  servicii  publice  trebuie  să  stabilească  în  mod  clar  obligaţiile  de

serviciu  public  şi  zonele  geografice  în  cauză;  să  stabilească,  în  mod  obiectiv  şi

transparent, parametrii pe baza cărora urmează să se calculeze plata compensaţiei,

dacă există, şi natura şi întinderea oricărui drept exclusiv acordat, într-un mod care

să prevină compensarea în exces; să stabilească modalităţile de alocare a costurilor

legate de prestarea de servicii;  să determine modalităţile  de alocare a veniturilor
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încasate,  venituri  care  pot  fi  reţinute  de  operatorul  de  servicii  publice,  restituite

autorităţii competente sau partajate de cele două entităţi; să stabilească standardele

de calitate a serviciului; să specifice dacă subcontractarea poate fi avută în vedere şi,

dacă da, în ce măsură; şi să indice proprietarul activelor utilizate pentru furnizarea

serviciilor de salubritate, mai ales materialul rulant şi infrastructura.

În cazul atribuirii directe, mecanismul de calculare a compensaţiei care urmează a fi

plătită operatorului intern sau în baza unei norme generale este: Efect financiar net =

Costurile suportate în legătură cu o obligaţie de serviciu public – (Minus) eventualele

efecte  financiare  pozitive  generate  în  cadrul  reţelei  exploatate  în  temeiul

obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public în cauză – (Minus) sumele încasate din tarife

sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public

în cauză + (Plus) un profit rezonabil.

În  cazul  gestiunii  delegate către un operator  extern,  acesta trebuie să îşi  asume

obligaţia de serviciu public în cadrul unui contract de delegare încheiat cu Autoritatea

Locală, vizând îndeplinirea sarcinilor legate de satisfacerea nevoilor de salubrizare

ale cetăţenilor.

Un operator extern îşi asumă obligaţia de serviciu public, în schimbul veniturilor pe

care urmează să le obţină şi/sau în schimbul unei Compensaţii pentru serviciu public.

Sfera de aplicare a obligaţiei de serviciu public asumată de un operator extern este

descrisă în detaliu în contractul de delegare a serviciilor publice.

Contractul de delegare servicii publice trebuie: să stabilească în mod clar obligaţiile

de serviciu public şi zonele geografice în cauză; să stabilească, în mod obiectiv şi

transparent, parametrii pe baza cărora urmează să se calculeze plata compensaţiei,

dacă există, şi natura şi întinderea oricărui drept exclusiv acordat, într-un mod care

să prevină compensarea în exces; să stabilească modalităţile de alocare a costurilor

legate de prestarea de servicii;  să determine modalităţile  de alocare a veniturilor

încasate,  venituri  care  pot  fi  reţinute  de  operatorul  de  servicii  publice,  restituite

autorităţii competente sau partajate de cele două entităţi; să stabilească standardele

de calitate a serviciului; să specifice dacă subcontractarea poate fi avută în vedere şi,

dacă da, în ce măsură; şi să indice proprietarul activelor utilizate pentru furnizarea

serviciilor de salubrizare, mai ales materialul rulant şi infrastructura.

În ceea ce prive te procesul de selectare a Operatorului, acesta se selectează peși organizeze un serviciu propriu
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baza  unei  proceduri  de  achizi ie  publică  organizată  de  Autoritatea  Localăți publice,

responsabilă.

Astfel,  se  poate  concluziona  că  în  cazul  gestiunii  directe,  realizată  prin  servicii

specializate, localitatea îşi asumă în întregime, prin Consiliul local, politica, gestiunea

şi controlul  serviciului  public de salubrizare. Dar, în această situaţie pot apărea o

serie de dezavantaje. Avem în special în vedere producerea unor mutaţii în centrul

de  greutate  al  preocupărilor  Primăriei  către  problemele  cotidiene  ale  gestiunii

serviciilor organizate şi gestionate sub această formă. Această formă exclude pentru

o perioadă de timp orice modalitate şi posibilitate de concurenţă şi este influenţată de

mutaţiile politice care se produc în cadrul organului  local ales. Totodată, bugetele

locale se amplifică cu toată gestiunea serviciilor, existând riscul fluctuaţiei alocaţiei

bugetare  în  condiţiile  transferurilor  posibile  în  cadrul  aceluiaşi  buget  spre  alte

sectoare pe bază de evaluare a posibilităţilor.

În  concluzie,  putem  afirma  că  gestiunea  directă,  prin  servicii  specializate  ale

consiliilor  locale  este  recomandată  în  special  pentru  comunităţile  medii  i  mici,și organizeze un serviciu propriu

precum  şi  în  cazul  unor  servicii  fără  complexitate  tehnică,  care  au  un  caracter

administrativ-bugetar.

Gestiunea  delegată  este  forma  prin  care,  păstrându-se  deplina  responsabilitate

publică, autoritatea apelează la o societate comercială pentru realizarea serviciului,

pe bază contractuală.

Împrumutul  este  modalitatea  de  gestionare  a  serviciilor  publice  în  cadrul  căreia

autoritatea administrativă remite unui particular un echipament în vederea exploatării

acestuia pe riscul şi pe răspunderea sa în schimbul unei remuneraţii. 

În vederea delegării  serviciului public sunt necesare următoarele etape: pregătirea

elaborarea, negocierea şi încheierea contractului. Acestea diferă în funcţie de natura

serviciului  şi  de condiţiile  concrete  existente în  comunitatea  respectivă.  Indiferent

care sunt acestea, contractul trebuie să ţină cont de aspecte cum ar fi: unitatea de

exploatare a serviciului, riscurile preluate de prestator, riscurile care rămân în sarcina

colectivităţii; responsabilitatea şi modalitatea de finanţare a cheltuielilor de capital, de

întreţinere,  renovare  şi  modernizare;  durata  contractului;  condiţiile  şi  garanţiile  cu

privire la calitatea serviciului; responsabilitatea luării deciziei cu privire la nivelul şi

modificarea tarifelor; modalitatea de remunerare a unităţii prestatoare; modalitatea de
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control  a  mecanismelor  financiare,  precum  şi  a  profitului  unităţii  prestatoare;  ce

pârghii poate folosi comunitatea pentru realizarea controlului serviciului; modalitatea

de încetare a contractului şi procedurile de restituire a lucrărilor şi garanţiilor.

Concesiunea trebuie delimitată de alte modalităţi de gestionare a domeniului public.

Este  necesar  în  acest  sens  să  facem  distincţia  dintre  concesiune  şi  dreptul  de

administrare, precum şi la distincţia dintre concesiune şi închiriere.

În ceea ce priveşte dreptul  de administrare, se poate spune că se aseamănă cu

dreptul de concesiune prin aceea că ambele drepturi sunt drepturi reale asupra unui

bun proprietate publică fiind în acelaşi timp şi  modalităţi  de utilizare a domeniului

public. Se diferenţiază, în primul rând, din punct de vedere al titularilor. Dreptul de

administrare  aparţine  numai  regiilor  autonome,  prefecturilor,  autorităţilor

administraţiei publice centrale şi locale ori alte instituţii de interes naţional, judeţean,

local, în timp ce calitatea de concesionari  o pot avea numai persoanele fizice ori

juridice de drept privat. 

Un al doilea element de diferenţiere este modalitatea de realizare, şi anume, darea în

administrare  se  realizează  printr-un  act  administrativ  de  autoritate  (Hotărâre  a

Guvernului, consiliului judeţean sau local), iar concesiunea se realizează printr-un act

administrativ de gestiune (contractul) care, împreună cu hotărârea de a concesiona

serviciul public, creează caracterul mixt al concesiunii.

În ceea ce priveşte sublinierea diferenţelor dintre concesiune şi închiriere, se poate

spune că acestea derivă în primul rând din efectele pe care le produc: contractul de

concesiune este un contract constitutiv de drepturi  reale, în timp ce contractul  de

închiriere  este  un  contract  constitutiv  de  drepturi  de  creanţă.  Pe  de  altă  parte,

concesionarul plăteşte o redevenţă, aceasta fiind proporţională cu beneficiile obţinute

în urma exploatării bunului sau serviciului concesionat.

Avantajele  înfiinţării  de  societăţi  comerciale  cu  participarea  statului  şi  a  gestiunii

delegate a serviciilor publice se regăsesc în mai multe aspecte. 

Un prim avantaj este separarea funcţiilor de gestiune propriu-zisă a serviciilor de

cele de stabilire a politicii şi strategiei serviciilor, precum şi controlul asupra

modului de realizare a acestora, care revine autorităţilor publice locale. 

În al doilea rând se poate sublinia faptul că apar relaţii contractuale între consiliile

locale  şi  societăţile  comerciale  prestatoare,  ceea  ce  determină  o  definire  a
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raporturilor dintre părţi şi a standardului minim impus cu privire la calitatea şi

cantitatea serviciilor. 

Pe  de  altă  parte  se  poate  lua  în  discuţie  problema  reorganizării  şi  a

redimensionării societăţilor comerciale, ţinând cont atât de prevederile legii în

ceea ce priveşte descentralizarea şi autonomia locală, cât şi de nevoile interne

de restructurare a serviciilor. Nu în ultimul rând, un alt avantaj poate fi stimularea

interesului de extindere a sferei serviciilor prestate.

Analiza economic-financiară pentru  gestiunea delegată către un operator extern iși organizeze un serviciu propriu

gestiunea delegată  către  o companie  municipală  are  ca  scop principal  evaluarea

profitabilităţii  şi  sustenabilităţii  financiare  a  delegării  din  punctul  de  vedere  al

beneficiarilor/operatorilor. În esenţă, această analiză arată dacă investi ia va generați publice,

un flux de numerar net pozitiv pe perioada de evaluare (profitabilitate) şi dacă fluxul

de numerar cumulat de la începerea proiectului nu este sub zero (sustenabilitate).

Aceasta se face prin analizarea fluxului de numerar al proiectului de investi ii, careți publice,

include atât ieşirile de numerar, în termenii investiţiilor şi costurilor de întreţinere şi

operare  cât  şi  intrările  de  numerar,  în  termenii  surselor  de  finanţare  şi

veniturilor/taxelorpercepute utilizatorilor. Fluxurile de numerar din analiza financiară

nu includ amortizarea, rezervele şi alte elemente de contabilitate care nu corespund

fluxurilor reale din analiza economică.

Costurile totale de investiţie ale delegării includ toate unităţile de cheltuieli necesare

pentru punerea în aplicare a proiectului, incluzând costul activelor fixe (achiziţie de

echipamente  specific),  dar  i  costurile  de  punere  în  func iune,  implicând  studiiși organizeze un serviciu propriu ți publice,

pregătitoare, servicii de consultanţă/planificare/proiectare, etc.

Pentru  estimarea evolu iei  veniturilor  în  varianta  cu  proiect  pe  toată  perioada deți publice,

prognoză  s-a  analizat  structura  veniturilor  curente  ale  companiei  i  pondereași organizeze un serviciu propriu

veniturilor.

Suplimentar  au  fost  prevăzute  veniturile  din  subven ii,  înregistrate  pe  măsurați publice,

amortizării  activelor  realizate  prin  proiect.  Veniturile  pentru  varianta  fără  proiect,

respectiv  veniturile  pentru  varianta  cu  proiect  pentru  perioada  analizată  sunt

prezentate.

Analiza  economico-financiară  în  fundamentarea  deciziei  de  delegare  a  a

serviciului public de salubrizare în municipiul Tulcea
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Cadrul general de analiză 

In  conformitate  cu  legisla ia  aplicabilă,  ți publice, studiul  de  fundamentare  a  deciziei  de

concesionare trebuie să cuprindă o analiză comparativă din punct de vedere al celui

mai  bun raport  pre /calitate între prestarea activită ilor  sa salubrizare ăn gestiuneț/calitate între prestarea activităților sa salubrizare ăn gestiune ț/calitate între prestarea activităților sa salubrizare ăn gestiune

directă vs gestiune delegată, care să permită definirea i  cuantificarea in termeniși cuantificarea in termeni

economici  si  financiari  a  riscurilor  de  proiect.  Astfel,  in  scopul  realizării  analizei

prevăzute anterior a fost elaborata analiza riscurilor prin matricea riscurilor conform

anexei recomandate la normele de aplicare. 

Complementar analizei de riscuri este necesara realizarea unei analize economico-

financiare din care sa rezulte necesitatea si oportunitatea concesionarii serviciilor sau

externalizării lor printr-un contract de achizi ie publica. Analiza economico –financiarați publice,

presupune derularea următoarelor etape: 

- întocmirea costului comparativ de referin ă; ți publice,

- determinarea structurii preliminare a concesiunii; 

- realizarea analizei economico-financiare. 

Alte aspecte specifice, relevante pentru analiza economico-financiară, pot fi: 

- taxa pe valoarea adăugată; 

- costuri suplimentare asociate finalizării lucrărilor înainte de termenul contractual; 

- costul reluării procedurii de atribuire a contractului de concesiune; 

- venituri din refinan area proiectului; ți publice,

- costuri de monitorizare şi administrare a proiectului; 

- asigurări; 

- rata de discontare. 

In sec iunile următoare, cu respectarea recomandărilor legislative si a metodologiilorți publice,

practice in realizarea analizei financiare, este prezentata fundamentarea financiara a

oportunită ii si necesită ii concesionarii serviciilor publice de salubrizare în municipiulți publice, ți publice,

Tulcea. 

20



Precedent analizei financiare s-a elaborat analiza riscurilor. Din analiza riscurilor se

disting o serie de elemente caracteristice fiecărei alternative posibile de derulare a

serviciilor de salubrizare: 

 realizarea serviciilor de salubrizare prin gestiune directă de către autoritatea

contractantă:  o  riscul  este integral  al  autorită ii:  riscurile  de  finantare,  riscurile  deți publice,

piata, riscuri de executie, riscuri politice, riscuri de operare si intretinere; 

o o singurul plus in acest scenariu ar fi al costurilor operationale mai reduse,

in  contextul  propriei  gestiuni  evitandu-se  costul  cu  eventualul  profit  al

operatorului  in cazul  delegarii/concesionarii.  Acest  avantaj  financiar este

insa compensat cu necesitatea realizarii de investitii semnificative pentru

asigurarea dotarilor tehnice; 

o o impactul social (prin crearea de noi locuri de munca) si economic (prin

reducerea cheltuielilor realizate cu ter ii) sunt semnificative. ți publice,

 Contract de achizitie publica 

o Riscurile sunt impartite intre achizitor si prestator in mod echilibrat; 

o Costurile  de  operare  suportate  de  prestator  sunt  mai  ridicate,  fiind

necesara  organizarea  operationala  pe  un  termen  mai  scurt.  Implicit,

costurile suportate de achizitor vor fi mai ridicate; 

o Achizitorul (Autoritatea contractantă) păstrează majoritatea riscurilor legate

de execu ia contractului iar prestarea acestora se realizează pe o perioadăți publice,

scurtă  de  timp,  asigurarea  serviciului  de  salubrizare  putând  deci  să  fie

fragmentată  sau  întreruptă,  în  func ie  de  momentul  încheierii  noilorți publice,

contracte de achizi ie. Managementul contractului implica responsabilită iți publice, ți publice,

comune, mai dificil de gestionat decat in cazul in concesiunii. 

 Contract de concesiune 

o Riscurile  sunt  transferate  aproape  in  totalitate  catre  operator:  riscul  de

operare/  executie,  riscuri  financiare,  legislative.  Concedentul  pastreaza

atributii in monitorizare si supervizare, si riscurile asociate acestor activitati.

o Perioada  contractuala  poate  fi  mai  ridicata  fapt  ce  ofera  operatorului  o

flexibilitate  mai  ridicata  in  managementul  financiar  si  operational;
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amortizarea investitiilor poate fi planificata pe un orizont mai mare de timp,

utilizarea investitiei  specifice este pe o perioada mai mare,  rezultand in

costuri  operationale  mai  mici.  Implicit  costurile  suportate  de  autoritatea

locala sunt mai reduse decat in cazul contractului cadru precum si tarifele

suportate de populatie sau agentii economici. 

o Prin concesiune se poate impune un nivel de referinta cu privire la parcul

de echipamente specifice si la investitiile solicitante operatorului. 

o Contractul  de concesiune implica plata  unei  redevente catre  autoritatea

publica. 

Modelarea financiara a situatiei  propuse spre analiza urmareste etapele specifice

recomandate de metodologii uzuale in realizarea proiectiilor financiare. 

Ipotezele de lucru 

Ipotezele care fundamentează analiza financiara urmăresc prezentarea cât mai clara

a  parametrilor  care  stau  la  baza  proiec iei  fluxurilor  financiare,  a  situa iilorți publice, ți publice,

previzionate respectiv a calculului indicatorilor de performanta. 

In realizarea proiectiilor financiare s-au facut urmatoarele categorii de ipoteze: 

 Abordarea strategica a modelului financiar 

 ipoteze generale, specifice intregii analize 

 ipoteze specifice, specifice fiecarei categorii de proiectii (proiectia veniturilor, a

cheltuielilor, a fluxului de numerar sau a indicatorilor de performanta financiara) 

a) abordarea strategica a modelului financiar: 

Modelarea  financiara  urmareste  calculul  indicatorilor  de  performanta  financiara

aferenti serviciilor prestate, din perspectiva unui operator tip. Astfel, tinandu-se cont

ca  nu  este  cunoscut/identificat  operatorul  economic  ce  va  presta  serviciile,  s-au

identificat prin modelare statistica parametrii de functionare specifici ai unui operator

tip, din perspectiva profitabilitatii activitatii, a capitalurilor proprii utilizate, a eficientei

capitalului de lucru. 

In  vederea  identificarii  parametrilor  financiari  specifici  activitatii  au  fost  analizati

parametrii financiari de activitate pentru un esantion reprezentativ de companii care

isi desfasoara activitatea in domeniul de activitate ce face obiectul prezentului studiu.
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Au  fost  analizati  indicatorii  financiari  de  functionare  pentru  urmatorul  esantion

reprezentativ de operatori: 

 Comprest SA 

 Iridex Grup Salubrizare SRL 

 Polaris M.Holding SRL 

 Rer Ecologic Service REBU SA 

 Retim Ecologic Service SA 

 Romprest Service SA 

 Somarest SRL 

 Supercom SA 

 Urban SA 

 Rosal Grup SA 

Operatorii ale caror date financiare au fost analizate respecta regulile de esantionare

– desfasurand activitati similare cu cele analizate, avand parametrii de functionare pe

o plaja reprezentativa pentru proiectul de fata. Au fost inlaturate aberatiile statistice si

datele nerelevante in vederea calculului parametrilor medii de functionare. 

Astfel, cifra de afaceri a operatorilor analizati variaza pe o plaja intre 35 mil. lei si 264

mil lei anual. Au fost analizate rezultatele financiare pe ultimii trei ani pentru fiecare

dintre operatorii din esantion, rezultand urmatorii indicatori medii, reprezentativi: CA

medie: 124.998.077 lei/an, rezultat  net mediu: 9.576.234 lei/an, valoarea medie a

activelor fixe nete utilizate: 87.201.314 lei/an, numar mediu de angajati: 1400. 

In  urma analizei  s-a  urmarit  calculul  unor  repere  de  functionare,  profitabilitate  si

eficienta asociate unui operator tip din industria analizata, in vederea includerii lor in

modelul  financiar  al  serviciilor  ce  fac  obiectul  prezentei  documentatii.  Astfel,

parametrii  reprezentativi calculati,  ca medie ponderata a indicatorilor din esantion,

sunt urmatorii: 

 Profitabilitatea medie a industriei reprezentative (profit net/CA): 7,66% 

 Ponderea  activelor  imobilizate  nete  in  cifra  de  afaceri  (Active  imob/CA):

69,77% 
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 CA medie per angajat: 105.479 lei

Acesti parametrii reprezentativi de functionare constituie inputuri in modelul financiar

realizat,  pentru  determinarea  indicatorilor  de  performanta  ai  activitatii  prestate,  in

corelatie cu parametrii specifici ai serviciilor ce fac obiectul prezentei documentatii.

In ceea ce priveste tarifele operatorilor esantionati, acestea au putut fi analizate doar

intr-o mica masura, rezultatele fiind nerelevante, avand in vedere diferentele intre

serviciile prestate, respectiv tarifate, conform tabelului anexat:
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 Tulcea Tg. Mures Oradea Rm. Valcea Roman Sector 4

 

Tip Activitate U.M Tarif
fara
TVA

Tarif cu
TVA

Tarif
fara
TVA

Tarif
cu

TVA

Tarif
fara
TVA

Tarif
cu

TVA

Tarif
fara
TVA

Tarif
cu

TVA

Tarif
fara
TVA

Tarif
cu

TVA

Tarif
fara
TVA

Tarif cu
TVA

1
Maturat Manual + 
Intretinere

1000 mp   28,51 33,93 23,26 27,68 57,12 67,98 22,2
1

26,4
3

69,30 82,47

2 Maturat manual 1000 mp 37,82 45,01         24,20 28,80

3 Intretinerea curateniei 1000 mp 18,36 21,85           

4
Maturat si Aspirat Mecanic 1000 mp 16,12 19,18 20,36 24,23 11,92 14,18 26,17 31,14 18,7

8
22,3

5
5,10 6,07

5 Stropit din paleti 1000 mp 7,46 8,88 3,70 4,40 8,27 9,84 8,19 9,75 9,20 10,95

6
Stropit strazi mecanizat cu
autocisterna

1000 mp 21,38 25,44           

7
Spalat mecanizat 1000 mp   19,00 22,61 42,45 50,52 13,53 16,10 44,3

5
52,7

8
164,1

0
195,28

8
Spalat la furtun 1000 mp   29,87 35,55 0,00 0,00 135,5

9
161,3

5
    

9
Spalat carosabil si trotuare
cu autostropitoarea

1000 mp 120,02 142,82           

1
0

Transport si eliminare 
Deseuri Stradale

mc   141,9
0

168,8
6

34,31 40,83 128,5
3

152,9
5

  965,6
0

1.149,06

1
1

Colectare, transport 
deseuri stradale

to 214,98 255,83           

1
2

Curatat rigole 1000 mp   152,2
6

181,1
9

182,7
3

217,4
5

29,94 35,63     

1
3

Curatat rigole mp 2,29 2,73         68,00 80,92

1
4

Intretinere Spatii verzi 1000 mp   10,86 12,92 21,62 25,73       

1
5

Curatat, igienizat, 
indepartat vopseluri 
termorezistente, grafiti

1000 mp             

1
6

Desfundarea manuala a 
santurilor si canalelor de 
scurgere

mc 130,64 155,46           
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1
7

Incarcator (TIH) - ora 
functionare

ora 116,16 138,23           

1
8

Aspirat si intretinut 
carosabil cu aspiratorul cu
motor electric

1000 mp 15,90 18,92           

1
9

Aspirat si intretinut 
carosabil cu aspiratorul cu
motor termic

1000 mp 40,08 47,69           

2
0

Curatat manual zapada 
afanata, cu grosimea 
stratului pana la 15 cm

100/MP 24,04 28,61           

2
1

Curatat manual zapada 
afanata, cu grosimea 
stratului de la 16 cm la 25 
cm

100/MP 37,35 44,45           

2
2

Curatat manual zapada 
afanata, cu grosimea 
stratului de la 26 cm la 35 
cm

100/MP 55,86 66,48           

2
3

Curatat manual zapada 
afanata, cu grosimea 
stratului de la 36 cm la 50 
cm

100/MP 69,28 82,44           

2
4

Curatat manual zapada 
imbibata cu apa, cu 
grosimea stratului pana la 
15 cm

100/MP 40,43 48,11           

2
5

Curatat manual zapada 
imbibata cu apa, cu 
grosimea stratului de la 16
la 25 cm

100/MP 62,58 74,47           

2
6

Curatat manual zapada 
imbibata cu apa, cu 
grosimea stratului de la 26
la 35 cm

100/MP 81,77 97,30           

2
7

Curatat manual zapada 
imbibata cu apa, cu 

100/MP 99,81 118,77           
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grosimea stratului de la 36
la 50 cm

2
8

Curatat manual zapada 
inghetata cu grosimea 
stratului pana la 15 cm

100/MP 76,87 91,47           

2
9

Curatat manual zapada 
inghetata cu grosimea 
stratului de la 16 cm la 25 
cm

100/MP 92,88 110,53           

3
0

Curatat manual zapada 
inghetata cu grosimea 
stratului de la 26 cm la 35 
cm

100/MP 103,63 123,32           

3
1

Curatat manual zapada 
inghetata cu grosimea 
stratului de la 36 cm la 50 
cm

100/MP 108,43 129,03           

3
2

Raspandire manuala, din 
autocamion cu nisip

TO 18,89 22,48           

3
3

Raspandire manuala, din 
autocamion cu sare si 
inhibitor de coroziune

TO 21,75 25,89           

3
4

Pentru curatarea zapezii 
de pe strazi ore 
functionare cu  Tractorul 
U650 cu plug

ORA 84,54 100,60           

3
5

Pentru curatarea zapezii 
de pe strazi ore stationare 
cu  Tractorul U650 cu plug

ORA 33,20 39,50           

3
6

Pentru imprastierea si 
transportul materialelor 
antiderapante ore 
functionare cu 
Autocisterna cu motor 
raba 8.5 to

ORA 111,61 132,82           
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3
7

Pentru imprastierea si 
transportul materialelor 
antiderapante ore 
stationare cu Autocisterna 
cu motor raba 8.5 to

ORA 33,20 39,50           

3
8

Pentru transportul 
materialelor antiderapance
ore functionare cu 
Autoutilitara TL 19 SSP 

ORA 88,82 105,70           

3
9

Pentru transportul 
materialelor antiderapance
ore stationare cu 
Autoutilitara TL 19 SSP

ORA 33,20 39,50           

4
0

Transportul zapezii si a 
materialelor antiderapante
ore functionare cu 
Autocamion 8.5 to 

ORA 88,75 105,61           

4
1

Transportul zapezii si a 
materialelor antiderapante
ore stationare cu 
Autocamion 8.5 to

ORA 33,20 39,50           

4
2

Pentru indepartarea 
zapezii si imprastierea 
materialelor antiderapante
ore functionare cu 
Autospeciala sararita cu 
lama 

ORA 147,26 175,24           

4
3

Pentru indepartarea 
zapezii si imprastierea 
materialelor antiderapante
ore stationare cu 
Autospeciala sararita cu 
lama

ORA 33,20 39,50           

4
4

Spor acordat pentru orele 
lucrate in zilele de 
sambata, duminica si alte 

ORA 33,20 39,50           
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sarbatori legale
4
5

Spor de 25% acordat 
pentru orele de noapte

ORA 8,30 9,88           

4
6

Ore suplimentare muncitor
calificat

ORA 33,20 39,50           

4
7

Ore suplimentare muncitor
necalificat

ORA 22,54 26,82           

4
8

Ridicarea cadavrelor de 
pe dumeniul public

kg 8,25 9,82           

4
9

Colectare, transport, 
depozitare si procesare la 
rampa ecologica deseuri 
menajere si comerciale 
asimilate celor menajere 
colectate de la persoane 
juridice

mc 112,94 134,40           

5
0

Inchirierea unui 
eurocontainer de 1,1 mc

buc 20,42 24,30           

5
1

Inchirierea unei 
europubele de 240 l

buc 8,22 9,78           

5
2

Colectare si transport la 
rampa ecologica deseuri 
menajere, inerte, vegetale,
animaliere si voluminoase

to 158,41 188,51           

5
3

Colectarea separata 
pentru deseurile de hartie,
metal, plastic si sticla din 
deseurile municipale

to 1.500,0
0

1.785,0
0

          

5
4

Transport deseuri 
biodegradabile la statia de
tratare mecano-biologica 
de la Mihai Bravu

to 44,25 52,66           
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5
5

Transport deseuri 
biostabilizat - CLO de la 
statia de tratare mecano-
biologica Mihai Bravu la 
Ecorec Tulcea

to 34,23 40,73           

5
6

Colectare, transport, 
depozitare, procesare 
deseuri la rampa 
ecologica provenite din 
constructii si demolari 
pentru persoane fizice si 
juridice - cantitati mai mici 
sau egale cu 1 tona

to 201,74 240,07           

5
7

Colectare, transport, 
depozitare, procesare 
deseuri la rampa 
ecologica provenite din 
constructii si demolari 
pentru persoane fizice si 
juridice - cantitati mai mari
de 1 tona tona

to 179,66 213,80           

5
8

Colectare, transport, 
procesare deseuri 
provenite din constructii si 
demolari din depozite 
necontrolate in locatiile 
indicate de UAT Mun. 
Tulcea in vederea 
valorificarii materiale

to 120,72 143,66           
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5
9

Colectare si transport 
deseuri provenite din 
constructii si demolari 
pentru persoane fizice si 
juridice cantitati mai mici 
sau egale cu 1 tona - in 
locatiile indicate de UAT 
Mun. Tulcea in vederea 
valorificarii materiale

to 95,67 113,85           

6
0

Colectare si transport 
deseuri provenite din 
constructii si demolari 
pentru persoane fizice si 
juridice cantitati mai mari 
de 1 tona - in locatiile 
indicate de UAT Mun. 
Tulcea in vederea 
valorificarii materiale

to 73,59 87,57           

6
1

Colectare, transport 
deseuri provenite din 
constructii si demolari din 
depozite necontrolate la 
rampa ecologica

to 120,72 143,66           

 Tulcea Cluj Napoca Ploiesti Sector 5 Urziceni Buzau

 

Tip Activitate U.M Tarif
fara
TVA

Tarif cu
TVA

Tarif
fara
TVA

Tarif
cu

TVA

Tarif
fara
TVA

Tarif
cu

TVA

Tarif
fara
TVA

Tarif
cu

TVA

Tarif
fara
TVA

Tarif
cu

TVA

Tarif
fara
TVA

Tarif
cu

TVA

1
Maturat Manual + 
Intretinere

1000 mp   18,51 22,03 32,94 39,20 40,96 48,74 19,57 23,29 0,00 0,00

2 Maturat manual 1000 mp 37,82 45,01 6,63 7,89 15,91 18,93 16,30 19,40 11,30 13,45 0,00 0,00

3 Intretinerea curateniei 1000 mp 18,36 21,85           

4 Maturat si Aspirat Mecanic 1000 mp 16,12 19,18 4,43 5,27 4,96 5,90 5,34 6,35 3,60 4,28 10,00 11,90

5 Stropit din paleti 1000 mp 0,00 0,00 17,07 20,31 42,18 50,19 7,20 8,57 198,59 236,32

31



6
Stropit strazi mecanizat cu 
autocisterna

1000 mp 21,38 25,44           

7 Spalat mecanizat 1000 mp   17,91 21,31         

8 Spalat la furtun 1000 mp     318,99 379,60 71,65 85,26   102,19 121,61

9
Spalat carosabil si trotuare 
cu autostropitoarea

1000 mp 120,02 142,82           

10
Transport si eliminare 
Deseuri Stradale

mc   439,02 522,43 344,27 409,68 374,91 446,14 76,56 91,11 420,00 499,80

11
Colectare, transport 
deseuri stradale

to 214,98 255,83           

12 Curatat rigole 1000 mp           12,54 14,92

13 Curatat rigole mp 2,29 2,73           

14 Intretinere Spatii verzi 1000 mp             

15

Curatat, igienizat, 
indepartat vopseluri 
termorezistente, grafiti

1000 mp             

16

Desfundarea manuala a 
santurilor si canalelor de 
scurgere

mc 130,64 155,46           

17
Incarcator (TIH) - ora 
functionare

ora 116,16 138,23           

18
Aspirat si intretinut 
carosabil cu aspiratorul cu 
motor electric

1000 mp 15,90 18,92           

19
Aspirat si intretinut 
carosabil cu aspiratorul cu 
motor termic

1000 mp 40,08 47,69           

20

Curatat manual zapada 
afanata, cu grosimea 
stratului pana la 15 cm

100/MP 24,04 28,61           

21

Curatat manual zapada 
afanata, cu grosimea 
stratului de la 16 cm la 25 
cm

100/MP 37,35 44,45           
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22

Curatat manual zapada 
afanata, cu grosimea 
stratului de la 26 cm la 35 
cm

100/MP 55,86 66,48           

23

Curatat manual zapada 
afanata, cu grosimea 
stratului de la 36 cm la 50 
cm

100/MP 69,28 82,44           

24

Curatat manual zapada 
imbibata cu apa, cu 
grosimea stratului pana la 
15 cm

100/MP 40,43 48,11           

25

Curatat manual zapada 
imbibata cu apa, cu 
grosimea stratului de la 16 
la 25 cm

100/MP 62,58 74,47           

26

Curatat manual zapada 
imbibata cu apa, cu 
grosimea stratului de la 26 
la 35 cm

100/MP 81,77 97,30           

27

Curatat manual zapada 
imbibata cu apa, cu 
grosimea stratului de la 36 
la 50 cm

100/MP 99,81 118,77           

28

Curatat manual zapada 
inghetata cu grosimea 
stratului pana la 15 cm

100/MP 76,87 91,47           

29

Curatat manual zapada 
inghetata cu grosimea 
stratului de la 16 cm la 25 
cm

100/MP 92,88 110,53           

30

Curatat manual zapada 
inghetata cu grosimea 
stratului de la 26 cm la 35 
cm

100/MP 103,63 123,32           

31

Curatat manual zapada 
inghetata cu grosimea 
stratului de la 36 cm la 50 

100/MP 108,43 129,03           

33



cm

32
Raspandire manuala, din 
autocamion cu nisip

TO 18,89 22,48           

33

Raspandire manuala, din 
autocamion cu sare si 
inhibitor de coroziune

TO 21,75 25,89           

34

Pentru curatarea zapezii 
de pe strazi ore functionare
cu  Tractorul U650 cu plug

ORA 84,54 100,60           

35

Pentru curatarea zapezii 
de pe strazi ore stationare 
cu  Tractorul U650 cu plug

ORA 33,20 39,50           

36

Pentru imprastierea si 
transportul materialelor 
antiderapante ore 
functionare cu Autocisterna
cu motor raba 8.5 to

ORA 111,61 132,82           

37

Pentru imprastierea si 
transportul materialelor 
antiderapante ore 
stationare cu Autocisterna 
cu motor raba 8.5 to

ORA 33,20 39,50           

38

Pentru transportul 
materialelor antiderapance 
ore functionare cu 
Autoutilitara TL 19 SSP 

ORA 88,82 105,70           

39

Pentru transportul 
materialelor antiderapance 
ore stationare cu 
Autoutilitara TL 19 SSP

ORA 33,20 39,50           
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40

Transportul zapezii si a 
materialelor antiderapante 
ore functionare cu 
Autocamion 8.5 to 

ORA 88,75 105,61           

41

Transportul zapezii si a 
materialelor antiderapante 
ore stationare cu 
Autocamion 8.5 to

ORA 33,20 39,50           

42

Pentru indepartarea 
zapezii si imprastierea 
materialelor antiderapante 
ore functionare cu 
Autospeciala sararita cu 
lama 

ORA 147,26 175,24           

43

Pentru indepartarea 
zapezii si imprastierea 
materialelor antiderapante 
ore stationare cu 
Autospeciala sararita cu 
lama

ORA 33,20 39,50           

44

Spor acordat pentru orele 
lucrate in zilele de 
sambata, duminica si alte 
sarbatori legale

ORA 33,20 39,50           

45
Spor de 25% acordat 
pentru orele de noapte

ORA 8,30 9,88           

46
Ore suplimentare muncitor 
calificat

ORA 33,20 39,50           

47
Ore suplimentare muncitor 
necalificat

ORA 22,54 26,82           

48
Ridicarea cadavrelor de pe
dumeniul public

kg 8,25 9,82           
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49

Colectare, transport, 
depozitare si procesare la 
rampa ecologica deseuri 
menajere si comerciale 
asimilate celor menajere 
colectate de la persoane 
juridice

mc 112,94 134,40           

50
Inchirierea unui 
eurocontainer de 1,1 mc

buc 20,42 24,30           

51
Inchirierea unei europubele
de 240 l

buc 8,22 9,78           

52

Colectare si transport la 
rampa ecologica deseuri 
menajere, inerte, vegetale, 
animaliere si voluminoase

to 158,41 188,51           

53

Colectarea separata pentru
deseurile de hartie, metal, 
plastic si sticla din 
deseurile municipale

to 1.500,00 1.785,00           

54

Transport deseuri 
biodegradabile la statia de 
tratare mecano-biologica 
de la Mihai Bravu

to 44,25 52,66           

55

Transport deseuri 
biostabilizat - CLO de la 
statia de tratare mecano-
biologica Mihai Bravu la 
Ecorec Tulcea

to 34,23 40,73           
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56

Colectare, transport, 
depozitare, procesare 
deseuri la rampa ecologica
provenite din constructii si 
demolari pentru persoane 
fizice si juridice - cantitati 
mai mici sau egale cu 1 
tona

to 201,74 240,07           

57

Colectare, transport, 
depozitare, procesare 
deseuri la rampa ecologica
provenite din constructii si 
demolari pentru persoane 
fizice si juridice - cantitati 
mai mari de 1 tona tona

to 179,66 213,80           

58

Colectare, transport, 
procesare deseuri 
provenite din constructii si 
demolari din depozite 
necontrolate in locatiile 
indicate de UAT Mun. 
Tulcea in vederea 
valorificarii materiale

to 120,72 143,66           

59

Colectare si transport 
deseuri provenite din 
constructii si demolari 
pentru persoane fizice si 
juridice cantitati mai mici 
sau egale cu 1 tona - in 
locatiile indicate de UAT 
Mun. Tulcea in vederea 
valorificarii materiale

to 95,67 113,85           

60

Colectare si transport 
deseuri provenite din 
constructii si demolari 
pentru persoane fizice si 
juridice cantitati mai mari 

to 73,59 87,57           
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de 1 tona - in locatiile 
indicate de UAT Mun. 
Tulcea in vederea 
valorificarii materiale

61

Colectare, transport 
deseuri provenite din 
constructii si demolari din 
depozite necontrolate la 
rampa ecologica

to 120,72 143,66           

In municipiul Tulcea, persoanele fizice platesc gunoiul prin taxa de habitat, componenta de colectare transport fiind de:

2016 5 lei/luna
2017 5 lei/luna
2018 8,29 lei/luna
2019 7,79 lei/luna
2020 7,56 lei/luna

Persoanele juridice au incheiate contracte iar cantitatea minima contractată fiind de 0.5mc, tariful pentru colectare, transport, depozitare fiind:

01.01.2016 31.01.2017 56,65 lei/mc
01.02.2017 31.07.2017 95,60 lei/mc introducere taxa depozitare inerte si nepericuloase
01.08.2017 31.01.2019 78,34 lei/mc anulare taxa depozitare inerte si nepericuloase, majorare tarif
01.02.2019 31.12.2019 89,9 lei/mc introducere contributie pentru economia circulara (30 lei/to)
01.01.2020 112,94 lei/mc majorare contributie pentru economia circulara (80 lei/to)
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b) Ipoteze generale aferente proiectiilor financiare:

 Proiectiile  se  raporteaza  la  date  certe  inregistrate  in  perioade  trecute,

actualizate pe baza datelor statistice existente 

 Cea mai importanta ipoteza, care sta la baza tuturor proiectiilor este prezumtia

de caeteris paribus. Aceasta semnifica "toate celelalte variabile raman constante". La

proiectul nostru se transpune prin a considera ca pe perioada analizata nu se vor

manifesta  variatii  semnificative de stare,  legislative sau macroeconomice care  sa

influenteze  in  mod  semnificativ  analiza  realizata.  De  asemenea,  nu  se  iau  in

considerare alte eventuale activitati desfasurate de operatorul economic, ci exclusiv

activitatile  ce  fac  obiectul  prezentului  studiu  –  activitati  specifice  de  salubrizare,

deszapezire, etc.

 Perioada de analiza este de 15 ani de la momentul semnarii contractului de

delegare; In vederea realizarii unei analize comparative, analiza se realizeaza si pe

orionturile  specifice  de  5,  8,  10  respectiv  15  ani,  pentru  determinarea  perioadei

optime de delegare. 

 Preturile/tarifele  considerate  in  proiect  sunt  mentinute  constante  pe  tot

orizontul  prognozat.  Ele sunt actualizate conform metodologiei  de analiza cu rata

inflatiei de 3%, prognozata de BNR. 

 In vederea calculului indicatorilor de performanta bazati pe fluxuri de numerar

(VAN, RIR) s-a utilizat rata de scont / actualizare de 5% 

 Toate sumele prezentate sunt in lei; 

 Cursul valutar este de 4,75 lei/euro 

 Cota de TVA folosita in proiectii este 19% 

 Cota de impozitare folosita de operator se considera 16% aplicata profitului 

c) Ipoteze specifice:

 colectarea  separată  i  transportul  separat  al  de eurilor  municipale  i  alși organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu

de eurilor similare provenind din activită i comerciale din industrie i institu ii, inclusivși organizeze un serviciu propriu ți publice, și organizeze un serviciu propriu ți publice,

frac ii  colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de de euri de echipamenteți publice, și organizeze un serviciu propriu

electrice i electronice, baterii i acumulatori;și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu

 colectarea i transportul de eurilor provenite din locuin e, generate de activită iși organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu ți publice, ți publice,

39



de reamenajare i reabilitare interioară i/sau exterioară a acestora;și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu

 organizarea  prelucrării,  neutralizării  i  valorificării  materiale  i  energetice  ași organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu

de eurilor;și organizeze un serviciu propriu

 operarea/administrarea  sta iilor  de  transfer  pentru  de eurile  municipale  iți publice, și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu

de eurile similare;și organizeze un serviciu propriu

 sortarea de eurilor municipale i a de eurilor similare în sta iile de sortare;și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu ți publice,

 măturatul, spălatul, stropirea i între inerea căilor publice;și organizeze un serviciu propriu ți publice,

 cură area i transportul zăpezii de pe căile publice i men inerea în func iune ați publice, și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu ți publice, ți publice,

acestora pe timp de polei sau de înghe ;ți publice,

 colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public i predarea acestorași organizeze un serviciu propriu

către unită ile de ecarisaj sau către instala iile de neutralizare;ți publice, ți publice,

Salubrizare UAT: 

Cuantificare  veniturilor  potentiale  din  serviciile  de  salubrizare  publice,  este

fundamentata pe baza parametrilor istorici inregistrati in aceeasi zona de desfasurare

a activitatii in conditii contractuale similare. 

Subliniem  faptul  ca  anul  2018  a  reprezentat  din  punct  de  vedere  fiscal  un  an  atipic,

modificandu-se in mod semnificativ anumiti parametri fiscali – nivelul salariului minim (cu

impact  ridicat  asupra industriei),  nivelul  contributiilor  sociale,  etc.  Astfel,  din  perspectiva

nivelulului statistic,  reprezentativa este valoarea veniturilor din servicii  inregistrata in anul

2018. 

Nr.
Crt

Denumire activitate um Cantitati 2018 Venit realizat lei 2018

1 Colectare si transport deseuri 
menajere

tone 28.603,50 4.531.080,44
2 Intretinerea si igienizarea strazilor.

Maturat manual: 3.030.577,26
Asfalt 25.609.233
Trotuare mp 18.417.497
Pavele    2.805785

Maturat mecanizat carosabil 56.752.8015

Spalat carosabil 29.662.730
Calamitati spalat 162.430
Spalat carosabil trotuare 82.070

3 Ecarisaj buc 337.239
Caini capturati 834
Caini eutanasiati 682
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Caini adoptati/revendicati 142
Caini aflati in adapost 10

4 Intretinere /reparatii exploatare 
fantani

436.948
arteziene

5 Agenti economici Nr. 2.295.815

6 Valorificare materiale reciclabile tone 174.165'
Hartie si carton 193.940
Folie color 104.350
Folie transparenta -
Stick 30.980
Pet 81.505
Doze aluminiu -

Alte plastice -
DEE 2700

7. Taxa aviz salubrizare 21.579
Inchirieri utilaje 18.104
Venituri diverse 45.767
Alte venituri din exploatare 
(penalitati)

11.991

Prezentam valorile inregistrate la nivelul Municipiului Tulcea in ultimii 4 ani:

Indicatori din BILANT 2018 2017 2016 2015
ACTIVE IMOBILIZATE - 

TOTAL

2297406 1801637 716028 808629

ACTIVE CIRCULANTE - 

TOTAL, din care

3459672 3676201 2808781 2684073

Stocuri (materii prime, 

materiale, productie in curs 

de executie, semifabricate, 

produse finite, marfuri etc.)

274618 181787 252858 146470

Creante 1274583 984924 715322 293464
Casa si conturi la banci 1910471 2509490 1840601 2244139
CHELTUIELI IN AVANS 5015 1812 0 22904
DATORII 1416809 1242203 858115 706601
VENITURI IN AVANS - - - -
PROVIZIOANE 207901 254307 - -
CAPITALURI - TOTAL, din 

care:

4137383 3983140 2666694 2809005

Capital subscris varsat 693200 693200 693200 693200
Indicatori din CONTUL DE 

PROFIT SI PIERDERE
Cifra de afaceri neta 15544116 14385844 11056194 10653635
VENITURI TOTALE 15557030 14402923 11068912 10670848
CHELTUIELI TOTALE 14563206 12712093 10945971 10169559
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Profitul sau pierderea brut(a)
-Profit 993824 1690830 122941 501289
-Pierdere 0 0 0 0
Profitul sau pierderea net(a) 

a exercitiului financiar
-Profit 815401 1370056 94472 417584
-Pierdere 0 0 0 0
Indicatori din DATE 

INFORMATIVE
Numar mediu de salariati 145 146 153 151
Tipul de activitate, conform 

clasificarii CAEN

Activitati si

servicii de

decontamin

are

Activitati si

servicii de

decontamin

are

Activitati si

servicii de

decontamin

are

Activitati si

servicii de

decontamin

are

Asa cum am punctat, valoarea de referinta utilizata in modelul financiar va fi in acest

caz valoare aferentă anului 2018, ajustată cu noile activită i ce apar în contractul deți publice,

delegare, cu prognozele de cantită i de servicii ata ate CS, dar i având în vedere căți publice, și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu

activită ile  de  salubrizare  au  reprezentat  cca  73%  din  cifra  de  afaceri  totală  ați publice,

companiei  la  nivelul  anului  de  referinta  2018.  Valoarea  de  referinta  utilizata  in

modelul financiar va fi indexata cu rata anuala a inflatiei prognozata

de Banca Nationala, respectiv 3%.

perioada an 1 an 2 an 3 an 4 an 5
valoare servicii 11.527.516 11.873.342 12.229.541 12.596.426 12.974.321

Volumele  de  deseuri  colectate  de  la  agenti  economici  si  institutii:  nu  a  fost

considerata o valoare medie inregistrata in ultimii  ani reprezentativi  din activitatea

desfasurata  la  nivelul  Municipiului,  ci  in  baza  trendului  crescator  inregistrat  in

volumele  de deseuri  colectate,  s-a  considerat  ca  valoarea totala  de  33.000 tone

deseuri municipale colectate anual este tinta statistica ce va fi inregistrata in primul

an de delegare.

Atat  pentru  tarifele  practicate  pentru  populatie,  cat  si  pentru  tariful  pentru  agenti

economici, s-a considerat o actualizarea anuala cu nivelul proiectat al inflatiei de 5%.

Pe baza parametrilor de mai sus, avand tarifele practicate, s-au estimat veniturile

incasate  de  la  populatie  si  de  la  agenti  economici  sau  publici  pentru  colectarea

deseurilor. 

Veniturile din valorificarea deseurilor au fost estimate pe baza realizarilor statistice
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anterioare precum si pe ipoteze privind trendul acestui segment special de lucru 

 Astfel, s-a considerat ca in primul an se vor valorifica 2.000 tone deseuri. 

 Ca urmare a programului de constientizare a populatiei precum si a masurilor

aplicate  ce  se  vor  lua  in  acest  sens,  in  vederea crestereii  nivelului  de  colectare

selectiva a deseurilor, s-a considerat un trend crescator pentru nivelul  de deseuri

valorificabile, de +10% anual. 

 Astfel, incepand de la 2.000 to in primul an, se vor colecta si valorifica anual

cu 10% mai mult raportat la anul precedent 

 Valoarea medie ponderata calculata pentru  valorificarea deseurilor  este  de

450 lei/to 
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Venituri operationale estimate:

categorie fluxuri an 1 an 2 an 3 an 4 an 5
venituri operationale
colectarea separată i transportul separat al de eurilor municipale i al de eurilor și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu
similare provenind din activită i comerciale din industrie i institu ii, inclusiv frac ii ți publice, și organizeze un serviciu propriu ți publice, ți publice,
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de de euri de echipamente și organizeze un serviciu propriu
electrice i electronice, baterii i acumulatoriși organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu

6011220 6191557 6377303 6568622 6765681

colectarea i transportul de eurilor provenite din locuin e, generate de activită i deși organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu ți publice, ți publice,
reamenajare i reabilitare interioară i/sau exterioară a acestorași organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu

120720 124342 128072 131914 135871

organizarea prelucrării, neutralizării i valorificării materiale i energetice a și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu
de eurilorși organizeze un serviciu propriu

1689835 1740530 1792746 1846528 1901924

operarea/administrarea sta iilor de transfer pentru de eurile municipale i ți publice, și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu
de eurile similareși organizeze un serviciu propriu

337500 347625 358054 368795 379859

sortarea de eurilor municipale i a de eurilor similare în sta iile de sortareși organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu ți publice, 320532 330148 340052 350254 360762
măturatul, spălatul, stropirea i între inerea căilor publiceși organizeze un serviciu propriu ți publice, 2773109 2856302 2941991 3030251 3121159
cură area i transportul zăpezii de pe căile publice i men inerea în func iune a ți publice, și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu ți publice, ți publice,
acestora pe timp de polei sau de îngheți publice,

252100 259663 267453 275476 283741

colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public i predarea acestora și organizeze un serviciu propriu
către unită ile de ecarisaj sau către instala iile de neutralizareți publice, ți publice,

22500 23175 23870 24586 25324

Total 11527516 11873342 12229541 12596426 12974321

Parametrii de cheltuieli 

Parametrii de cheltuieli au fost estimati prin metoda indirecta – procentuala prin analiza unor servicii similare prestate de catre

operatori  economici  din  domeniu.  Identificarea  parametrilor  de  operare  pentru  operatorul  economic  tip  (reprezentativ)  a  fost

realizata prin analiza financiara la nivelul unui esantion reprezentativ de operatori din domeniu (conform abordarii strategice). 

Astfel, din perspectiva parametrilor de functionare, am evaluat si selectat urmatorii parametri: 

 Profitabilitatea medie a industriei reprezentative (profit net/CA): 7,66% 

 Ponderea activelor imobilizate nete in cifra de afaceri (Active imob/CA): 69,77% 

 CA medie per angajat: 105.479 lei 

Pe baza veniturilor estimate prin metoda directa, si pe baza parametrilor reprezentativi de operare identificati, vom calcula nivelul

cheltuielilor operationale reprezentative. 

Nivelul calculat al cheltuielilor operationale si financiare (inclusiv taxe si impozite) este de 92,34% din cifra de afaceri (pornind de la

profitabilitatea neta medie de 7,66%) 

Numarul mediu de angajati asociat cifrei de afaceri a fost calculat la 147 persoane, pornind de la randamentul mediu per salariat al

industriei de 105.479 lei si de la cifra de afaceri aferentă serviciilor delegate calculata la 11527516 lei in primul an de previziune. 

Nivelul cheltuielilor astfel estimate este urmatorul:

perioada an 1 an 2 an 3 an 4 an 5
total cheltuieli inclusiv taxe, imp 11.191.690,00 11.526.822,00 11.872.998,00 12.228.503,00 12.595.210,00

In aceste cheltuieli sunt incluse cele traditionale de operare, inclusiv cele pe care operatorul economic va avea obligatia de a le

derula prin contractul de delegare: 

 Realizarea si implementarea unei Strategii de comunicare si plan de marketing 

 Neutralizarea depozitelor necontrolate de deseuri

 Dotarea punctelor de colectare existente, conform legii, cu recipiente si containere de colectare, marcate distinctive cu sigla/

logo aprobat la nivelul primariei 

 Achizi ia co urilor de de euri stradale i înlocuirea celor vandalizateți publice, și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu

 Incheierea de asigurari pentru utilajele, autospecialele, recipientele si echipamentele necesare pentru efectuarea serviciilor de

salubrizare, impotriva riscurilor de accidente si pentru despagubirea cetatenilor pentru accidente cauzate in timpul prestarii

serviciului de salubrizare 

O parte dintre aceste cheltuieli au caracter repetitiv anual (campanie informare cetateni, inlocuirea cosurilor stradale vandalizate,

asigurari  pentru utilaje) iar  altele nu sunt repetitive putand fi  realizate intr-o singura instanta (branding specific si  strategia de

comunicare, realizarea design si spot-uri, neutralizarea depozitelor necontrolate sau dotarea punctelor de colectare). 

Valoarea pentru cheltuielile ne-repetitive este estimata la 289.750 lei, si vor fi realizate in primul an de prestare a serviciului: 
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 Branding specific: 5.000 euro 

 Neutralizae depozite necontrolate: 50.000 euro 

 Dotarea punctelor de colectare: 6.000 euro 

Valoarea cheltuielilor anuale, repetitive, in special cu campania de informare si consitentizare sunt estimate la 209.000 lei/an: 

 Informare cetateni, publicare afise informare, etc: 15.000 euro/an 

 campanii – programe de informare media (audiovizual, radio si ziar): 20.000 Euro/an 

 achizitia si inlocuirea cosurilor vandalizate: 4.000 Euro /an 

 costuri pentru suplimentarea asigurarilor existente conform cerintelor: 3.000 euro/an 

Nivelul estimat in prezenta documentatie reprezinta un nivel minim necesar, insa in functie de strategia fiecarui operator bugetul

alocat acestor activitati poate fi mai ridicat. 

Avand parametrii estimati pentru cheltuielile investitionale sau asimilate obligatorii, proiectam

nivelul acestor cheltuieli pe orizontul prognozat:

perioada an 1 an 2 an 3 an 4 an 5
total cheltuieli inclusiv taxe, imp 498.750,00 209.000,00 209.000,00 209.000,00 209.000,00

Ceea ce putem realiza este o compara ie dintre sumele plătite de comunitatea locală pentru fiecare din activită ile încredin ate, inți publice, ți publice, ți publice,

ultimii 3 ani din actualul  contract si în primii 3 ani, a a cum a fost calculat in cadrul analizei economic-financiare previzionate.și organizeze un serviciu propriu

Activitati ale
contractului de

delegare

Venituri obtinute de SC Servicii Publice SA
2018 2017 2016

din care: din care: din care:
platite de

UAT
platite de
persoane

fizice

platite de
persoane
juridice

platite de
UAT

platite de
persoane

fizice

platite de
persoane
juridice

platite de
UAT

platite de
persoane

fizice

platite de
persoane
juridice

a)       colectarea 
separată i transportul și organizeze un serviciu propriu
separat al de eurilor și organizeze un serviciu propriu
municipale i al și organizeze un serviciu propriu
de eurilor similare și organizeze un serviciu propriu
provenind din activită i ți publice,
comerciale din 
industrie i institu ii, și organizeze un serviciu propriu ți publice,
inclusiv frac ii colectateți publice,
separat, fără a aduce 
atingere fluxului de 
de euri de și organizeze un serviciu propriu
echipamente electrice 
i electronice, baterii iși organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu

acumulatori;

4531080,4 0 2295815,17 4118224,2 0 2398390,5 3491560,91 0 1624745

b)       colectarea  iși organizeze un serviciu propriu
transportul  de eurilorși organizeze un serviciu propriu
provenite  din  locuin e,ți publice,
generate  de  activită iți publice,
de  reamenajare  iși organizeze un serviciu propriu
reabilitare interioară i/și organizeze un serviciu propriu
sau  exterioară  a
acestora;

- - - - - - - - -

c)       organizarea
prelucrării,  neutralizării
i valorificării materialeși organizeze un serviciu propriu
i  energetice  ași organizeze un serviciu propriu

de eurilor;și organizeze un serviciu propriu

- - - - - - - - -

d)     
operarea/administrarea
sta iilor  de  transferți publice,
pentru  de eurileși organizeze un serviciu propriu
municipale i de eurileși organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu
similare;

- - - - - - - - -

e)       sortarea
de eurilor  municipaleși organizeze un serviciu propriu
i a de eurilor similareși organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu

în sta iile de sortare;ți publice,

- - - - - - - - -

f)       măturatul,
spălatul,  stropirea  iși organizeze un serviciu propriu
între inerea  căilorți publice,
publice;

3030577,3 0 37795,48 2842560 0 3499,92 2032598,99 0 1750

g)       cură area  iți publice, și organizeze un serviciu propriu
transportul  zăpezii  de
pe  căile  publice  iși organizeze un serviciu propriu
men inerea  înți publice,

868938,27 0 0 512701,79 0 0 479746,6 0 0
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func iune  a  acestorați publice,
pe timp de polei sau de
înghe ;ți publice,
h)       colectarea
cadavrelor  animalelor
de pe domeniul  public
i  predarea  acestorași organizeze un serviciu propriu

către  unită ile  deți publice,
ecarisaj  sau  către
instala iile  deți publice,
neutralizare;

337238,99 0 0 263970,89 0 0 355347,78 0 0

Total 8767834,96 0,00 2333610,65 7737456,85 0,00 2401890,42 6359254,28 0,00 1626494,96

În baza acestui contract de delegare, veniturile prognozate sunt:

Activitati ale contractului
de delegare

an 1 an 2 an 3 an 4 an 5

a)       colectarea separată iși organizeze un serviciu propriu
transportul separat al 
de eurilor municipale i al și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu
de eurilor similare și organizeze un serviciu propriu
provenind din activită i ți publice,
comerciale din industrie i și organizeze un serviciu propriu
institu ii, inclusiv frac ii ți publice, ți publice,
colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de 
de euri de echipamente și organizeze un serviciu propriu
electrice i electronice, și organizeze un serviciu propriu
baterii i acumulatori;și organizeze un serviciu propriu

6.011.220,00 6.191.557,00 6.377.303,00 6.568.622,00 6.765.681,00

b)       colectarea  iși organizeze un serviciu propriu
transportul  de eurilorși organizeze un serviciu propriu
provenite  din  locuin e,ți publice,
generate  de  activită i  deți publice,
reamenajare  i  reabilitareși organizeze un serviciu propriu
interioară i/sau exterioară ași organizeze un serviciu propriu
acestora;

120.720,00 124.342,00 128.072,00 131.914,00 135.871,00

c)       organizarea
prelucrării,  neutralizării  iși organizeze un serviciu propriu
valorificării  materiale  iși organizeze un serviciu propriu
energetice a de eurilor;și organizeze un serviciu propriu

1.689.835,00 1.740.530,00 1.792.746,00 1.846.528,00 1.901.924,00

d)     
operarea/administrarea
sta iilor  de  transfer  pentruți publice,
de eurile  municipale  iși organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu
de eurile similare;și organizeze un serviciu propriu

337.500,00 347.625,00 358.054,00 368.795,00 379.859,00

e)       sortarea  de eurilorși organizeze un serviciu propriu
municipale  i  a  de eurilorși organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu
similare  în  sta iile  deți publice,
sortare;

320.532,00 330.148,00 340.052,00 350.254,00 360.762,00

f)       măturatul,  spălatul,
stropirea  i  între inereași organizeze un serviciu propriu ți publice,
căilor publice;

2.773.109,00 2.856.302,00 2.941.991,00 3.030.251,00 3.121.159,00

g)       cură area  iți publice, și organizeze un serviciu propriu
transportul  zăpezii  de  pe
căile  publice  i  men inereași organizeze un serviciu propriu ți publice,
în  func iune  a  acestora  peți publice,
timp de polei sau de înghe ;ți publice,

252.100,00 259.663,00 267.453,00 275.476,00 283.741,00

h)       colectarea cadavrelor
animalelor  de  pe  domeniul
public  i  predarea acestorași organizeze un serviciu propriu
către  unită ile  de  ecarisajți publice,
sau  către  instala iile  deți publice,
neutralizare;

22.500,00 23.175,00 23.870,00 24.586,00 25.324,00

Total 11.527.516,00 11.873.342,00 12.229.541,00 12.596.426,00 12.974.321,00

Veniturile operatorului din ultimii 3 ani au fost:

15544116 14385844 11056194
2018 2017 2016

Venituri Servicii Publice SA previzionate in cadrul noului proiect de contract de delegare:

11527516 11873342 12229541 12596426 12974321
2020 2021 2022 2023 2024

O astfel de compara ie demonstreaza că se oferă ți publice,  serviciile respective la cel mai  mici pre uri pentru comunitate (comparabile cu celți publice,

de pe pia ă),  chiar dacă  ți publice,  selectarea întreprinderii  ce are de îndeplinit  obliga ii  de serviciu public nu s-a realizat pe baza uneiți publice,

proceduri de achizi ii publice.ți publice,
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Modelul financiar

Profitabilitatea financiară a activitatii se poate evalua prin estimarea valorii financiare

nete  actuale  (VAN)  şi  a  ratei  rentabilităţii  financiare  a  investiţiei  (RIR).  Aceşti

indicatori  arată  capacitatea  veniturilor  nete  de  a  acoperi  costurile  de  investiţii,

indiferent  de modalitatea în  care acestea sunt  finanţate.  Pentru ca un proiect  să

poată fi considerat fezabil este necesar ca VAN sa fie pozitiv iar RIR sa fie mai mare

decat rata de discontare. 

Operatorilor nu li se impune un nivel investitional in capacitati de productie insa li se

impune  o  dotare  tehnica  minima  in  concordanta  cu  serviciile  prestate.  Astfel,

capacitatea  tehnica  poate  fi  existenta  in  cadrul  operatorului,  total  sau partial  sau

poate face obiectul unor investitii viitoare de adaptare a parcului tehnologic. Pentru a

identifica un parametru asociat investitiei, in cadrul sectiunii de abordare strategica –

analiza operatorului reprezentativ/tip – s-a identificat nivelul mediu de dotare necesar

pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei: nivelul activelor imobilizate este

necesar sa se situeze la un nivel mediu de 69,80% din cifra de afaceri inregistrata.

Pe masura cresterii cifrei de afaceri din activitatea derulata, va fi ajustat prin investitii

de reparatie, intretinere sau achizitii noi inclusiv parcul tehnologic utilizat. 

Astfel, nivelul activelor imobilizate angajate de prestator in derularea serviciului va

este necesar sa se situeze intre 108.494.134 lei in anul 1 si 162.396.912 lei in anul

15, in cazul in care durata de prestare ar fi de 15 ani. 

Pentru fiecare scenariu analizat, se va utiliza valoarea medie a activelor imobilizate

care va fi asimilata valorii investitionale realizate de operator (indiferent de momentul

in  care  a  fost  realizata  –  in  trecut  sau  odata  cu  semnarea  contractului  de

prestare/delegare).  Identificarea  unei  valori  asimilate  investitiei  este  imperios

necesara  in  vederea  calculului  indicatorilor  de  performanta  specifici.  Majoritatea

indicatorilor  de  performanta  financiara  relevanti  necesita  raportarea  la  o  valoare

investitionala (termen de recuperare a investitie, Valoarea actualizata neta – VAN,

rata interna de rentabilitata- RIR, grad de indatorare, solvabilitate, etc) 

Subliniem faptul ca RIR (la fel ca si VAN) pot fi raportati si la praguri subiective ale

decidentului in vederea stabilirii oportunitatii unui demers de investitie. Comparatia

rezultatelor cu niveluri subiective este una normala si uzuala, in genera existand mai

multe  forme si  variante  de alocare  a  resurselor  unui  operator.  Astfel,  pentru a fi
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fezabil  un demers, este ncesar nu doar sa depaseasca pragurile de comutare (in

cazul  VAN –  valoarea  nula  iar  in  cazul  RIR  –  rata  de  scont);  este  necesar  ca

rezultatele  sa depaseasca de asemenea niste  praguri  specifice ale industriei  sau

niste asteptari ale decidentului in corelatie cu riscul asumat sau valoarea investita. 

Profitabilitatea  financiara  a  investiţiei  a  fost  determinata  prin  estimarea  ratei

financiare  de  rentabilitate  a  investiţiei  (RIRFk)  pe  baza  fluxului  de  numerar  net

actualizat cu rata de actualizare de 5% şi prin calcularea venitului net actualizat al

investiţiei . 

Rata interna a rentabilităţii financiare a investiţiei este calculata luând în considerare

costurile totale ale investiţiei ca o ieşire (împreuna cu costurile de exploatare), iar

beneficiile ca o intrare. 

In  aceasta  sectiune  facem  analiza  pe  mai  multe  orizonturi  de  timp,  pentru  a

determina in conformitate cu prevederile legale, perioada care în mod rezonabil este

necesar concesionarului pentru a obţine un venit minim care să permită recuperarea

costurilor investiţiilor efectuate, a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a

serviciilor, precum şi a unui profit rezonabil. 

In conformitate cu ipotezele definite in sectiunile precedente, prezentam fluxurile de

numerar nete pentru evaluarea performantei investitiei (activitatii). 

Prezentam datele financiare de intrare ale modelului utilizat,

pe un orizont de 5 ani.

categorie fluxuri an 1 an 2 an 3 an 4 an 5
Capitaluri proprii

utilizate
10.849.413 11.167.386 11.493.835 11.829.146 12.173.730

venituri operationale
colectarea separată iși organizeze un serviciu propriu
transportul separat al

de eurilor municipale iși organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu
al de eurilor similareși organizeze un serviciu propriu

provenind din activită iți publice,
comerciale din industrie

i institu ii, inclusivși organizeze un serviciu propriu ți publice,
frac ii colectate separat,ți publice,

fără a aduce atingere
fluxului de de euri deși organizeze un serviciu propriu

echipamente electrice iși organizeze un serviciu propriu
electronice, baterii iși organizeze un serviciu propriu

acumulatori

6011220 6191557 6377303 6568622 6765681
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colectarea i transportulși organizeze un serviciu propriu
de eurilor provenite dinși organizeze un serviciu propriu
locuin e, generate deți publice,

activită i deți publice,
reamenajare iși organizeze un serviciu propriu

reabilitare interioară
i/sau exterioară ași organizeze un serviciu propriu

acestora

120720 124342 128072 131914 135871

organizarea prelucrării,
neutralizării iși organizeze un serviciu propriu

valorificării materiale iși organizeze un serviciu propriu
energetice a de eurilorși organizeze un serviciu propriu

1689835 1740530 1792746 1846528 1901924

operarea/administrarea
sta iilor de transferți publice,
pentru de eurileși organizeze un serviciu propriu

municipale i de eurileși organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu
similare

337500 347625 358054 368795 379859

sortarea de eurilorși organizeze un serviciu propriu
municipale i ași organizeze un serviciu propriu

de eurilor similare înși organizeze un serviciu propriu
sta iile de sortareți publice,

320532 330148 340052 350254 360762

măturatul, spălatul,
stropirea i între inereași organizeze un serviciu propriu ți publice,

căilor publice

2773109 2856302 2941991 3030251 3121159

cură area i transportulți publice, și organizeze un serviciu propriu
zăpezii de pe căile

publice i men inerea înși organizeze un serviciu propriu ți publice,
func iune a acestora peți publice,

timp de polei sau de
îngheți publice,

252100 259663 267453 275476 283741

colectarea cadavrelor
animalelor de pe
domeniul public iși organizeze un serviciu propriu

predarea acestora către
unită ile de ecarisaj sauți publice,

către instala iile deți publice,
neutralizare

22500 23175 23870 24586 25324

total intrari operare 11.527.516 11.873.341 12.229.542 12.596.428 12.974.321

cheltuieli operationale
si investitionale, taxe

si imp 11.191.690 11.526.822 11.872.998 12.228.503 12.595.210
din care:

costuri salariale
(estimat)

6826931 7031361 7242529 7459387 7683078
costuri operationale,
inclusiv reparatiisi
intretinere, taxe,

impozite

4364759 4495461 4630469 4769116 4912132
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cheltuieli
investitionale si

asimilate

498750 209000 209000 209000 209000

Rezultat net contabil 335.826 346.519 356.544 367.925 379.111

Amortizare (-) 80.040 80.040 80.040 80.040 80.040
Flux net de numerar

din activitatea
2.329.536 2.347.953 2.393.097 2.409.607 2.417.126

factor de actualizare 95,00% 90,25% 85,74% 81,45% 77,38%
flux de numerar

actualizat
2.213.059 2.119.028 2.051.794 1.962.649 1.870.324

capitaluri propii nete
utilizate (valoare medie)

-12.012.219

RATA INTERNA DE
RENTABILITATE A

CAPITALULUI
INVESTIT

5,40%

Pentru  orizont  de  timp  de  5  ani,  prestarea  serviciior  devine  performanta  pentru

operator  generand  rezultate  peste  pragurile  de  referinta  ale  teoriei  decizionale.

Pragurile de referinta  determina fezabilitatea sau nefezabilitatea unui  proiect  insa

alegerea implicarii  in proiect depinde si  de pragurile de performanta specifice ale

industriei.

Astfel, un randament de 5,1%, care ar fi peste rata de scont de 5% este teoretic un

indicator care denota performanta. Insa un investitor sau operator poate opta sau nu

sa se implice in aceasta activitate sau in alta cu randament superior. 

Se observa ca prestarea serviciului pe un orizont de 5 ani, ofera un randament (RIR)

care poate fi considerat atractiv.

Conform  literaturii  de  specialitate,  pe  masura  ce  orizontul  de  prestare  creste,

activitatea devine mai performanta, fiind si logic si intuitiv acest lucru, datorita utilizarii

pe o perioada mai lunga a activelor imobilizate in care s-a investitit.

Potrivit practicii  la nivel european, în cazul serviciilor de interes economic general

pentru care nivelul profitului rezonabil este stabilit prin raportare la rata Swap, la care

se adaugă 100 de puncte de bază,  acesta nu trebuie să depă ească rata Swapși organizeze un serviciu propriu

stabilită  de  Comisia  Europeană  pentru  România,  aferentă  duratei  contractului,

valabilă pentru perioada supusă evaluării, la care se adaugă 100 de puncte de bază.

Pentru acest contract, rata profitului rezonabil este de maxim 3,00%.
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an 1 an 2 an 3 an 4 an 5

venituri 11.527.516,00 11.873.342,00 12.229.541,00 12.596.426,00 12.974.321,00

cheltuieli 11.191.690,00 11.526.822,00 11.872.998,00 12.228.503,00 12.595.210,00

profit 335.826,00 346.520,00 356.543,00 367.923,00 379.111,00

% 3,000673 3,006206 3,002974 3,008733 3,009962

Determinarea efectivă a duratei  contractului  este  inflen ată direct  i  de modul  deți publice, și organizeze un serviciu propriu

distibuire a riscurilor de exploatare între cele 2 păr i semnatare, de mecanismul deți publice,

plată efectiv particularizat în func ie de cerin ele operatorului cât i de prevederile HGți publice, ți publice, și organizeze un serviciu propriu

nr.  1496/2008  din  2008  privind  modificarea  anexei  la  Hotararea  Guvernului  nr.

2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele normale deși organizeze un serviciu propriu

func ionare  a  mijloacelor  fixe.  În  lumina  tuturor  datelor  i  calculelor  realizate,ți publice, și organizeze un serviciu propriu

propunem ca durata contractului pentru delegarea serviciului de salubritate să

fie de 5 ani.

Având imaginea de ansamblu a fiecărui scenariu analizat se poate trage cu u urin ăși organizeze un serviciu propriu ți publice,

concluzia ca orizontul  de timp plauzibil  pentru delegarea eficienta a serviciilor  de

salubrizare este de 5 ani. O activitate opera ionala eficienta pentru agentul economicți publice,

se  va  reflecta  si  in  performante  mai  ridicate  precum  i  intr-un  nivel  de  costuriși organizeze un serviciu propriu

opera ionale  unitare  mai  redus  însemnând  si  pentru  delegatar  costuri  mai  miciți publice,

aferente serviciului de salubrizare. O eficienta mai ridicată in operare are influenta

directa  si  asupra  reducerii  riscurilor  financiare  sau  de  operare  care  guvernează

proiectul. Nivelul de profitabilitate este necesar insa sa fie mentinut, conform legii, la

un nivel rezonabil.

În  urma analizării  situa iei  actuale,  s-a  constatat  că  modul  actual  de  prestare  alți publice,

serviciului  public  de  salubrizare  este  satisfăcător,  operatorul  actual  al  serviciilor

atingându- i toate intele de profitabilitate, eficien ă i performan ă impuse de UATși organizeze un serviciu propriu ți publice, ți publice, și organizeze un serviciu propriu ți publice,

Municipiul Tulcea.

Argumentele care stau la baza delegării gestiunii serviciului public de salubrizare prin

concesiune:

 Prin continuarea tradi iei  de cooperare între operator  i  UAT Tulcea se vați publice, și organizeze un serviciu propriu

putea men ine trendul  de profitabilitate,  eficien ă i  performan ă impuse deți publice, ți publice, și organizeze un serviciu propriu ți publice,

UAT Municipiul Tulcea, prin recontractarea unui operator care să poată oferi

în continuare raportul optim intre pre ul (mic) al presta iei i calitatea (ridicată)ți publice, ți publice, și organizeze un serviciu propriu

a serviciilor.
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 Asigurarea  unui  serviciu  de  calitate  la  standarde  europene  i  care  săși organizeze un serviciu propriu

corespundă normelor na ionale i ale UE referitoare la mediu, este posibilăți publice, și organizeze un serviciu propriu

numai  cu  investi ii  adecvate  în  dotări  performante  corespunzătoare  i  cuți publice, și organizeze un serviciu propriu

asigurarea  de  personal  suficient  i  adecvat  pregătit  din  punct  de  vedereși organizeze un serviciu propriu

profesional.

 Valoarea investi iilor necesare pentru asigurarea unor dotări adecvate pentruți publice,

prestarea la standardele cerute de către legisla ia în vigoare a acestor serviciiți publice,

este foarte mare, municipalitatea putând accesa fonduri europene în această

direc ie,  spre  deosebire  de  un  operator  extern  care  nu  deţine  resurseleți publice,

necesare de finan are imediată i nici nu îndepline te criteriile de eligibilitateți publice, și organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu

pentru accesarea de fonduri europene în acest domeniu al utilită ilor.ți publice,

Prin cre terea nivelului calitativ al serviciilor, comunitatea locală va beneficia de oși organizeze un serviciu propriu

îmbunătă ire a calită ii mediului i implicit a sănătă ii populaţiei.ți publice, ți publice, și organizeze un serviciu propriu ți publice,

De asemenea, prezentul Studiu propune indicatori  de performan ă i  de evaluareți publice, și organizeze un serviciu propriu

care  să  fie  prevăzu i  în  contractul  de  delegare  pentru  serviciile  încredin ate  spreți publice, ți publice,

administrare operatorului.

Ace ti indicatori asigură condi iile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile deși organizeze un serviciu propriu ți publice,

salubrizare, avându-se în vedere:

 continuitatea din punct de vedere cantitativ i calitativ;și organizeze un serviciu propriu

 adaptarea permanentă la cerin ele utilizatorilor;ți publice,

 excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 respectarea  reglementărilor  specifice  din  domeniul  protec iei  mediului  i  alți publice, și organizeze un serviciu propriu

sănătă ii popula iei; ți publice, ți publice,

 implementarea  unor  sisteme  de  management  al  calită ii,  al  mediului  i  alți publice, și organizeze un serviciu propriu

sănătă ii i securită ii munciiți publice, și organizeze un serviciu propriu ți publice,

Indicatorii  de performan ă pentru serviciul  de salubrizare se referă la următoareleți publice,

activită i:ți publice,

 contractarea serviciilor de salubrizare;

 măsurarea, facturarea i încasarea contravalorii serviciilor efectuate;și organizeze un serviciu propriu

 îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
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 men inerea unor  rela ii  echitabile  între  operator  i  utilizator  prin  rezolvareați publice, ți publice, și organizeze un serviciu propriu

rapidă i obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor i obliga iilor careși organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu ți publice,

revin fiecărei păr i;ți publice,

 solu ionarea în timp util a reclama iilor utilizatorilor referitoare la serviciile deți publice, ți publice,

salubrizare;

 prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultan ă.ți publice,

În  vederea urmăririi  respectării  indicatorilor  de  performan ă,  operatorul  trebuie  săți publice,

asigure:

 gestiunea serviciilor de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 eviden a clară i corectă a utilizatorilor;ți publice, și organizeze un serviciu propriu

 înregistrarea activită ilor privind măsurarea presta iilor, facturarea i încasareați publice, ți publice, și organizeze un serviciu propriu

contravalorii serviciilor efectuate;

 înregistrarea reclama iilor si sesizarilor utilizatorilor si modul de solutionare ați publice,

acestora.

În  conformitate  cu  competen ele  i  atribu iile  legale  ce  îi  revin,  Primăria  Tulceați publice, și organizeze un serviciu propriu ți publice,

trebuie să aibă acces neîngrădit la informa ii necesare stabilirii:ți publice,

 modului de respectare i îndeplinire a obliga iilor contractuale asumate;și organizeze un serviciu propriu ți publice,

 calită ii  i  eficien ei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performan ăți publice, și organizeze un serviciu propriu ți publice, ți publice,

stabili i în contractul de delegare a gestiunii pentru toate activită ile care facți publice, ți publice,

obiectul acestuia;

 modului  de  administrare,  exploatare,  conservare  i  men inere  în  func iune,și organizeze un serviciu propriu ți publice, ți publice,

dezvoltare i/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-și organizeze un serviciu propriu

urbană încredin ată prin contractul de delegare a gestiunii;ți publice,

 modului de formare i stabilire a tarifelor pentru activită ile prestate;și organizeze un serviciu propriu ți publice,

 respectării  parametrilor  ceru i  prin  prescrip iile  tehnice  i  a  normelorți publice, ți publice, și organizeze un serviciu propriu

metodologice.

Concluzii

Studiul de  fundamentarea i stabilire a solu iei optime de gestiune a Serviciului deși organizeze un serviciu propriu ți publice,

salubrizare în Municipiul Tulcea - activită ile de salubrizare ți publice, a fost efectuat în scopul
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analizării oportunită ii deciziei de delegare vs gestiune directă.ți publice,

Analizele efectuate în cadrul Studiului au plecat de la datele i informa iile puse lași organizeze un serviciu propriu ți publice,

dispozi ie de Municipiul Tulcea.ți publice,

Dreptul de exploatare a rezultatului serviciilor prestate se acordă operatorului care, în

acela i timp, preia majoritatea riscurilor aferente administrării serviciilor. Mai exact,și organizeze un serviciu propriu

operatorul va prelua riscurile aferente Contractului care sunt formate din:

 Risurile privind Capacitatea de exercitare a serviciului,

 Risc asociat protec iei mediului,ți publice,

 Risc privind Finan ator i finan are,ți publice, și organizeze un serviciu propriu ți publice,

 Risc de Operare,

 Riscul fluctua iei de piaţă,ți publice,

 Risc legal i politica municipalită ii,și organizeze un serviciu propriu ți publice,

 Activele proiectului

 For a majorăți publice,

Municipalitatea preluând astfel  o mică parte din riscuri  i  luând-u i toate măsurileși organizeze un serviciu propriu și organizeze un serviciu propriu

necesare pentru a le diminua:

 Riscul  ca  finan atorul  să  fie  incapabil  de  plata  astfel  operatorul  devineți publice,

insolvabil sau efectuarea unor presta ii ce necesită o finan are mai mare decâtți publice, ți publice,

cea estimată, astfel încât municipalitatea să nu primescă presta iile solicitate.ți publice,

O  corectă  i  aprofundată  analiză  a  resurselor  financiare  ale  operatorului,și organizeze un serviciu propriu

precum i  angajamentul  municipalită ii  privind campanii  de con tientizare ași organizeze un serviciu propriu ți publice, și organizeze un serviciu propriu

popula iei  i  agen ilor  economici  vizând plata serviciilor  de salubrizare suntți publice, și organizeze un serviciu propriu ți publice,

măsuri de diminuare a riscului, ce se poate contrabalansa i prin garantareași organizeze un serviciu propriu

de către operator a realizării investitiei.

 Riscul fluctua iei de pia ă – infla ia, astfel încât valoarea plă ilor în timp să fieți publice, ți publice, ți publice, ți publice,

diminuată  de  cre terea  infla iei.  Municipalitatea  va  diminua  acest  risc  prinși organizeze un serviciu propriu ți publice,

evitarea ca operatorul să beneficieze de supracompensări sau să beneficieze

de plă i duble. Municipalitatea va aplica ajustarea pre urilor în conformitate cuți publice, ți publice,

art. 16 al Ordinului ANRSC nr. 109/2007 i art. 19 din Legea 101/2006.și organizeze un serviciu propriu

Având  în  vedere  analizele  efectuate  în  prezentul  Studiu  de  Oportunitate  privind
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situa ia  actuală  a  serviciului  de  salubrizare,  precum  i  obiectivele  strategiei  deți publice, și organizeze un serviciu propriu

dezvoltare  a  serviciilor  publice,  este  evident  că  alternativa  atribuirea  directa  a

contractului de delegare a gestiunii prin concesiune către un operator intern la

nivelul municipiului Tulcea reprezintă solu ia optimă pentru ob inerea celui maițare și funcționare serviciu public pe țare și funcționare serviciu public pe

bun raport calitate/cost pentru aceste servicii cât i redirecţionarea eforturilorși funcționare serviciu public pe

municipiului către acele activităţi cu valoare adăugată reală şi maximizată care

contribuie  în  mod  direct  la  îndeplinirea  obiectivelor  strategice  ale

municipalită iițare și funcționare serviciu public pe .

Un  alt  avantaj  privind  delegarea  serviciilor  prin  concesiune,  ca  modalitate  de

administrare o reprezintă i și organizeze un serviciu propriu transferul, în mare parte a riscurilor de exploatare de

la  municipiul  Tulcea  către  operatorul  de  servicii,  odată  cu  transmiterea

dreptului de administrare a serviciilor.

Durata propusă de 5 ani a contractului de delegare s-a stabilit astfel încât, să se

evite restric ionarea artificială a accesului la competi ie, să se asigure un nivel minimți publice, ți publice,

de profit ca urmare a exploatării într-o perioadă dată, să se asigure un nivel rezonabil

al pre urilor pentru presta iile care vor fi efectuate pe durata contractului i a altorți publice, ți publice, și organizeze un serviciu propriu

costuri  ce  urmează  a  fi  suportate  de  către  utilizatorii  finali,  respectându-se

îndrumările Consiliului Concuren ei vis-à-vis de o durată contractuală prea lungă careți publice,

ar putea crea premisele instaurării monopolului.

Rezultatele  ce  trebuiesc  atinse  prin  delegarea  serviciilor  trebuie  să  vizeze,  în

principal  asigurarea furnizării la cel mai scăzut preţ posibil, a unor servicii de

calitate, cât i o serie de garan ii:și organizeze un serviciu propriu ți publice,

 regim de continuitate la nivelul întregului municipiu;

 cre tere a eficientei;și organizeze un serviciu propriu

 siguran ă în exploatare;ți publice,

 preluare i capacitate sporită de îndeplinire a obliga iilor aferente;și organizeze un serviciu propriu ți publice,

 reducerea costurilor de administrare i de întreţinere;și organizeze un serviciu propriu

 atingerea ţintelor impuse prin legisla ia naţională i a normativelor tehnice înți publice, și organizeze un serviciu propriu

vigoare;

 satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor, corespunzător

prevederilor contractuale;
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 protecţia economică, juridică şi socială a utilizatorilor;

 introducerea unor metode moderne de management;

 introducerea  unor  metode  moderne  de  elaborare  şi  implementare  a

strategiilor,  politicilor,  programelor  şi/sau  proiectelor  din  sfera  serviciilor  de

utilităţi publice;

 respectarea  principiilor  economiei  de  piaţă,  asigurarea  unui  mediu

concurenţial, restrângerea şi reglementarea ariilor de monopol;

 informarea şi consultarea comunităţilor locale beneficiare ale acestor servicii;

 asigurarea sănătă ii popula iei i a protec iei mediului înconjurător.ți publice, ți publice, și organizeze un serviciu propriu ți publice,

În funcţie de strategia adoptată de către Municipiul Tulcea, se vor stabili programe de

dezvoltare cu privire la investiţiile  necesare ce urmează să fie realizate anual  de

către operator în func ie de:ți publice,

 obiectivele de dezvoltare regională;

 criteriile de performanţă tehnică şi financiară,

 investiţiile pentru cre terea calitativă a exploatării serviciilor.și organizeze un serviciu propriu

Potrivit celor de mai sus, reiese în mod clar  că  solu ia optima pentru gestiuneațare și funcționare serviciu public pe

activitatilor  componente  ale  serviciului  public  de  salubrizare  la  nivelul

municipiului Tulcea  consta in atribuirea directa a contractului  de delegare a

gestiunii  prin  concesiune  către  operatorul  SERVICII  PUBLICE  SA,  în

conformitate cu legisla ia țare și funcționare serviciu public pe in vigoare.
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CAIETUL DE SARCINI AL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL 

TULCEA 

pentru delegarea directă către operatorul municipalității a gestiunii activităţilor de: 

 

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, 

fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 

acumulatori;  

b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 

reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;  

c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;  

d) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile 

similare;  

e) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;  

f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;  

g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 

timp de polei sau de îngheţ; 

h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile 

de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; 

 

CAPITOLUL I: INFORMAŢll GENERALE 

 

Art.1. Caietul de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului 

de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate, indicatorii de performanță, cerințele tehnice și 

organizatorice minimale necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi 

siguranţă. 

 

Art.2. (1) Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi 

de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de 

salubrizare. 

(2) În cadrul prezentului caiet de sarcini, vor fi utilizate denumirile de: 

- ”Delegatar” și ”Autoritate Contractantă” pentru Delegatar 

și 

- ”Delegat” și ”Operator” pentru Delegat. 

 

CAPITOLUL II: CADRUL LEGAL 

 

Art.3. Caietul de sarcini a fost elaborat, cu respectarea următoarelor prevederi legale: 

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobare Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 

servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

- Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul 

deşeurilor; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciilor de salubrizare a localităţilor; 

- Ordonanţa de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordonanţa de urgență nr.196/2005 privind fondul de mediu, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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- Hotărârea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului României nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre 

Ministerul Sănătaţii şi autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor 

din domeniul sănătăţii publice; 

- Ordinul  nr. 89/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru 

gospodărie comunală şi salubritate publică; 

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

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

salubrizare a localităţilor; 

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadru 

al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului- 

cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Hotărârea Guvernului. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 

licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legea nr. 31 din 10 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a 

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

ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

- Ordinul nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind 

depozitarea deşeurilor; 

- H.C.L. nr.116/2012 privind participarea Muncipiului Tulcea la constituirea „Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere” Tulcea; 

 

CAPITOLUL III: OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 

 

Art.4. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării 

activităţilor serviciului public de salubrizare în municipiul Tulcea şi constituie ansamblul 

cerinţelor tehnice de bază. 

 

Art.5. 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, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu 

standarde relevante sau altele asemenea. 

 

Art.6. Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la 

verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a serviciilor, precum şi la alte condiţii ce derivă 

din actele normative şi reglementările, în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare. 

 

Art.7. Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, 

la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe 

parcursul prestării activităţiilor. 

 

Art.8. Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de 

salubrizare, anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. 

 

Art.9. Activităţile componente ale serviciului de salubrizare, care fac obiectul delegării sunt: 

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, 

fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 

acumulatori;  



3 

 

b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 

reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;  

c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;  

d) operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile 

similare;  

e) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;  

f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;  

g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 

timp de polei sau de îngheţ; 

h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile 

de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; 

 

Art.10. Activităţile componente ale serviciului de salubrizare enumerate mai sus, sunt în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, Art. 2 alin. (3). 

 

Art.11. Categoriile de deseuri care fac obiectul contractului de delegare sunt:  

(1) deşeurile municipale şi deşeurile similare provenind din activităţi comerciale din industrie 

şi instituţii (deseuri menajere reziduale, deseuri reciclabile - hârtie, carton, sticlă, plastic și 

metal, biodeșeuri), deșeuri voluminoase și deșeuri periculoase din deșeuri menajere;  

(2) deşeuri din constructii și desființări provenite din locuinţe, generate de activităţi de 

reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;  

(3) deșeuri stradale; 

(4) deșeuri vegetale provenite din grădini și piețe.  

 

CAPITOLUL IV: CERINŢE ORGANIZATORICE MINIMALE  

 

Art.12. Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:  

(1) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, 

protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a 

construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;  

(2) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat funcţie 

de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;  

(3) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a 

gestiunii și precizați în Anexa nr. 8 a contract;  

(4) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a 

informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora 

prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii;  

(5) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;  

(6) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din Municipiului Tulcea, în 

conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantităţi de 

deşeuri municipale (menajere și similare) şi lăsarea în stare de curăţenie a spaţiului destinat 

depozitării recipientelor de precolectare;  

(7) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor 

de operare;  

(8) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a colectării separate în cantităţi suficiente, 

etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;  

(9) înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;  

(10) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;  

(11) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a 

acestora;  

(12) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;  

(13) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea situaţiei periodic, autorităţilor 

competente, conform reglementărilor în vigoare și a cerințelor contractuale;  



4 

 

(14) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract;  

(15) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului 

de intervenţie;  

(16) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea 

activităţilor în condiţiile stabilite prin contractul de delegare. 

(17) dotarea tuturor utilajelor din dotare cu sistem de monitorizare GPS, cu instalarea softului 

de monitorizare atât la Delegat, cât și la serviciul de specialitate al Delegatarului. Aprobarea 

situațiilor de lucrări prezentate de către Delegat se va face numai după verificarea, pe baza 

monitorizării GPS, a traseelor autovehiculelor Delegatului, coroborată cu verificarea în teren 

a prestației. 

 

Art.13. Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în 

regulamentul serviciului. 

 

Art.14. Operatorul va obtine şi mentine valabile pe toata perioada de executie a Serviciilor:  

(1) Licența pentru prestarea activităților menționate în prezentul caiet de saricni și în contract,  

emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități  

Publice.  

(2) Orice permis, licență sau autorizație inclusiv autorizația de funcționare, autorizația de 

mediu şi/sau autorizația de gospodărire a apelor, care sunt obligatorii conform legii.  

 

Art.15. Operatorul va deţine o listă cu toate resursele umane angajate în scopul furnizării de 

servicii. Lista va cuprinde numele tuturor angajaţilor şi categoria lor de muncă. Calificările 

profesionale şi istoria locurilor de muncă trebuie precizate în cazul personalului de 

conducere.  

 

Art.16. Personalul cheie obligatoriu a face parte din echipa operatorului este manager de 

contract, responsabil servicii de colectare, responsabil servicii curaţenie şi desăpezire, 

responsabil tehnic, responsabil mediu, securitatea şi sănătatea muncii. În termen de 30 zile de 

la semnarea contractului, Delegatul va comunica în scris Delegatarului persoanele desemnate 

pentru funcțiile sus-menționate.  

 

Art.17. Operatorul îşi va angaja propriul personal şi va fi responsabil de comportamentul 

acestuia pe timpul desfăşurării activităţii.  

 

Art.18. Toţi conducătorii auto şi ceilalţi angajați trebuie să deţină calificări relevante şi vor fi 

instruiţi în mod corespunzător (inclusiv cu privire la utilizarea în condiții de siguranță) şi 

calificaţi pentru sarcinile lor, astfel încât echipamentele, instalațiile, maşinile şi vehiculele 

utilizate să fie exploatate şi întreţinute în conformitate cu cerinţele contractuale.  

 

Art.19. Operatorul trebuie să poată, în orice moment, înlocui angajații în caz de concediu, 

boală sau alte indisponibilități.  

 

Art.20. Operatorul va face cunoscut Delegatarului persoana din conducere desemnată să 

gestioneze şi supravegheze prestarea activității în numele său. În absenţa, din orice motiv, a 

persoanei din conducere, trebuie nominalizat înlocuitorul.  

 

Art.21. Persoana cu responsabilităţi de conducere trebuie să fie autorizată să negocieze şi să 

încheie acorduri cu delegatarul cu privire la executarea de lucrări și servicii. 

 

Art.22.Periodic, operatorul va efectua, conform prevederilor legale în vigoare, instructaje 

pentru ca personalul sa fie permanent la curent cu aspecte operaționale, de sănatate și 

securitate în muncă și de protecția mediului. 
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Art.23.Operatorului şi angajaților săi nu li se permite să vândă sau să schimbe traseul 

deșeurilor, fără permisiunea delegatarului. 

 

Art.24.În timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis să ceară 

sau să primească vreo formă de compensaţie sau gratificaţii din partea cetăţenilor sau a altor 

producători de deşeuri în scopul extinderii sau îmbunătăţirii calităţii serviciului. 

 

Art.25.Operatorul va funcționa sub numele propriei firme sau a liderului asocierii, după caz, 

marcând tot echipamentul, vehiculele, publicațiile cu același logo sau slogan. Personalul 

operațional va purta echipament de lucru înscriptionat cu denumirea Operatorului în timpul 

orelor de program. 

 

Art.26.Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protecție și siguranță și 

de desfașurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și 

normele privind sănatatea și securitatea în muncă. 

 

Art.27.Prevenirea incendiilor și măsurile de protecție vor fi asigurate și mentinute conform 

prevedrilor legale în vigoare. 

 

Art.28.Operatorul va implementa și menține un sistem de management integrat calitate - 

mediu - sănatate și securitate ocupațională, conform cerințelor standardelor ISO 9001, ISO 

14001 și OHSAS 18001 sau echivalent și se va asigura că toate serviciile sunt furnizate în 

condițiile respectării standardelor de calitate, mediu și sănătate ocupațională. 

 

Art.29.Fiecare sistem de management va acoperi în mod obligatoriu toate activitățile 

desfașurate de operator. 

 

Art.30.Operatorul trebuie să pună la dispoziția Delegatarului, la cerere, în conformitate cu 

oferta sa, Manualul/Manualele curpinzând toate formularele, procedurile, instrucțiunile de 

lucru aferente sistemului. Operatorul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de 

management cerințele delegatarului privind raportarea. 

 

Art.31. Cerințe privind identitatea (vizuală) a operatorului, a autorității contractante și a 

personalului de execuție. Echipamente de protecție și siguranță: 

(1) Operatorul își va desfășura activitatea sub propria denumire a societății comerciale, 

marcând toate utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele, precum și toate materialele 

publicitare realizate în cadrul campaniilor de informare și conștientizare cu propriile elemente 

de identitate vizuală, alături de cele ale Municipiului Tulcea.  

(2) Personalul de execuție al operatorului va fi echipat și va purta în mod obligatoriu în 

timpul orelor de program îmbrăcămintea corespunzătoare desfășurării activităților aflate în 

responsabilitatea operatorului și, după caz, va fi dotat cu toate mijloacele/echipamentele de 

protecție și siguranță necesare, acestea urmând să fie inscripționate, în mod vizibil, cel puțin 

cu denumirea operatorului și, după caz, a autorității contractante (în măsura în care aceasta 

din urmă formulează o astfel de cerere). 

(3) Asigurarea echipamentului de protecție și siguranță, respectiv desfașurarea tuturor 

operațiunilor și activităților care necesită astfel de măsuri se va realiza în conformitate cu 

prevederile legale și normele privind sănatatea și securitatea în muncă. Prevenirea incendiilor 

și măsurile de protecție vor fi asigurate și mentinute pe toată durata de execuție contractului 

de delegare a gestiunii serviciului, conform prevedrilor legale în vigoare. 

(4) De asemenea, întreg personalul al operatorului va fi dotat cu carduri/ecusoane conținând 

cel puțin numele, prenumele, fotografia și numărul de identificare, care vor fi purtate 

permanent pe toată perioada prestării serviciului, astfel încât, în caz de nevoie, respectivele 

persoane să poată fi identificate în mod facil atât de către reprezentanții autorității 

contractante, cât și de către utilizatorii serviciului. 
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Art.32.Comunicarea cu Delegatarul va îndeplini următoarele cerințe: 

(1) Operatorul va sesiza Delegatarul cu privire la orice problemă ce afectează prestarea 

serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, impreună cu propunerile de 

rezolvare a situației. Comunicările se vor face în scris, pe suport de hârtie sau suport 

electronic, după caz. 

(2) Operatorul are obligaţia să răspundă la sesizările scrise în termen de maximum 30 de zile 

de la înregistrarea acestora. 

(3) La sfârșitul fiecărei perioade de raportare, Operatorul are obligația să informeze 

Delegatarul cu privire la numarul cererilor sau reclamațiilor privind prestarea serviciului și 

asupra modului de rezolvare a acestora. 

(4) Operatorul are obligaţia să ţină evidenţa gestiunii Deşeurilor şi să raporteze periodic 

către Delegatar, şi oricăror alte Autorităţi Competente, după caz, conform reglementărilor în 

vigoare. 

(5) Toate bazele de date şi tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic şi 

actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate către Delegatar la cerere. 

(6) Operatorul va ţine şi va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, 

evenimentelor şi incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate 

pentru Indicatorii de Performanţă. Acesta are astfel o obligaţie de a arhiva informaţiile cu 

detalii pe o perioada care nu va depăşi opt ani. 

 

Art.33.Comunicarea cu utilizatorii serviciului: 

(1) Procedura de răspuns la solicitările, sesizările sau petițiile utilizatorilor sau ale altor 

autorități și entități se va desfășura cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(2) Operatorul trebuie să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările, care îi sunt adresate, 

într-un registru şi să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna 

numele, prenumele persoanei/societăţii care a reclamat, adresa reclamantului, data şi ora 

reclamaţiei, data şi ora rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat 

petentului. 

(3) Prin campaniile de informare și conștientizare ce vor fi derulate, Operatorul va informa și 

conștientiza utilizatorii cu privire la modalitățile de colectare separată a deșeurilor reciclabile, 

a deșeurilor din construcții și demolări, a deșeurilor periculoase menajere, respectiv a 

deșeurilor voluminoase. 

(4) Operatorul are obligaţia să răspundă la sesizările scrise în termen de maximum 30 de zile 

de la înregistrarea acestora. 

 

Art.34.Operatorul va monitoriza şi respecta cerinţele privind respectarea condiţiilor de 

protecţie a mediului stabilite prin autorizaţii şi orice altă cerinţă suplimentară impusă de o 

autoritate competentă privind exploatarea in regim normal a obiectivelor. 

 

Art.35.Delegatarul va monitoriza activitatea operatorului și o va lua în considerare la 

certificarea plăţilor către operator după cum este descris în condiţiile contractuale. 

 

Art.36.Operatorul va coopera pe deplin cu Delegatarul pentru a monitoriza şi controla 

serviciile şi va permite permanent delegatarului să inspecteze toate înregistrarile şi 

documentele pastrate privind serviciile, şi să inspecteze Bazele de lucru inclusiv 

echipamentele şi vehiculele. 

 

Art.37.Monitorizarea prestării activităților serviciului de salubrizare se va realiza de către 

inspectorii Delegatarului prin controale planificate, inopinate sau în urma sesizărilor privind 

situația din teren și luând măsurile legale, atunci cand este cazul, atât față de Operator cât și 

fața de utilizatorii serviciilor.  
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Art.38.(1) Intrarea în Bazele de lucru gestionate de Operator va fi controlată şi limitată de 

către acesta la persoanele autorizate să intre în incintă pentru motive asociate cu operarea, 

întreţinerea, controlul şi monitorizarea activităţilor. Alte persoane vor fi admise cu acceptul 

operatorului. 

(2) În termen de 30 zile de la semnarea contractului, Delegatarul va comunica în scris 

Operatorului lista cu persoanele autorizate să monitorizeze prestarea serviciilor, să efectueze 

controale planificate, inopinate sau în urma sesizărilor, înclusiv prin accesul în bazele de 

lucru gestionate de către Operator.  

 

Art.39.Orice incident neobişnuit privind securitatea va fi notificat autoritatilor competente de 

ordine publică şi va fi înregistrat în baza de date a operatorului. Operatorul va raporta 

autorităţii contractante orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi. 

Operatorul şi Delegatarul vor examina periodic orice astfel de incident semnificativ şi vor 

evalua caracterul adecvat al masurilor de securitate luate pentru evitarea aparitiei unor 

evenimente asemanatoare pe viitor. Operatorul va pregăti si implementa un plan de 

intervenţii in caz de evenimente neprevazute şi işi va instrui personalul referitor la conţinutul 

acestui plan, pentru a fi pregatit în cazul urgenţelor cum ar fi incendii, fum şi scurgeri de 

materiale periculoase. 

 

CAPITOLUL V: COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR 

 

Art.40. Operatorul va asigura: 

1) respectarea legislației, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, 

protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a 

construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor; 

2) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea 

prevederilor contractuale;  

3) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele utilizatorului;  

4) controlul calităţii serviciului prestat;  

5) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;  

6) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;  

7) respectarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Tulcea, aprobat de 

către Consiliul Local;  

8) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv 

reducerea costurilor de prestare a serviciului;  

9) asigurarea capacităţii de transport a deşeurilor, pentru prestarea serviciului la toţi 

utilizatorii din aria administrativ-teritorială a municipiului Tulcea;  

10) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării 

în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de calitate;  

11) îndeplinirea indicatorilor de performanță, specificaţi în Regulamentul serviciului de 

salubrizare al municipiului Tulcea și în Anexa  nr.8 la Contract;  

12) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 

suficient;  

13) furnizarea către U.A.T. Municipiul Tulcea, A.N.R.S.C., şi către toate celelalte instituţii 

abilitate, a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale, pe baza 

cărora se prestează serviciul de salubrizare în municipiului Tulcea, în condiţiile legii. 

 

5.1. Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 

similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 

electronice, baterii şi acumulatori 

 

Art.41. Operatorul are obligația să desfășoare activitățile de Colectare separată şi transport 

separat al deşeurilor menajere-reziduale şi al deşeurilor similare provenite din activităţi 
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comerciale, din industrie, de la instituţii şi de la populaţie, inclusiv fracţii colectate separat, 

fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 

acumulatori, în conditiile legii, pentru deșeurile produse în aria administrativ-teritorială a 

municipiului Tulcea. 

 

Art.42.Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de 73.707 locuitori, 

conform datelor recensământului efectuat în 2011. 

 

Art.43.Prestarea activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale se va executa 

astfel încât să se realizeze: 

(1) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea 

prevederilor contractuale; 

(2) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele utilizatorului; 

(3) controlul calităţii serviciului prestat; 

(4) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; 

(5) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

(6) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei 

publice locale în condiţiile legii; 

(7) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv 

reducerea costurilor de prestare a serviciului; 

(8) asigurarea capacităţii de transport a deşeurilor, pentru prestarea serviciului la toţi 

utilizatorii din aria administrativ-teritorială a Municipiului Tulcea; 

(9) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării 

în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de calitate; 

(10) îndeplinirea indicatorilor de performanță, specificaţi în Regulamentul serviciului de 

salubrizare, anexă la Contract; 

(11) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 

suficient. 

 

Art.44.Cantitatea medie anuală estimată de deșeuri municipale și deșeuri similare care 

urmează a fi colectată de pe aria administrativ-teritoriala a Municipiului Tulcea, ținând cont 

de toate modificările legislative, este: 

Zona urbană 

Zona Populație Agenți economici/Instituții publice 

deseuri biodegradabile din deșeuri menajere 11,000 - 

deșeuri reziduale si deșeuri similare deseurilor 

menajere, în amestec 

14,000 3900 

deșeuri voluminoase (deșeuri voluminoase 

colectate la cerere) 

40 10 

deșeuri din parcuri și gradini 500 300 

deșeuri din piețe - 150 

deșeuri reciclabile 2000 400 

deșeuri stradale  1000 - 

deșeuri provenind din reamenajări interioare 

/exterioare ale locuințelor – moloz 

1000 - 

Cantitățile sunt exprimate în tone / an. 

Cantitățile au un grad estimat de variație de până la 20%. 

 

Art.45. Compoziția deșeurilor municipale, conform Strategiei naționale de gestionare a 

deșeurilor 2014-2020, anexa la HG nr.870/2013, pag.40: 

Categoria/zona Urbană (%) 

Biodegradabile  57 

Hartie/carton  12 
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Plastic  10 

Metal sticla    8 

Lemn    2 

Reziduale plus altele   11 

Total 100 

Valorile exprimate în tabel au un grad estimat de variație de până la 20%. 

 

Colectarea separată și gestionarea deșeurilor menajere 

 

Art.46.Prin deșeuri menajere se înțelege deșeurile generate de populație (utilizatorii casnici) 

în urma activităților desfășurate în gospodăriile proprii. 

 

Art.47.Modalitatea de colectare a deşeurilor menajere este următoarea: 

(1) Colectarea şi transportul deşeurilor reziduale 

a) în zona blocurilor, colectarea se va realiza din puncte/platforme supraterane/subterane 

de colectare (ţarcuri, module) echipate cu containere de 1.100 l; 

b) în zona locuinţelor individuale (case şi vile) colectarea se va realiza individual de la 

fiecare gospodărie în pubele de 240 l 

(2) Colectarea şi transportul deşeurilor reciclabile: 

a) În zona blocurilor: 

- colectarea se va realiza în puncte/platforme supraterane/subterane de colectare, 

echipate cu recipienți de tip iglu, cu capacitate de 2.5-3 m3; fiecare punct va fi echipat cu câte 

3 recipienți, astfel:  

 - unul, de culoare albastră, pentru deşeurile de hârtie şi carton; 

 - unul, de culoare galbenă, pentru deşeurile de plastic şi metal; 

 - unul, de culoare verde, pentru deşeurile de sticlă; 

În funcție de necesități, Operatorul va putea suplimenta numărul de recipienți de tip iglu.  

b) Zona locuinţelor individuale (case şi vile) colectarea se va realiza: 

- Individual, fiecare gospodărie va fi dotată cu saci din plastic cu capacitate de 120-240 

litri, diferențiați pe culori, astfel: galben pentru plastic și metal, albastru pentur hârtie și 

carton și verde pentru sticlă; 

3) Colectarea şi transportul biodeșeurilor 

a) În zona blocurilor: 

- colectarea se va realiza de la punctele / platformele de colectare, din module și containere de 

1.1mc, marcate cu culoarea maro și inscripționate în conformitate cu prevederile 

Regulamentului serviciului de salubrizare al Municipiului Tulcea; 

b) în zona locuințelor individuale:  

- colectarea se va realiza în sistem din poartă în poartă, în saci menajeri de culoare maro sau 

marcati cu culoarea maro. Părțile vor evalua oportunitatea dotării locuințelor individuale cu 

europubele de 120 -240 litri pentru colectarea deșeurilor biodegradabile. 

(4) În funcție de schimările legislative și de apariția de noi tehnologii, Delegatarul va putea 

solicita Delegatului utilizarea altor tipuri de recipienți de colectare. 

 

Art.48.Operatorul va trebui să asigure colectarea deşeurilor reciclabile din deşeurile 

menajere, astfel încât să poate atinge etapizat indicatorii minimi de performanţă a 

gestiunii serviciului de salubrizare, prevăzut în Anexa nr. 7 din Legea nr. 211/2011 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul deşeurilor. 

 

Art.49.Precolectarea deşeurilor municipale, deşeurilor similare şi a deşeurilor 

reciclabile 

1) Persoanele fizice, persoanele juridice şi instituţiile publice au obligația precolectării 

selective a deşeurilor municipale. 

2) Precolectarea deşeurilor la locuințele individuale. 

- Fiecare gospodărie individuală va fi dotată, prin grija operatorului de salubritate, cu: 
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- o europubelă cu capacitate de 240 litri pentru colectarea deșeurilor menajere reziduale; 

- saci din plastic, de culoare galbenă, cu o capacitate de 120-240 litri, pentru colectarea de 

deşeuri reciclabile de plastic și metalice; 

- saci din plastic, de culoare albastră, cu o capacitate de 120-240 litri, pentru colectarea de 

deşeuri reciclabile de hârtie și carton; 

- saci din plastic, de culoare verde, cu o capacitate de 120-240 litri, pentru colectarea de 

deşeuri reciclabile de sticlă; 

- saci din plastic, de culoare maro, cu o capacitate de 120-240 litri pentru colectarea de 

deşeuri menajere biodegradabile (resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite, resturi de 

carne şi peşte, gătite sau proaspete, resturi de pâine şi cereale, zaţ de cafea, resturi de ceai, păr 

şi blană, haine vechi din fibre naturale (lânâ, bumbac, mătase) mărunţite, coji de ouă, coji de 

nucă). Pe parcursul derulării contractului, Părțile vor analiza oportunitatea punerii la 

dispoziția Utilizatorilor casnici individuali de europubele de 120-240 litri pentru deșeurile 

menajere biodegradabile; 

- Operatorul are obligația de a pune la dispoziţia persoanelor fizice, care locuiesc în locuinţe 

individuale, recipienţii de precolectare.  

- În cazuri speciale, deşeurile reciclabile de hârtie şi carton voluminoase care nu pot fi 

introduse în sacii de colectare vor fi legate şi vor fi colectate de către Operator, împreună cu 

cele cele din saci. 

- În cazul în care recipienţii puşi la dispoziţia utilizatorilor, se distrug din vina acestora, 

aceștia vor fi înlocuiți contra cost de către operator şi vor fi facturați utilizatorilor. 

 

3) Precolectarea deşeurilor pentru grupuri de locuințe individuale și condominii 

- Pentru grupuri de locuințe individuale și condominii, precolectarea se realizează la 

platformele de colectare supraterane/subterane, după caz, care vor fi dotate cu europubele, 

containere, igluuri, module sau alte sisteme echivalente, având culorile reglementate prin 

Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Tulcea și inscripționare 

corspunzătoare, pentru a asigura colectarea separată în 5 fracţii (deșeuri reciclabile de hartie-

carton, deșeuri reciclabile de plastic și metal, deșeuri reciclabile de sticlă, deșeuri menajere 

biodegradabile, deșeuri menajere reziduale).  

- Deşeurile menajere-reziduale şi cele biodegradabile vor fi obligatoriu precolectate şi 

aruncate la punctele de colectare în saci menajeri.  

4) Precolectarea deşeurilor pentru instituţiile publice şi persoanele juridice  

-Operatorul are obligaţia de a asigura, contra cost, recipienţi prin care se va asigura colectarea 

separată în 5 fracţii. 

- Necesarul de recipienţi pentru fiecare utilizator persoană juridică va fi stabilit de către 

Operator, în funcţie de cantităţile de deşeuri generate și de frecvența de colectare, şi va fi 

menționat în contractele individuale de prestări servicii încheiate între persoanele juridice şi 

Operator. 

5) În cazul persoanelor fizice, costurile privind asigurarea recipienţilor vor fi incluse în 

tarifele ofertate, iar pentru persoanele juridice şi instituţii publice vor fi asigurate 

contra cost. 

 

Art.50.Frecvențele minime pentru colectarea deşeurilor sunt următoarele: 

(1) Colectarea deşeurilor "din poartă în poartă" se realizează cu următoarele frecvenţe de 

colectare: 

a) pentru deşeurile reciclabile şi biodeşeuri 

 - fracții de hârtie-carton = 1 dată pe lună 

 - ambalaje de sticlă = 1 dată pe lună 

 - ambalaje plastice și metal = 2 x pe lună (26 săptămâni/an) 

 - biodeșeuri colectate ca fracție separată = 1 dată pe săptămână; 

b) pentru deşeurile menajere- reziduale = 1 dată pe săptămână; 

c) pentru deşeurile vegetale biodegradabile= 1 dată pe săptămână; 
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(2) Colectarea de la populație, din punctele/platformele de colectare, se realizează cu 

următoarele frecvenţe: 

a) pentru deşeurile reciclabile: 

a1 pentru deșeurile reciclabile de hartie și carton: 

 - zilnic (inclusiv sâmbătă, duminică și sărăbtori legale - în zona centrala și în 

cartierele   

              Vest, E3 și I.L.Caragiale; 

 - la fiecare două zile – pentru celelalte zone din municipiu; 

a2 pentru deșeurile reciclabile de plastic și metal: 

 - la fiecare două zile; 

a3 pentru deșeurile reciclabile de sticlă: 

 - de două ori pe săptămână; 

b) pentru deşeurile menajere-reziduale: 

 - zilnic; 

c) biodeșeuri colectate ca fracție separată: 

 - zilnic; 

(3) Colectarea deşeurilor de la instituţiile publice şi de la persoanele juridicese realizează cu 

următoarele frecvenţe de colectare: 

(a) pentru deşeurile reciclabile, în funcție de capacitatea de stocare a recipienţilor,  cel puțin o 

dată pe săptămână; 

(b) pentru deşeurile menajere-reziduale, în funcție de capacitatea de stocare a recipientelor  

cel puțin de o dată pe săptămână, sau după necesităţile constatate; 

(c) biodeșeuri colectate ca fracție separatăîn funcție de capacitatea de stocare a recipientelor  

cel puțin de 3 ori pe săptămână, sau după necesităţile constatate; 

(4) Operatorul va propune un grafic de colectare pentru toate tipurile de deşeuri, cu 

respectarea frecvenţei minime de colectare impusă prin prezentul caiet de sarcini, cu 

posibilitatea modificării frecvenţei de colectare în funcţie de necesităţile reale. După 

semnarea contractului de delegare, graficul va fi avizat de Autoritatea Contractantă, corelat 

cu programul de funcţionare al depozitelor de deşeuri autorizate. 

(5) Graficele de colectare a deşeurilor, întocmite de Operator, vor fi comunicate tuturor 

utilizatorilor serviciului, persoane fizice, juridiceşi instituţii, fiind anexate contractului 

încheiat între Operatorşi utilizatorul respectiv. 

(6) Pe parcursul derulării contractului, Delegatarul va putea solicita Delegatului schimbarea 

frecventelor de lucru, în funcție de apariția de noi echipamente și tehnologii ori de 

schimbările legislative. 

 

Art.51.Operatorul va avea în permanență un număr suficient de containere la fiecare punct de 

colectare pentru a putea prelua cantitatea de deşeuri generată în aria deservită între două 

colectări succesive. Operatorul va schimba tipurile de recipienti colectare prevazuţi în acest 

document numai cu acordul scris prealabil al Delegatarului. 

 

Art.52. Colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare. 

(1) Colectarea deșeurilor menajere-reziduale şi al deşeurilor similare, se realizează numai 

din recipienți standardizați, prin descărcarea acestora în autocompactoare.  

(2) Colectarea deșeurilor se face în autocompactoare, iar acestea vor fi încărcate astfel încât 

deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe căile publice. Este 

interzisă golirea recipienţilor în curţi, pe stradă sau pe trotuare, în vederea reîncărcării 

deşeurilor municipale în autocompactoare.  

(3) Fiecărui autovehicul (autocompactor) i se va asigura personalul necesar pentru 

executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță şi de eficiență.  

(4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele cu grijă 

pentru a evita deteriorarea lor, producerea prafului sau răspândirea deşeurilor în afara 

autovehiculelor de transport.  
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(5) După golire, recipientele vor fi așezate în poziție normală, pe locul de unde au fost 

ridicate. Toate operațiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului şi a 

altor inconveniente pentru utilizator.   

(6) În cazul deteriorării unor recipiente și al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul 

operațiunii de golire, personalul care execută colectarea va încărca întreaga cantitate de 

deșeuri, cât și din zonele limitrofe/adiacente punctelor de colectare, în autovehicul, astfel 

încât locul să rămână curat.  

(7) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga 

cantitate de deşeuri existente la punctele de colectare și din împrejurimi, zonele 

adiacente/limitrofe (2 m în jurul punctelor de colectare), lăsând locul curat, fără resturi sau 

levigat. 

(8) Pentru colectarea și transportul deşeurilor menajere, reciclabile şi al deşeurilor similare, 

Operatorul trebuie să respecte dotarea minimă de mijloace de transport, solicitată în prezentul 

caiet de sarcini.  

(9) Operatorul de salubrizare va asigura transportul deşeurilor de la populaţie şi agenţi 

economici/instituţii publice/sector comercial/pieţe cu maşini specializate din dotarea proprie. 

(10) Deşeurile colectate vor fi transportate la instalaţiile/depozitele de deşeuri autorizate. 

(11) Înainte de începerea serviciului, Operatorul se va înregistra la instalaţiile de gestionare a 

deşeurilor care vor primi deşeurile colectate. 

Înregistrarea va include: 

- toate vehiculele folosite în transport; 

- menţionarea greutăţii autovehicolelor; 

- numerele de înmatriculare. 

(12) Toate transporturile de deşeuri vor respecta regulile şi cerinţele instalaţiei/depozitului de 

gestionare a deşeurilor. 

(13) Operatorul de salubrizare va depune toate diligențele necesare în vederea armonizării 

programului de lucru al operatorilor stațiilor/instalaţiilor de tratare și depozitelor de deșeuri 

cu programul de transport al deșeurilor colectate din aria administrativ-teritorială a 

Municipiului Tulcea. 

(14) Utilajele de colectare și transport deșeuri trebuie să se încadreze în norma de poluare a 

motorului minim Euro 4 (pot fi şi/sau motoare electrice sau hibride, GPL), vor fi omologate 

conform legislaţiei în vigoare, cu inspecţia tehnică valabilă. 

(15) Utilajele de colectare și transport deșeuri vor fi dotate cu sistem de monitorizare GPS, 

pentru urmărirea îndeplinirii programului zilnic de către Autoritatea Contractantă. Serviciul 

de specialitate al autorității contractante va avea posibilitatea de vizualizare a traseului 

parcurs de fiecare utilaj în timp real (online), precum şi istoricul traseelor parcurse pe toată 

durata contractului. Aprobarea situatiilor de lucrări prezentate de către Delegat se va face 

numai după verificarea, pe baza monitorizării GPS, a traseelor autovehiculelor Delegatului, 

coroborată cu verificarea în teren a prestației. 

(16) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condiţiile de drum, structura 

localităţilor şi structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru 

intervenţie în cazul unor accidente sau defecţiuni apărute în timpul transportării deşeurilor. 

(17) Personalul operativ care deserveşte mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru 

efectuarea transportului în condiţii de siguranţă, să deţină toate documentele de însoţire. 

(18) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru 

sănătatea populaţiei şi a mediului, care prealabil au fost aprobate de autorităţile administraţiei 

publice locale. 

(19) Autoritatea administraţiei publice locale împreună cu Operatorul de salubrizare,  

stabilește arterele şi intervalul orar de colectare a deşeurilor municipale, în funcţie de trafic şi 

de posibilităţile de acces ale Operatorului la spaţiile de colectare. 

(20) Vehiculele vor fi întreţinute astfel încât să corespundă scopului propus, benele şi 

containerele vor fi spălate la sfârșitul fiecărei zile de lucru şi vor fi dezinfectate săptămânal în 

interior şi la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele 
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normative în vigoare, numai în spaţiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate 

provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localităţii.  

(21) Operatorul va încheia contracte de asigurare pentru pagube produse la infrastructura 

exploatată reprezentând bunuri de retur pe parcursul desfăşurării activităţilor. 

(22) Operatorul va putea opta pentru dotarea cu autocompactoare cu bene fracţionate, pentru 

colectarea simultană a 2 fracţii. 

 

Art.53.Operatorul se va asigura că: 

(1) Recipienţii de colectare sunt corect manevrati pentru a evita orice deteriorare; 

(2) Recipienţii de colectare sunt complet goliti în timpul operațiunii de descărcare în 

autospeciale; 

(3) Recipienţii de colectare sunt reamplasați la punctele de colectare dupa descărcarea în 

autogunoiere sau autospeciale; 

(4) Pubelele de 120l/240l sunt aduse în locul initial, pe trotuar langa bordura sau langa 

gardul proprietatilor; 

(5) Că verifică starea tehnică a mijloacelor de precolectare şi le înlocuieşte pe cele care 

prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi în maximum 5 zile lucratoare de la constatarea 

defecțiunilor de către salariații proprii sau de la sesizarea făcută de către Delegatar sau de 

către terți. 

 

Art.54.Operatorul va transporta deşeurile menajere astfel: 

(1) deşeurile menajere reziduale colectate în amestec cu alte deșeuri municipale vor fi 

trasportate la depozitul ecologic, în conformitate cu prevederile legislative și 

contractuale; 

(2) deşeurile menajere reciclabile colectate separat vor fi transportate la o staţie de sortare 

autorizată conform prevederilor legale, în vederea reciclării sau valorificării; 

(3) deșeurile menajere biodegradabile (biodeșeuri) colectate separat vor fi transportate la 

Stația de Tratare Mecano-Biologică Mihai Bravu, autorizată conform prevederilor legale, 

în vederea tratării mecano biologice. După caz, transportul se va face direct la S.T.M.B. 

Mihai Bravu sau prin intermediul unei stații de transfer. În cazul în care, din motive 

tehnice, sau meteorologice, nu se va putea efectua transportul la S.T.M.B. Mihai Bravu, 

deșeurile biodegradabile vor fi depozitate la depozitul ecologic de deșeuri; 

(4) deșeurile biostabilizate (CLO) rezultate în urma tratării mecano-biologice la S.T.M.B. 

Mihai Bravu vor fi transportate la depozitul ecologic, pentru acoperirea celulelor și/sau 

stabilizarea straturilor de deșeuri municipale. Ca soluție alternativă, acestea vor putea fi 

valorificate economic și/sau material, în funcție de calitatea compostului și de 

oportunitățile de valorificare (vânzare ca pământ de flori, fertilizare / ameliorare 

terenuri); 

(5) Deșeurile vegetale provenite din grădini și piețe vor fi transportate la stație de 

compost/biogaz. În cazul în care, din motive tehnice, nu se va putea efectua transportul la 

stația de compost / biogaz, deșeurile vegetale vor fi depozitate la depozitul ecologic de 

deșeuri; 

(6) Deșeurile din construcții / demolări, provenind din reamenajări interioare/exterioare ale 

locuințelor, vor fi transportate, în funcție de tipul acestora, în vederea valorificării 

materiale (umpleri de terenuri, rambleieri) în punctele comunicate în scris de către 

Delegatar, sau la operatori autorizați pentru reciclarea actor deșeuri. Deșeurile care nu 

vor putea fi livrate pentru valorificare/reciclare vor fi transportate la depozitul ecologic, 

în vederea stabilizării straturilor de deșeuri;  

(7) Deșeurile abandonate pe domeniul public și privat al Delegatarului vor fi colectate și 

transportate, în funcție de natura acestora, la depozitul ecologic, la punctele de 

valorificare materială (umpleri de terenui, rambleieri) ori la operatorii autorizați pentru 

reciclarea deșeurilor din construcții și demolări; 

(8) Este interzisă amestecarea, în mașinile de colectare, a deșeurilor reciclabile precolectare 

separat; 
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(9) Operatorului nu i se va permite descărcarea deşeurilor la stațiile /instalaţiile /depozitele 

de deşeuri decât după cântărirea fiecărui transport în parte. Pentru transportul deșeurilor 

menajere biodegradabile la S.T.M.B. Mihai Bravu se vor efectua două cântăriri, prima la 

plecarea din municipiul Tulcea iar cea de-a doua la sosirea la S.T.M.B Mihai Bravu. 

Pentru deșeurile biostabilizate transportate de la S.T.M.B. Mihai Bravu la depozitul 

ecologic cântărirea se va face atât la plecarea de la S.T.M.B. cît și la sosirea la depozit. 

Pentru deșeurile din construcții și demolări, transportate în vederea valorificării materiale 

sau reciclării, cântărirea se va face la un terț autorizat. Pentru toate cântăririle se va 

elibera bon / tichet de cântar, în conformitate cu prevederile Regulamentului serviciului 

de salubrizare al Municipiului Tulcea.  

(10) Depozitarea neautorizată de deşeuri solide de către Delegat reprezintă o abatere gravă de 

la termenii Contractului și prezentului Caiet de Sarcini şi poate avea ca rezultat imediat 

rezilierea Contractului din culpa Operatorului și/sau alte penalizări / amenzi prevăzute de 

lege și de Regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Tulcea. 

 

Art.55.Operatorul nu va avea obligaţia de a goli recipientele pentru deşeuri în următoarele 

cazuri: 

(1) Dacă recipientele care aparţin clienţilor/utilizatorilor casnici individuali nu sunt 

amplasate în afara proprietăţii acestora, pe domeniu public, la ora şi data stabilită pentru 

colectare. 

(2) Dacă proprietarii, reprezentanţii acestora sau utilizatorii persoane juridice şi-au neglijat 

responsabilitatea de a curăţa de zăpadă aleile şi şoseaua/ trotuarul din faţa recipientului 

(în timpul iernii), cauzând un inconvenient serios pentru personalul Operatorului. 

 

Art.56 Spălarea recipienţilor: 

(1) Operatorul va asigura spalarea tuturor recipientilor de colectare amplasati în 

punctele/platformele de colectare de pe domeniul public cel putin de doua ori pe an 

calendaristic la un interval de minimum 6 luni, dar nu mai devreme de 6 luni de la Data 

de Începere a serviciilor. 

(2) Operatorul va asigura spălarea recipientilor cu utilaje specializate mobile. În această 

situaţie Operatorul va asigura dotarea, în cadrul Contractului, cu un numar de utilaje 

specializate suficient de mare pentru asigurarea spălării fiecărui recipient de două ori pe 

an. 

(3) În perioada de mobilizare, Operatorul va pune la dispoziția Delegatarului Programul de 

execuție a spălării aferent primului an calendaristic de execuție al Contractului. Până la 

data de 30 noiembrie a fiecărui an calendaristic, Operatorul va transmite Delegatarului 

Programul de execuție a spălării, aferent anului următor. 

 

Art.57.Programul de colectare a deşeurilor: 

(1) Colectarea de la locuințele individuale se va realiza de luni până vineri, inclusiv cu 

ocazia sărbătorilor legale. 

(2) Colectarea de la punctele de colectare care deservesc condominii se va realiza de luni 

până duminică, inclusiv cu ocazia sărbătorilor legale. La punctele de colectare cu flux 

mare de deșeuri se vor putea face două colectări pe zi. Programul se referă atît la 

colectarea deșeurilor din recipienții de colectare cât și la deșeurile abandonate în afara 

recipienților și în jurul punctelor de colectare. 

(3) Colectarea deșeurilor reciclabile se va realiza de luni până duminică, din zona centrală și 

din cartierele Vest, E3 și I.L.Caragiale, și de luni până sâmbătă din celelalte zone ale 

municipiului Tulcea, inclusiv cu ocazia sărbătorilor legale; 

(4) Colectarea deșeurilor menajere și similare provenind de la persoanele juridice se va face 

conform programului de colectare convenit de Operator cu utilizatorii și înscris în 

contractele de salubrizare încheiate cu aceștia;  
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(5) Colectarea deșeurilor abandonate pe domeniul public și/sau privat al Delegatarului se va 

face de luni până vineri. La solicitarea Delegatarului, Operatorul va efectua colectarea și 

în zilele de sâmbătă și duminică. 

(6) Colectarea ”la cerere” de la utilizatori, pe baza de comandă, a deșeurilor din construcții și 

demolări și a celor voluminoase se va face conform programărilor convenite de Operator 

cu utilizatorii respectivi. 

(7) Delegatul va depune toate diligențele pentru ca programul de lucru al 

stațiilor/instalațiilor de tratare și al depozitului de deșeuri să fie corelat cu cel al 

Delegatului, pentru a nu perturba sau limita programul de colectare a deșeurilor din 

Municipiul Tulcea. 

(8) Colectarea se va realiza în intervalele orare 6:00 – 22:00, cu evitarea prezenței în zona 

centrală a municipiului a utilajelor de colectare a deșeurilor, în perioadele cu vârf de 

trafic:  07.00 - 09.00 și 15.30 – 17.30.  

(9) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor şi utilizarea eficientă a parcului de 

autovehicule, autoritatea publică locală împreună cu Operatorul de salubrizare va analiza 

oportunitatea colectării deşeurilor municipale în intervalul orar 22:00-6:00. 

(10).Pe durata derulării contractului, părțile vor putea conveni modificarea programului de  

       colectare a deșeurilor, în funcție de modificările legislative și/sau apariția de noi 

tehnologii.  

 

Art.58.Operatorul trebuie să asigure mijloacele de transport/echipamentele necesare pentru 

colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri menajere, având în vedere cantitățile de 

deșeuri și frecvența de colectare cerută. 

 

Colectarea separată și gestionarea deșeurilor similare 

 

Art.59.Prin deșeuri similare se înțelege deșeurile care din punctul de vedere al naturii şi al 

compoziţiei sunt comparabile cu deșeurile menajere, generate din comerț, industrie și 

instituții (ex. deșeuri generate în urma activităților de birou, deșeurile generate în unități de 

învățământ etc.), cu excepţia deșeurilor din producţie, din agricultură şi din activităţi 

forestiere. 

 

Art.60.Cantitatea medie anuală estimată de deșeuri similare care urmează a fi colectată este 

de circa 4.750 tone/an. Cantitatea are un grad estimat de variație de până la 30%. 

 

Art.61.Din cantitatea totală estimată de deșeuri similare, circa 400 tone/an reprezintă deșeuri 

reciclabile ce vor fi colectate separat (conform procentelor de colectare prezentate în Anexa 

nr 5 la Caietul de sarcini). Cantitatea are un grad estimat de variație de până la 30%. 

 

Art.62.Din cantitatea medie anuală estimată de deșeuri similare, circa 450 tone/an reprezintă 

biodeșeuri ce vor fi colectate separat (conform procentelor de colectare prezentate în Anexa 

nr 5 la Caietul de sarcini), începând cu anul 2020. Cantitatea are un grad estimat de variație 

de până la 30%. 

 

Art.63.Lista Operatorilor economici și a instituțiilor publice din aria Municipiului Tulcea 

este prezentată în Anexa nr. 1. Lista poate prezenta modificări în funcție de situația din teren 

de la momentul prestării serviciului. La începutul fiecărui an calendaristic, Operatorul va 

solicita autorităților competente (ex. Oficiul Registrului Comertului, Serviciul Impozite și 

Taxe) lista actualizată a operatorilor economici și a instituțiilor publice. 

 

Art.64.Operatorul va asigura colectarea separată a următoarelor fracţii din deseurile similare 

generate de institutii şi agenţii economici: 

- Deşeuri din plastic şi metal 

- Deşeuri din hârtie şi carton; 
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- Deşeuri din sticlă; 

- Biodeșeuri (de la operatorii din industria HoReCa și alimente expirate, piețe și zone verzi 

aparținând persoanelor juridice); 

- Deşeuri reziduale (în amestec). 

 

Art.65.Instituţiile şi agenţii economici vor folosi recipientele pe care Operatorul îi va pune la 

dispoziţie contra cost sau recipiente proprii, standardizate, adaptate sistemului de încărcare a 

Operatorului. Toate recipientele utilizate vor fi inscripționate. 

 

Art.66.Frecvența de colectare a deşeurilor similare nesortate (reziduale) precum și a 

biodeșeurilor de la persoanele juridice (operatori economici şi instituţii publice) va fi corelată 

cu cantitatea generată, dar nu mai puțin de 1 dată/săptămână și zilnic de la unitățile de 

alimentație publică și va fi stipulată în contractele de salubrizare încheiate de Operator cu 

utilizatorii susmenționați. 

 

Art.67.Frecvența de colectare a deşeurilor similare reciclabile colectate separat de la 

operatorii economici şi instituţiile publice va fi corelată cu cantitatea generată, dar nu mai 

puțin de 1 dată / săptămână în cazul deşeurilor de hârtie, cartion, plastic şi metal şi nu mai 

puţin de 1 dată/2 săptămâni în cazul deşeurilor de sticlă. 

 

Art.68.Operatorul va transporta deşeurile menajere astfel: 

- deşeurile menajere colectate în amestec vor fi trasportate la depozitul ecologic Ecorec 

- deşeurile menajere reciclabile colectate separat vor fi transportate la o staţie de sortare 

autorizată conform prevederilor legale, în vederea reciclării 

- biodeșeurile colectate separat vor fi transportate la o Stația de Tratare Mecano –Biologica 

Mihai Bravu, autorizată conform prevederilor legale, în vederea tratării mecano-biologice; 

- Colectarea şi transportul deşeurilor vor fi efectuate folosind autogunoiere compactoare în 

cazul deşeurilor reziduale şi autogunoiere special destinate în cazul deşeurilor reciclabile. 

- Este interzisă amestecarea, în mașina de colectare, a deșeurilor reciclabile precolectate 

separat. 

 

Art.69.Operatorul trebuie să asigure mijloacele de transport necesare pentru colectarea și 

transportul întregii cantități de deșeuri similare, având în vedere cantitățile de deșeuri și 

frecvența de colectare cerută. 

 

Colectarea separată și gestionarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, 

instituţii publice şi agenţi economici 

 

Art.70.Operatorul are obligaţia de a colecta, transporta si stoca temporar in vederea 

valorificări sau eliminării a deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie în mod gratuit, 

iar de la instituţii publice şi operatori economici contra cost. 

 

Art.71.Prin deşeuri voluminoase se înţelege deşeuri solide care, datorită dimensiunilor lor - 

precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosinţă îndelungată, altele decât deşeurile 

de echipamente electrice şi electronice - nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare, 

ci necesită o tratare diferenţiată faţă de acestea, din punct de vedere al preluării şi 

transportului. 

 

Art.72. Deşeurile voluminoase provenite de la deţinătorii de deşeuri vor fi colectate lunar de 

către Operator, conform unui plan aprobat în prealabil de Delegatar. 

 

Art.73. (1) Operatorul de salubrizare are obligaţia de a desfăşura activităţile de 

colectare,transport şi eliminare a deşeurilor voluminoase (mobilier, covoare, obiecte mari de 

folosinţă îndelungată, deşeurile de echipamente electrice şi electronice) provenite de la 
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populaţie, instituţii publice şi Operatori economici, în condiţiile legii, în aria administrativ-

teritorială al municipiului Tulcea. 

(2) Operatorul va înfiinţa şi va asigura funcţionarea, pe toată durata contractului de 

concesiune a unui Centru de Colectare pentru deşeuri voluminoaseşi reciclabile, pe raza 

municipiului Tulcea, care va asigura colectarea, pe categorii de deşeuri de aşa natură încât 

deţinătorii de deşeuri voluminoase să poată preda aceste deşeuri, iar operatorul serviciului de 

salubrizare să poată asigura colectarea şitransportul periodic al deşeurilor voluminoase spre 

instalaţiile de tratare/eliminare. 

Centrul de colectare va fi astfel conceput încât să poată asigura preluarea fără plată şi a 

tuturor deşeurilor reciclabile (deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice), 

lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi 

acumulatori, anvelope; 

(3) Operatorul va elabora un program de funcţionare a Centrului de Colectare, iar acest 

program va fi avizat de Autoritatea Contractantă. Termenul de realizare a Centrului de 

Colectare, va fi de maxim 18 luni de la semnarea contractului de concesiune. 

(4) În acest fel se vor îndeplini integral obiectivele descrise în prezentul caiet de sarcini. 

(5) Pe tot parcursul derulării contractului de concesiune, colectarea deşeurilor voluminoase se 

va realiza şi în sistemul “la cerere”, contra cost, pentru populatie, instituţii publice şi 

persoane juridice. Se va stabili de comun acord o dată, locaţia de depozitare temporară a 

deşeurilor şi un interval orar în care generatorul va scoate deşeul respectiv de unde 

Operatorul îl va colecta.  

(6) Deşeurile voluminoase colectate vor fi transportate de către Operator la Centrul de 

Colectare, în vederea valorificării/eliminării. În cazul în care valorificarea nu este posibilă, 

deşeurile voluminoase vor fi transportate la un depozit conform de deşeuri, în vederea 

eliminării.  

(7) Operatorul va asigura mijloacele de colectare şi transport a deşeurilor voluminoase de la 

generatori până la punctele de stocare temporară. 

(8) Autovehiculele trebuie să se încadreze în norma de poluare a motorului minim Euro 4 

(pot fi şi/sau motoare electrice sau hibride, GPL), vor fi omologate conform legislaţiei în 

vigoare, cu inspecţia tehnică valabilă. Pentru această activitate, Operatorul trebuie să respecte 

dotarea minimă de mijloace de transport, solicitată în prezentul de caiet de sarcini. 

(9) Autovehiculele vor fi dotate cu sistem GPS, pentru urmărirea îndeplinirii activităţii, de 

către Autoritatea Contractantă. Serviciul de specialitate al acesteia din urmă va avea 

posibilitatea de vizualizare a traseului parcurs de fiecare utilaj în timp real (online), precum şi 

istoricul traseelor parcurse pe toată durata contractului. Aprobarea situatiilor de lucrări 

prezentate de către Delegat se va face numai după verificarea, pe baza monitorizării GPS, a 

traseelor autovehiculelor Delegatului, coroborată cu verificarea în teren a prestației. 

(10) Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidenţă a gestionării deşeurilor voluminoase, 

din care să rezulte: 

a) data în care s-a realizat colectarea, transportul şi depozitarea; 

b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea; 

c) cantităţile pe categorii de deşeuri preluate de la populaţie, instituţii publice, persoane 

juridice. 

d) cantităţile de deşeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente; 

e) cantităţile ce urmează a fi transportate la depozitul de deşeuri autorizat.  

(11) Autoritatea Contractantă va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei de către 

Operator. Deficienţele constatate vor fi prezentate de Serviciul de specialitate din cadrul 

U.A.T. Municipiul Tulcea, prin notificări, Operatorului, acesta fiind obligat ca în cel mai 

scurt timp să ia măsurile care se impun pentru remedierea situaţiei. 

(12) În cazul în care Autoritatea Contractantă va organiza campanii de colectare a deşeurilor 

voluminoase, aceste servicii vor fi decontate către Operator la tariful valabil pentru – 

Colectarea și transportul deșeurilor menajere, inerte, vegetale, animaliere și voluminoase de 

la populație , exprimat în lei/to. 
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Art.74.Colectarea se va realiza în prima zi de sâmbătă a lunii de la fiecare asociaţie de 

proprietari/gospodării individuale. Deşeurile voluminoase vor fi transportate de deţinătorul 

acestora, în cursul zilei de vineri, în ajunul colectării. Dacă acest lucru nu este realizabil, din 

cauza spaţiului limitat, deşeurile vor fi aduse de deţinător în alte locuri special stabilite de 

Delegatar sau direct la mijlocul de transport. Pe parcursul derulării Contractului, Părțile pot 

stabili, de comun acord, schimbarea zilei de colectare.  

 

Art.75.Colectarea deşeurilor voluminoase se poate face şi direct de la deţinătorul acestora, în 

urma solicitării adresate Operatorului, cu specificarea caracteristicilor şi cantităţilor acestora. 

În această situtaţie, Operatorul poate să stabilească o altă dată şi oră decât cea aprobată ăn 

cadrul programului de colectare deşeuri voluminoase. În acest caz, colectarea deșeurilor 

voluminoase se va realiza contra cost. 

 

Art.76.Operatorul are obligaţia de a desfăşura cel putin câte o campanie lunară de informare 

(1) Programul de colectare va fi comunicat cetăţenilor cu cel puţin o săptămână înaintea 

derulării fiecărei campanii de colectare. 

(2) Informarea se va realiza cel puţin prin distribuirea de pliante informative fiecărui 

cetăţean sau afişe postate la fiecare asociaţie de locatari/gospodării individuale. 

(3) Atât pliantele cât şi afişele vor conţine informaţii privind programul, locul şi tipurile de 

deşeuri acceptate. 

 

Art.77.Operatorul trebuie să asigure mașinile necesare pentru colectarea și transportul 

întregii cantități de deșeuri voluminoase, având în vedere frecvența de colectare solicitată, 

conform cerințelor din Anexa nr. 2. 

 

Art.78.Deşeurile voluminoase sunt colectate şi transportate la Baza de lucru operațională, 

special amenajata in acest sens in vederea stocarii temporare. 

 

Art.79.De la Baza de lucru operațională, deşeurile vor fi transferate de către Operator la o 

instalaţie de tratare autorizată in vederea valorificării. În cazul in care valorificarea nu este 

posibilă. Deşeurile voluminoase vor fi transportate la un depozit conform de deşeuri, în 

vederea eliminării. Operatorul este responsabil cu transportul şi asigurarea costului 

tratării/eliminării. 

 

5.2 Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 

reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora 

 

Art.80.Operatorul are obligaţia de a desfăşura activităţile de colectare si transport a 

deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări, în condiţiile legii. 

 

Art.81.Prin deşeuri din construcţii şi demolări se înţelege deşeuri provenite din gospodăriile 

populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor 

/apartamentelor proprietate individuală. 

 

Art.82.Colectarea deșeurilor din construcții și demolări se va realiza “la cerere”, în urma 

apelurilor telefonice de la populație. Cantitatea estimata a fi generată este de 1000 tone/an. 

Cantitatea are un grad estimat de variație de până la 50%. Cantitatea de deșeuri din 

construcții și desființări estimat a fi colectată în fiecare an al contractului este prezentată în 

Anexa nr. 5 a Caietului de sarcini. 

 

Art.83.Colectarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări se face, pe bază 

de comndă, în saci procurați de către utilizatori sau în containere metalice puse la dispoziţie 

de către Operator, la cererea generatorilor de deșeuri, plata făcându-se în baza facturii emise 
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către generatorul deșeuri. Containerele metalice vor fi puse la dispoziția generatorilor în baza 

comenzii. 

 

Art.84.Cele 3 fracții de deșeuri din construcții și demolări care vor fi colectate separat sunt: 

(1) fracție inertă ce va fi tratată în vederea obținerii de agregate minerale secundare (ex. 

beton, cărămidă, BCA, obiecte sanitare din ceramică, inclusiv faianță și gresie, sticlă, 

etc.) sau va putea fi valorificată material (umplere terenuri, rambleieri etc); 

(2) fracția valorificabilă energetic (toate materialele combustibile – ex. parchet, tâmplărie 

din lemn și PVC, linoleum, izolatori electrici și fonici, piese din plastic, țevi de 

PVC/PE/PP, hârtie, carton, carton asfaltat, ambalaje de la materiale de construcții, 

inclusiv vopseluri, polistiren etc.); 

(3) fracția cu potential reciclabil (orice obiect care conține metal într-un procent mai mare de 

10%, tâmplarie metalică, calorifere, robineți, cabluri electrice, piese și părți metalice etc.) 

 

Art.85.Pentru a asigura informarea generatorilor asupra modului de colectare separată a 

deșeurilor din construcții și demolări, Operatorul va realiza o broșură cu explicații concise 

care va fi înmânată generatorului de deșeuri. 

 

Art.86. (1) Operatorul trebuie să asigure mașinile necesare pentru colectarea și transportul 

întregii cantități de deșeuri din construcții și demolări, având în vedere cantitățile de deșeuri 

estimate, conform cerințelor din Anexa nr. 5. 

(2).Utilajele de colectare și transport deșeuri din construcții și demolări vor fi dotate cu 

sistem de monitorizare GPS. Serviciul de specialitate al autorității contractante va avea 

posibilitatea de vizualizare a traseului parcurs de fiecare utilaj în timp real (online), precum şi 

istoricul traseelor parcurse pe toată durata contractului. Aprobarea situatiilor de lucrări 

prezentate de către Delegat se va face numai după verificarea, pe baza monitorizării GPS, a 

traseelor autovehiculelor Delegatului, coroborată cu verificarea în teren a prestației. 

 

Art.87.Operatorul se va asigura că cel puțin 70% din cantitatea de deșeuri din construcții și 

demolări colectată este tratată în vederea valorificării în instalații autorizate sau este 

valorificată material. 

 

Art.88. Eliminarea deşeurilor de construcţii şi demolări nepericuloase colectate (fracția 

nevalorificabilă) se face la un depozit conform de deșeuri, Operatorul fiind responsabil cu 

transportul și asigurarea costului eliminării. 

 

Colectări ocazionale și servicii suplimentare 

 

Art.89. În plus față de activităţile de colectare la intervale regulate, prezentate anterior, vor 

exista activităţi de colectare care depind parţial de anotimpuri şi parţial de unele aranjamente 

speciale. Acestea pot include colectarea deşeurilor de la festivaluri, concerte, târguri, 

campinguri şi alte situaţii sau locaţii similare. Operatorul va fi obligat să colecteze deşeurile 

generate în astfel de situaţii şi locaţii la cerere şi în urma solicitării din partea Delegatarului. 

Frecvenţa şi regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se presupune că reprezintă o 

mică parte a întregului serviciu. Pentru evenimentele organizate de terți, colectarea se va face 

pe baza de contracte încheiate de Operator cu organizatorii evenimentelor, plata serviciilor 

Operatorului făcându-se de către cei din urmă.  

 

Art.90. Operatorul are obligația de a colecta toate deșeurile abandonate pe domeniul public și 

privat al Delegatarului. În cazul în care producătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile 

legate de colectarea acestor deșeuri sunt suportate de Delegatar. 

 

Art.91. De asemenea, Operatorul are obligația de a colecta toate anvelopele abandonate pe 

domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale şi de a le 
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preda persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau 

celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care 

introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este 

autorizat pentru această activitate în condiţiile legii. 

 

Colectarea şi transportul deşeurilor abandonate pe domeniul public 

 

Art.92.  

(1) Operatorul de salubrizare are obligaţia de a colecta, transporta şi elimina deşeurile 

abandonate pe domeniul public și privat al municipiului Tulcea, cu aprobarea Delegatarului, 

în cazurile cînd Operatorul a localizat acele deșeuri sau a fost notificat de către terți, sau la 

solicitarea Delegatarului, în baza notelor de constatare întocmite de repezentanții acestuia. 

(2) Cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele de transport, 

valorificare, recuperare/reciclare, eliminare vor fi suportate de: 

- producătorul/ deţinătorul de deşeuri în cazul în care acesta poate fi identificat; 

- autoritatea administraţiei publice locale în cazul în care producătorul/deţinătorul deşeurilor 

este necunoscut/nu poate fi identificat. 

3) Decontarea serviciilor de către autoritatea administraţiei publice locale în cazul în care 

producătorul/deţinătorul deşeurilor este necunoscut/nu poate fi identificat, executate de 

operatorul de salubrizare, se vor realiza pe baza proceselor-verbale, încheiate între 

Autoritatea Publică şi Operator. Procesele verbale zilnice vor conţine data, locaţia. 

Centralizatorul bonurilor de cântar va atesta cantitatea de deşeuri abandonate colectate, 

predate și va fi ataşat procesului verbal. Operatorul va întocmi lunar o situaţie de lucrări şi o 

va prezenta autorităţii contractante, în vederea confirmării. 

(4) Operatorul va asigura personalul, mijloacele de colectare şi transport a deşeurilor 

abandonate până la un depozit de deşeuri autorizat sau la Baza de lucru operațională a 

acestuia, amenajat şi pentru acest scop, în vederea cântăririi/sortării/valorificării sau 

eliminării prin depozitarea acestora. 

(5) Pentru încărcarea şi transportul deşeurilor abandonate, utilajele Operatorului vor fi dotate 

cu sistem GPS, pentru urmărirea îndeplinirii activităţii, de către Autoritatea Contractantă. 

Serviciul Gospodărie Municipală al acesteia din urmă va avea posibilitatea de vizualizare a 

traseului parcurs de fiecare utilaj în timp real (online), precum şi istoricul traseelor parcurse 

pe toată durata contractului.Pentru această activitate. Aprobarea situatiilor de lucrări 

prezentate de către Delegat se va face numai după verificarea, pe baza monitorizării GPS, a 

traseelor autovehiculelor Delegatului, coroborată cu verificarea în teren a prestației. 

 

5.3 Organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a 

deşeurilor 

 

Art. 93. (1) Indiferent de natura deşeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, 

neutralizare şi valorificare materială şi energetică.  

(2) Operatorul trebuie să îşi organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai 

mare de valorificare a deşeurilor.  

(3) Metodele şi tehnologiile de valorificare a deşeurilor trebuie să respecte legislaţia în 

vigoare şi să fie în concordanţă cu planurile de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, 

regional, judeţean, după caz. 

(4) Deşeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite 

din parcuri, grădini, curţi şi alte spaţii verzi sunt transportate la staţia de compost pentru 

obţinerea de compost, care trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate pentru utilizarea sa 

în agricultură.  

(5) Gazele de fermentare şi apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează 

şi se dirijează spre instalaţii adecvate de tratare şi neutralizare. 
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(6) Operatorul va defini în procedurile operaţionale proprii modul de prelucrare, neutralizare 

şi valorificare materială a deşeurilor astfel încât cantitatea de deşeuri depozitate să fie 

minimă, iar veniturile din reciclarea materialelor recuperabile să acopere cheltuielile aferente. 

 

5.4 Operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi 

deşeurile similare 

 

Art.94. (1) În vederea optimizării costurilor de transport se vor utiliza staţii de transfer al 

deşeurilor, cu sau fără sistem de compactare.  

(2) Operarea staţiilor de transfer se va realiza de către operator numai după obţinerea avizelor 

şi autorizaţiilor solicitate prin actele normative în vigoare.  

(3) Operatorul va asigura transferul din staţiile de transfer către instalaţiile de tratare a 

deşeurilor municipale colectate separat, fără amestecarea acestora.  

(4) Stocarea temporară în staţiile de transfer a deşeurilor biodegradabile se face pentru 

maximum 24 ore. 

 

5.5 Sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare 

 

Art.95. (1) Deşeurile de hârtie şi carton, de plastic şi metal colectate separat de la toţi 

producătorii de deşeuri pe teritoriul unităţilor administrative-teritoriale se transportă către 

staţia de sortare numai de către operatorii licenţiaţi A.N.R.S.C. care au contracte de delegare 

a gestiunii încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare 

intercomunitară.  

(2) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcţie de cerinţele de calitate solicitate de 

operatorii reciclatori.  

(3) În situaţia în care transportul deşeurilor sortate de la staţia de sortare către instalaţiile de 

tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigură 

de către operatorii economici care au contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu operatorul 

staţiei de sortare, în condiţiile legii. 

(4) Deşeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deşeuri vor fi transportate de 

către operatorii de salubrizare la spaţiile de stocare temporară, special amenajate în incinta 

staţiilor de sortare sau a staţiilor de transfer. 

(5) Operatorul staţiei de tratare, respectiv al staţiei de transfer asigură predarea către 

operatorii reciclatori a deşeurilor de sticlă colectate separat.  

(6) Operatorul care asigură activitatea de sortare a deşeurilor are şi următoarele obligaţii 

specifice:  

a) să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea temporară a deşeurilor ce urmează a fi 

sortate, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;  

b) să asigure valorificarea întregii cantităţi de deşeuri sortate, evitând formarea de stocuri;  

c) să folosească, pentru sortarea deşeurilor, tehnologii şi instalaţii care îndeplinesc condiţiile 

legale privind funcţionarea acestora;  

d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deşeurilor.  

(7) Spaţiile în care se desfăşoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puţin 

următoarele condiţii:  

a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafaţă suficientă pentru primirea deşeurilor şi 

pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deşeu reciclabil;  

b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia şi 

înregistrarea datelor la dispecer şi cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;  

c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din 

procesul tehnologic de sortare şi spălare;  

d) să aibă instalaţie de spălare şi dezinfectare;  

e) să fie prevăzute cu instalaţii de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau 

să existe posibilitatea de transportare a acestora la staţiile de epurare a apelor uzate aparţinând 

localităţii;  
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f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;  

g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de 

contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deşeuri;  

h) să existe grupuri sanitare şi vestiare conform normativelor în vigoare; 

i) să fie dotate cu instalaţie de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanţă necesară 

asigurării activităţii în orice perioadă a zilei;  

j) să fie prevăzute cu instalaţii de detecţie şi de stins incendiul;  

k) să fie prevăzute cu instalaţii de presare şi balotare pentru diferite tipuri de materiale 

reciclabile. 

 

Întreținere vehicule și recipiente 

 

Art.96. (1) Operatorul trebuie să folosească echipamentele proprii, puse la dispoziție conform 

angajamentelor din Ofertă, pentru a se asigura că serviciile se realizează într-un mod 

satisfăcător iar indicatorii de performanță sunt respectati.  

(2) Operatorul trebuie să asigure un stoc tampon de recipiente (minim 2%), pentru a putea 

înlocui în cât mai scurt timp recipientele defecte. 

(3) Este responsabilitatea Operatorului să întreţină toate vehiculele și echipamentele folosite 

pentru prestarea serviciilor în stare bună de funcționare și să asigure repararea acestora în 

timp util pentru a satisface complet toate cerinţele contractuale ale serviciului. 

 

Art.97. De asemenea, operatorul trebuie să se asigure de etanșeitatea benelor, a rezervoarelor 

de apă/clorură etc. astfel încât să se împiedice scurgererile de levigat sau alte lichide. 

 

Art.98. În caz de defecţiune şi nefuncţionare, este responsabilitatea Operatorului de a se 

asigura imediat că este utilizat un alt vehicul/echipament adecvat şi de a înlocui 

vehiculele/echipamentele cât de repede posibil dar nu mai târziu de finalul următoarei zile de 

lucru după apariţia defecţiunii sau nefuncţionării. 

 

Art.99. Vehiculele folosite pentru colectarea deşeurilor reziduale și a celor biodegradabile 

vor fi spălate zilnic și dezinfectate saptamanal pe dinafară şi pe dinăuntru benei. Dacă 

Operatorul trebuie să utilizeze unul şi acelaşi vehicul pentru colectarea deşeurilor 

reziduale/biodegradabile şi a celor reciclabile, vehiculul trebuie curăţat şi pe dinăuntru şi pe 

dinafara benei după ce deşeurile reziduale sau biodegradabile au fost descărcate şi înainte de 

colectarea deşeurilor reciclabile, pentru a nu contamina deșeurile reciclabile. 

 

Art.100. Operatorul va spăla, curăţa și dezinfecta toate recipientele utilizate pentru colectarea 

deșeurilor în amestec (reziduale), a celor biodegradabile și a celor reciclabile, conform Art. 

56 din prezentul caiet de sarcini. 

 

Art.101. De asemenea, Operatorul va curăța și spăla coșurile de gunoi stradale, cel puţin o 

dată la 3 luni, cu excepția sezonului rece, atunci când temperaturile coborâte nu permit 

realizarea acestei operații. 

 

Art.102. Operatorul va asigura și un echipament mobil de spălare pentru spălarea şi curăţarea 

recipientelor. Apa uzată rezultată în urma spălării va fi colectată într-un rezervor acoperit. 

Recipientele vor fi spălate pe dinăuntru şi pe capace fără a se aduce vreun prejudiciu vreunei 

părţi a recipientului. 

 

Art.103. În vederea deversării apelor uzate rezultate, operatorul de salubrizare va încheia un 

contract cu operatorul care gestionează serviciul apă-canal. 

 



23 

 

Art.104. În cazul în care recipientele trebuie reparate, lucrarea trebuie iniţiată imediat ce s-a 

descoperit acest lucru şi niciun recipient nu trebuie lăsat într-o stare de deteriorare mai mult 

de o zi înainte de a fi reparat sau înlocuit. 

 

Art.105. În cazul în care recipientele sunt furate sau deteriorate fără a mai putea fi reparate, 

Operatorul este obligat să le înlocuiască cu recipiente de aceeaşi capacitate și calitate 

similară, în termen de 24 ore. 

 

Determinări privind compoziția deșeurilor 

 

Art.106. Operatorul va realiza determinări privind compoziția deșeurilor menajere, a 

deșeurilor similare, a deşeurilor provenite din piete, deșeuri reciclabile, deșeuri provenite din 

depozite necontrolate şi a deşeurilor stradale. Colectarea deșeurilor pentru efectuarea 

determinărilor se va realiza din zonele indicate de către Delegatar. 

 

Art.107. Determinările vor fi realizate conform standardelor/metodologiilor agreate la nivel 

european. Vor fi realizate minim două determinări anual – în sezonul cald și sezonul rece. 

 

Art.108. La începutul fiecărui an, în luna aprilie, Operatorul va furniza Delegatarului un 

raport privind rezultatele determinărilor privind compozitia deşeurilor derulată în anul 

precedent. Structura raportului se va aproba în prealabil de către Delegatar, in maxim 6 luni 

de la data de începere a contractului.  
 
Art.109. Analizele fizico-chimice ale compoziţiei deşeurior se vor determina în laboratoare 

de încercari (interne sau ale unor terţe persoane) acreditate SR EN ISO/CEI 17025/2005. 

 

Înființarea punctelor îngropate de colectare a deșeurilor reciclabile 

 

Art.110. Pentru colectarea separată a deşeurilor reciclabile, Operatorul și Delegatarul vor 

analiza oportunitatea inființării de platforme subterane, cu respectarea următoarelor cerințe:  

(1) Vor fi situate în zone dens populate (in zona blocurilor înalte); 

(2) Nu se află în zone inundabile, din cauza pânzei freatice sau a scurgerilor de ape pluviale; 

(3) Nu afectează rețelele edilitare subterane și nu incomodează accesul la acestea; 

(4) Un punct de colectare cu containere îngropate va deservi aproximativ 3.000 locuitori; 

(5) Toate punctele de colectare noi vor fi amplasate cu respectarea legislației in vigoare, 

păstrând distanța minimă de 10m până la ferestrele spaţiilor cu destinaţie de locuinţă, în 

conformitate cu prevederile Ordinului nr.119 / 2014 al Ministerului Sănătății; 

(6) Punctele de colectare şi containerele aferente vor fi usor accesibile pentru generatorii de 

deşeuri arondati.  

 

Art.111. Operatorul se va asigura de amplasarea în siguranta a containerelor pentru a evita 

producerea de accidente.  

 

Art.112. Punctele de colectare vor fi intretinute/reparate în asa fel incat recipienţii sa fie uşor 

manevrabili, să se evite deteriorarea lor şi să nu prezinte niciun pericol pentru populaţie. 

 

Art.113. Operatorul va pregăti documentaţiile necesare obţinerii certificatelor de urbanism şi 

a tuturor avizelor/acordurilor/studiilor solicitate prin certificatul de urbanism în vederea 

obţinerii autorizaţiei de construire şi de operare a punctelor de colectare. 

 

CAPITOLUL VI: MĂTURATUL, SPĂLATUL, STROPIREA ŞI ÎNTREŢINEREA 

CĂILOR PUBLICE 
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Art.114. Operatorul are obligația de a desfăşura activitatea de măturat, spălat, stropit, răzuit 

rigole, întreţinerea căilor publice și decolamatat canale pluviale, în condiţiile legii, pe întreg 

teritoriul Municipiului Tulcea. Activitatea de salubrizare stradală se desfăşoară în scopul 

menținerii în permanență a domeniului public în stare de curăţenie. 

 

Art.115. Această activitate presupune următoarele operaţii: 

(1) măturatul – manual și/sau mecanizat – al carosabilului, trotuarelor, pieţelor, locurilor de 

parcare, precum şi a suprafeţelor anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de 

agrement - locuri de joacă, alei din parcuri etc.; 

(2) întreţinerea curăţeniei; 

(3) răzuitul rigolelor; 

(4) stropitul mecanizat al carosabilului; 

(5) spălatul carosabilului; 

(6) decolmatarea canalelor pluviale; 

(7) suprafețele și amplasamentele pe care vor fi desfășurate operațiile menționate la alin. (1)-

(6) se regăsesc în Anexa nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini. 

 

Art.116. Prestarea operațiunilor de măturat, spălat, stropit, întreţinerea căilor publice - 

carosabil, trotuare, pieţe, locuri de parcare, precum şi suprafeţe anexe ale spaţiilor de 

circulaţie, de odihnă sau de agrement - locuri de joacă, alei din parcuri etc  precum și 

decolmatarea canalelor pluviale și răzuitul rigolelor se va executa astfel încât să se realizeze: 

(1) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea 

prevederilor contractuale; 

(2) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele Delegatarului; 

(3) controlul calităţii serviciului prestat; 

(4) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; 

(5) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

(6) respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea 

administraţiei publice locale, în condiţiile legii; 

(7) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv 

reducerea costurilor de prestare a serviciului; 

(8) asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat şi 

stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată; 

(9) îndeplinirea  indicatorilor  de  performanță  a  prestării  activităţii,  specificaţi  în 

Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Tulcea și în Anexa nr. 8 la 

Contract; 

(10)  asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 

suficient. 

 

Art.117. Colectarea deşeurilor stradale se va efectua de pe suprafeţele aparținând domeniului 

public și privat al U.A.T. Municipiul Tulcea. Natura deşeurilor stradale ce trebuie colectate: 

deşeurile rezultate din măturarea manuală, din răzuitul la rigolă, golirea coşurilor stradale, 

deşeuri abandonate în locuri nepermise, diferite obiecte aruncate pe stradă. 

 

Art.118. Deşeurile rezultate din salubrizarea străzilor, trotuarelor şi a celorlalte spaţii, cu 

ocazia curăţeniei de primăvară, sărbătorilor legale și organizării de evenimente sunt 

considerate deşeuri municipale, colectarea acestora intrând în obligaţia Operatorului. 

 

Art.119. Întreaga cantitate de deşeuri rezultate în urma operațiilor de măturare, răzuit rigole, 

decolmatat canale pluviale și întreținere a curățeniei pe căile publice se transportă spre 

eliminare la un depozit de deșeuri conform. 
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Art.120. Vor fi salubrizate toate străzile din Anexa nr. 2, anexă care cuprinde lista străzilor 

cuprinse în programul de măturat, stropit, întreţinere şi frecvenţa acestor operații. 

 

Art.121. Operatorul va întocmi și va supune aprobării Delegatarului programul de lucru. 

 

Art.122. Operatorul va anunța Delegatarul asupra tuturor situațiilor care împiedică realizarea 

operațiilor de măturare, spălare, stropire, intreținerea curățeniei, răzuit rigole, decolmatat 

canale pluviale. 

 

Art.123. În cazul în care apar străzi noi în Nomenclatorul Stradal acestea vor fi incluse în 

programul de salubrizare, prin acordul scris al părţilor, concretizat prin act adițional la 

Contractul de delegare a gestiunii. 

 

Art.124. La solicitarea Delegatarului, Operatorul va efectua lucrări ocazionale de salubrizare 

(acţiuni de voluntariat, de educare/conştientizare a populaţiei, salubrizare în urma desfiinţării  

depozitelor necontrolate de deşeuri), pe bază de notificare prealabilă, cu specificarea 

condițiilor de lucru. 

 

Art.125. În cazul efectuării unor lucrări edilitare în/pe carosabil și/sau în/pe trotuare pe o 

stradă/tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare 

este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuală și întreținere pe perioada 

când se efectuează aceste lucrări edilitare. 

 

Art.126. În cazul efectuării unor lucrări edilitare în/pe carosabil și/sau în/pe trotuare pe o 

stradă/tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu 

va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări 

edilitare. Menținerea stării de salubritate a străzii/ tronsonului de stradă cade în sarcina 

constructorului. 

 

Art.127. Echipamentele tehnice necesare pentru măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea 

căilor publice vor fi asigurate de către Operator, conform cerințelor prezentate în Anexa nr. 2. 

 

Măturatul manual 

 

Art.128. (1) Măturatul manual se efectuează pe carosabil, trotuare, în pieţe, locuri de parcare, 

precum şi pe suprafeţele anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement - locuri 

de joacă, alei din parcuri etc. care nu pot fi măturate mecanizat. 

(2).Măturatul carosabilului se efectuează pe o lățime de cca 1m de la marginea carosabilului, 

către axul drumului. 

(3) Celelalte suprafețe enumerate la alin (1) vor fi măturate în întregime. 

 

Art.129. Suprafaţa care trebuie măturată manual este stabilită și aprobată de catre Delegatar 

prin programul de lucru. 

 

Art.130. Măturatul manual se desfăşoară pe perioada când aceste lucrari pot fi executate, 

indiferent de anotimp, în funcţie de condiţiile meteorologice, ziua și noaptea, în conformitate 

cu programul stabilit și aprobat de către Delegatar. 

 

Art.131. Măturatul manual se desfăşoară pe străzile/suprafețele specificate în  Anexa nr. 2. 
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Art.132. Măturatul manual constă în măturatul propriu-zis al suprafeței, cu perii/maturi din 

diferite materiale. De asemenea, se vor utiliza și aspiratoare acționate electric. 

 

Art.133. Măturarea suprafeţelor va fi integral executată pe suprafaţa de măturat, fără 

intermitenţe şi minimizând răspândirea prafului.  

 

Art.134. Este obligatorie descărcarea tuturor coşurilor stradale de gunoi, de fiecare dată când 

pe artera respectivă se efectuează operaţia de măturat manual. 

 

Art.135. Colectarea deșeurilor rezultate din activitatea de măturat manual se face în 

europubele, prevăzute cu saci menajeri. Se interzice stocarea temporară a acestor deșeuri, 

între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol. 

 

Art.136. Echipajele specializate vor utiliza autogunoiere sau autospeciale adecvate, numărul 

acestora trebuind să permită deservirea în timp real a tuturor muncitorilor care execută 

măturatul manual pe durata unui schimb. 

 

Art.137. Descărcarea utilajelor de colectare și transport al deșeurilor stradale se va face, după 

caz, la stații de sortare / transfer sau la depozitul ecologic de deșeuri. 

 

Art.138. Activitatea de măturat manual se execută cu evitarea atingerii vehiculelor parcate, 

sau a altor bunuri publice sau private. Răspunderea pentru orice daună dovedită, adusă 

acestora cade în sarcina exclusivă a Operatorului. 

 

Art.139. În situaţii deosebite operaţia de măturat manual poate fi înlocuită cu măturatul 

mecanizat respectând suprafaţa, programul şi tariful specifice operaţiunii. 

 

Măturatul mecanizat 

 

Art.140. Măturatul mecanizat se realizează cu autospeciale măturătoare, echipate cu perii 

cilindrice şi/sau circulare care acţionează pe suprafaţa străzilor. Pe carosabil, lăţimea pe care 

se execută operaţia este de minim 2 m de la marginea carosabilului. 

 

Art.141. Suprafaţa care trebuie măturată mecanizat este este stabilită și aprobată de către 

Delegatar prin programul de lucru. 

 

Art.142. Pentru evitarea formării prafului, automăturătorile vor fi prevăzute cu sistem de 

stropire care va fi utilizat doar în situațiile în care praful nu este umectat ca urmare a 

condițiilor naturale sau dacă, temperatura exterioară în zona măturată nu este mai mică decât 

cea de îngheț. 

 

Art.143. Activitatea de măturat mecanizat se desfășoară pe toată perioada anului, cu excepția 

perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub 

cea de îngheț. 

 

Art.144. Măturatul mecanizat se desfăşoară pe străzile specificate în  Anexa nr. 2. 

 

Art.145. În derularea activităţii se vor utiliza utilaje specializate (autospeciale-măturătoare), 

conform cerințelor din Anexa nr. 3. 
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Art.146. Utilajele pentru executia măturatului mecanizat al carosabilului trebuie să aibă o 

zonă activă de măturare de min. 2 metri, să fie dotate cu cel puţin o perie cu ax vertical şi o 

perie cu ax orizontal transversal pe direcţia de înaintare, să asigure stropirea carosabilului în 

zona de periere şi să asigure aspirarea deşeurilor stradale periate şi stocarea într-un buncăr 

propriu. Se recomandă folosirea unor utilaje de măturat mecanizat care să permită utilizarea 

periei/periilor cu ax vertical pe ambele părţi laterale ale vehiculului. 

 

Art.147. Utilajele pentru execuţia măturatului mecanizat al trotuarelor, parcările, pistelor de 

biciclete, aleilor trebuie să aibă o zonă activă de măturare cu o lăţime mai mică de 2 metri, să 

fie dotate cu două perii cu ax vertical pe ambele părţi ale utilajului, să asigure stropirea 

trotuarului în zona de periere şi să asigure aspirarea deşeurilor stradale periate şi stocarea într-

un buncăr propriu. 

 

Art.148. Deșeurile stradale rezultate în urma măturatului mecanic sunt trasnportate la un 

depozit autorizat. 

 

Art.149. Intervalul orar pentru efectuarea operaţiei de măturat mecanizat va fi stabilit prin 

programul de lucru aprobat de către Delegatar. 

 

Art.150. Operaţiunea se execută cu evitarea vehiculelor parcate, sau a altor bunuri publice 

sau private nedeplasabile. Răspunderea pentru orice daună adusă acestora cade în sarcina 

exclusiva a Operatorului. 

 

Art.151. În situaţii deosebite operaţia de măturat mecanizat poate fi înlocuită cu măturatul 

manual respectând suprafaţa, frecvenţa şi tariful specific operaţiunii. 

 

Spălarea carosabilului și a trotuarelor 

 

Art.152. Spălarea carosabilului și a trotuarelor constă în spălatul efectiv al suprafeţei străzilor 

și a trotuarelor cu jet puternic de apă sub presiune, la solicitarea Delegatarului. 

 

Art.153. Pentru a se obţine o calitate cat mai bună acestei prestaţii se vor folosi soluţii 

speciale (detergenţi) şi utilaje dotate cu perii. Soluțiile speciale utilizate trebuie să nu 

degradeze carosabilul, trotuarele și spațiile verzi aferente. 

 

Art.154. Substanțele utilizate în procesul de spălare vor fi autorizate de către reprezentanții 

Primăriei Municipiului Tulcea. 

 

Art.155. Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu 

furtunul racordat la hidranţii stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu 

instalaţiile adecvate realizării presiunii prevăzută în normative. 

 

Art.156. Este necesară realizarea unei treceri în vederea spălării carosabilului pe fiecarare 

sens de circulație în parte. Consumul specific de apă pe 1 mp suprafață spălată este de minim 

1 litru. 

 

Art.157. Apa utilizată pentru realizarea operațiunii de spălare este apă industrială luată din 

punctele ce vor fi indicate de operatorul rețelei de apă și canalizare sau din foraje proprii ale 

Operatorului. 
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Art.158. Spălatul se realizează numai în zilele în care temperatura este de minim 7˚C. 

Intervalul orar recomadat pentru efectuarea operației de spălare este între orele 22.00 – 6.00. 

 

Art.159. Este interzisă operaţia de spălare în anotimpul călduros în intervalul orar în care 

indicele de confort termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unităţi. 

 

Art.160. Este interzisă efectuarea operației de spălare în perioada în care, conform prognozei 

meteorologice, este posibilă formarea poleiului. 

 

Art.161. În vederea planificării activității de spălare Operatorul va lua toate măsurile 

necesare ca în perioadele călduroase să cunoască valoarea indicelui de confort termic la ora 

12 și prognoza pentru următoarele 2 zile de la Administrația Națională de Meteorologie. 

 

Art.162. Recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor se consemnează în procesele verbale de 

recepție, centraliatoarele cantitative și notele de constatare, verificate de serviciul de 

specialitate al Delegatarului. Recepţia se va efectua împreună cu un reprezentant al 

Operatorului care va asigura şi mijlocul de transport. 

 

Stropitul carosabilului 

 

Art.163. Stropitul carosabilului constă în dispersarea cu presiune a apei pe suprafaţa 

carosabilului, pentru evitarea formării prafului, crearea unui climat favorabil şi îmbunătăţirea 

gradului de confort şi igienă citadină. 

 

Art.164. Suprafața zilnică pe care Operatorul trebuie să fie pregătit să execute operația de 

stropire este stabilită prin programul de lucru aprobat de către Delegatar. 

 

Art.165. Este necesară realizarea unei treceri în vederea stropirii pe fiecare sens de circulație 

în parte. Stropitul se execută pe suprafeţe de circulaţie conform Anexa nr. 2. Consumul 

specific de apă pe 1 mp suprafață stropită este de minim 0,6 litri. 

 

Art.166. Lucrările se vor realiza numai cu utilaje specializate ce se vor deplasa cu o viteză de 

maxim 20 km/h. În timpul operaţiei se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, 

autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare ect. din zona în care 

acționează utilajul. 

 

Art.167. Apa utilizată pentru realizarea operațiunii de stropire este apă industrială luată din 

punctele ce vor fi indicate de operatorul rețelei de apă și canalizare sau din forajele proprii ale 

Operatorului. 

 

Art.168. Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, 

perioadă ce poate fi modificată de U.A.T. Municipiul Tulcea, în funcție de condițiile 

meteorologice concrete. 

 

Art.169. Operația de stropire nu se realizează în acele zile în care sunt precipitații cu durate 

mai mari de două ore. 

 

Art.170. Este interzisă operaţia de stropire în anotimpul călduros dacă indicele de confort 

termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unităţi. 

 

Art.171. În vederea planificării activității de stropire Operatorul va lua toate măsurile 

necesare ca în perioadele călduroase să cunoască valoarea indicelui de confort termic la ora 

12 și prognoza pentru următoarele 2 zile de la Administrația Națională de Meteorologie. 
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Pentru zilele cu prognoză de caniculă, indicele de confort termic va fi monitorizat începând 

cu ora 10 am. 

 

Art.172. De asemenea, este interzisă efectuarea operației de stropire în perioada în care, 

conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului. 

 

Art.173. Recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor se consemnează în procesele verbale de 

recepție, centraliatoarele cantitative și notele de constatare, verificate de serviciul de 

specialitate al Delegatarului. Recepţia se va efectua împreună cu un reprezentant al 

Operatorului care va asigura şi mijlocul de transport. 

 

Art.174. Pentru toate operațiunile mecanizate de salubrizare, autovehiculele vor fi dotate cu 

sistem GPS, pentru urmărirea îndeplinirii activităţii, de către Autoritatea Contractantă. 

Serviciul de specialitate al acesteia din urmă va avea posibilitatea de vizualizare a traseului 

parcurs de fiecare utilaj în timp real (online), precum şi istoricul traseelor parcurse pe toată 

durata contractului. Aprobarea situatiilor de lucrări prezentate de către Delegat se va face 

numai după verificarea, pe baza monitorizării GPS, a traseelor autovehiculelor Delegatului, 

coroborată cu verificarea în teren a prestației. 

 

Răzuitul rigolelor 

 

Art.175. Răzuitul rigolelor constă în îndepărtarea, cu ajutorul razurilor/lopeţilor şi 

periilor/măturilor, după caz, a noroiului, nisipului, prafului și a deșeurilor aflate pe carosabil, 

pe o lățime medie de 75 cm de la marginea carosabilului, sau din zonele unde a stagnat apa, 

strângerea în grămezi, încărcarea grămezilor în saci sau europubele, golirea europubelelor în 

autospeciale şi transportul zilnic la depozitul autorizat. 

 

Art.176. Lungimea totală a rigolelor care trebuie curățate este stabilită prin programul de 

lucru aprobat de către Delegatar. 

 

Art.177. Curățarea rigolelor se va executa pe toată durata anului, cu frecvențele prezentate în 

Anexa nr. 2, exceptând perioadele când carosabilul este acoperit cu zăpadă sau gheaţă, şi este 

urmată de operaţiuni de măturat mecanic sau manual. 

 

Art.178. Răzuitul rigolei se realizează de-a lungul căilor de circulație din Anexa nr. 2. 

 

Art.179. De asemenea, operația se execută după fiecare ploaie a cărei debit a generat scurgeri 

torențiale către gurile de captare a apelor pluviale. 

 

Întreținerea curățeniei 

 

Art.180. Întreţinerea curăţeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei şi 

cuprinde operaţiunile de măturat stradal, al aleilor aparinînd spaţiilor de agrement şi odihnă, 

al parcărilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de 

gunoi şi în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public. 

 

Art.181. Suprafața pe care Operatorul trebuie să fie pregătit să execute operația de întreținere 

a curățeniei va fi stabilită prin programul de lucru aprobat de către Delegatar. 

 

Art.182. Întreţinerea curățeniei se execută pe suprafeţele prezentate în Anexa nr. 2 și se 

execută pe toată perioada anului, în funcție de condițiile meteorologice. 

 

Art.183. Este obligatorie descărcarea tuturor coşurilor stradale de gunoi, de fiecare dată când 

pe artera respectivă se efectuează operaţia de întreținere a curățeniei. 
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Art.184. Coșurile montate în stațiile MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎN COMUN 

trebuie să nu îngreuneze accesul călătorilor la mijloacele de transport în comun. Instalarea 

coșurilor de gunoi se va face astfel încât să se asigure accesul cât mai facil. Operatorul are 

obligația de a asigura un număr suficient de coșuri stradale speciale, dotate cu pungi destinate 

colectării de către cetățeni a dejecțiilor provenite de la animalele de companie. 
 
CAPITOLUL VII: CURĂŢIREA ŞI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE 

PUBLICE ŞI MENŢINEREA ÎN FUNCŢIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI 

SAU DE ÎNGHEŢ 
 
Art.185. Operatorul are obligaţia de a desfăşura activitatea de curăţare şi transportul zăpezii 

de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în 

condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a  Municipiului Tulcea, în conformitate cu 

procedura și programul anual de intervenţie pe străzile Municipiului Tulcea aprobate prin 

hotărâre a Consiliului Local. 

 

Art.186. Activitatea se execută ziua şi noaptea, în funcţie de necesitate şi are ca scop 

menţinerea în stare practicabilă a arterelor de circulaţie cuprinzând următorul ciclu de 

operaţii: 

(1) curăţatul manual şi mecanizat al zăpezii şi/sau al gheţii, inclusiv la gurile de scurgere; 

(2) încărcatul/descărcatul şi transportul zăpezii; 

(3) combaterea poleiului. 

 

Art.187. În funcţie de prognoza meteorologică primită, Operatorul acţionează preventiv 

pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului. 

 

Art.188. Operatorul îşi va organiza sistemul de informare şi control asupra stării drumurilor. 

Operatorul va avea convenţie încheiată cu Administraţia Naţională de Meteorologie în 

vederea cunoaşterii prognozei zilnice (pentru următoarele 3 zile) privind evoluţia temperaturii 

nocturne şi diurne şi a cantităţilor de precipitaşii sub formă de zăpadă. 

 

Art.189. În cazul situaţiilor excepţionale, care constau în zile cu temperaturi extrem de 

scăzute, viscol sau căderi de zăpadă, se va interveni cu utilaje de deszăpezire pentru degajarea 

cu prioritate a străzilor pe care circulă transportul în comun şi a străzilor pe care se află 

instituţii publice, respectiv şcoli, spitale, pieţe agroalimentare, staţii salvare, etc. 

 

Art.190. După încetarea fenomenelor, pentru a se asigura circulaţia rutieră pe toată partea 

carosabilă, se va acţiona pe toată platforma drumului. Dacă este necesar, se va asigura 

sprijinul organelor de poliţie rutieră și poliție locală. 

 

Art.191. În vederea asigurării circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă, anual – 

până la data de 1 octombrie, Operatorul, împreună cu Primăria Municipiului Tulcea, vor 

întocmi și vor supune aprobării Consiliului Local un Program de acţiune care va cuprinde 

măsuri: 

- de pregătire; 

- de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire; 

- de prevenire şi combatere a poleiului. 

 

Art.192. Programul de acţiune: 

(1) Va fi elaborat pentru arterele de circulaţie/alte suprafeţe cuprinse în Anexa nr . 2. 

(2) Programul va cuprinde toate lucrările de deszăpezire care vor trebuie executate, precum 

şi: 
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- centralizatorul materialelor antiderapante, carburanţilor şi lubrifianţilor; 

- centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire necesare; 

- lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona, inclusiv lungimea şi 

suprafaţa acestora; 

- lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona cu prioritate (urgenţa I); 

- lista mijloacelor de comunicare; 

- forţa umană implicată în desfăşurarea operaţiunilor de deszăpezire); 

- lista persoanelor responsabile, cu datele de contact (adresa şi număr de telefon); 

- amplasamentele de descărcare a zăpezii; 

- lista staţiilor şi refugiilor mijloacelor de transport în comun a căror deszăpezire este în 

sarcina Operatorului; 

- lista tronsoanelor de trotuare pe care se execută deszăpezirea de către Operator. 

 

Art.193. Cu prioritate vor fi executate lucrări de deszăpezire pe arterele de circulaţie a 

mijloacelor de transport în comun, trecerile de pietoni, trotuarele din dreptul staţiilor 

mijloacelor de transport în comun, căile de la accees la instituţiile publice unităţile de 

alimentaţie publică, etc. Acestea trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la 

încetarea ninsorii. 

 

Art.194. Operatorul trebuie să fie integral pregătit de intervenţie directă (utilaje, materiale, 

forţă de muncă, programe de lucru) până cel târziu în data de 01 noiembrie a fiecărui an. 

Dotarea cu utilaje trebuie să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate 

conform programului aprobat. 

 

Art.195. Operatorul serviciilor va lua toate măsurile în funcţie de prognozele meteorologice 

pentru a interveni imediat la solicitarea Comandamentului constituit la cel mai scurt timp 

posibil (maxim 2 ore), conform programărilor de intervenţie efectuate pe străzile din 

urgenţele 1 şi 2. 

 

Art.196. Pentru asigurarea funcţionării fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire va fi 

organizată activitatea pe schimburi. 

 

Art.197. Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor de pe 

teritoriul Municipiului Tulcea. 

 

Art.198. Confirmarea prestaţiei de deszăpezire se va face în baza Jurnalului de activitate pe 

timp de iarnă, întocmit conform cerinţelor Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 82/2015. 

 

Art.199. Prestarea activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi 

menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ se va executa astfel încât să 

se realizeze: 

(1) continuitatea activităţii, pe toată durata sezonului rece, indiferent de condiţiile meteo, cu 

respectarea prevederilor contractuale; 

(2) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor; 

(3) controlul calităţii serviciului prestat; 

(4) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; 

(5) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

(6) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei 

publice locale, în condiţiile legii; 

(7) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv 

reducerea costurilor de prestare a serviciului; 
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(8) asigurarea capacităţii de curăţare manuală şi mecanizată a tuturor căilor publice, pentru 

prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată; 

(9) asigurarea capacităţii de încărcare şi transport a zăpezii în vederea descărcării în locurile 

care au fost autorizate în acest scop; 

(10) asigurarea utilajelor şi a întregii cantităţi de material antiderapant necesare combaterii 

poleiului de pe căile publice; 

(11) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării 

în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurarea unui serviciu de calitate; 

(12) îndeplinirea indicatorilor de performanţă specificaţi în regulamentul serviciului de 

salubrizare; 

(13) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 

suficient. 

 

Curăţatul manual şi mecanizat al zăpezii şi/sau al gheţii, inclusiv la gurile de scurgere 

 

Art.200. Curăţatul manual al zăpezii se execută ziua şi noaptea, în funcţie de necesitate. 

Activitatea constă în strângerea zăpezii în grămezi, la distanţe de 10 - 20 m, în zone unde nu 

se stânjeneşte circulaţia auto sau accesul pietonal şi nu sunt afectate utilităţile domeniului 

public, urmând a fi transportată imediat cu mijloace de transport adecvate. 

 

Art.201. Îndepărtarea manuală a zăpezii şi a gheţii se efectuează numai cu uneltele din 

material plastic, astfel incât să nu se producă deteriorări asupra structurii rutiere/pietonale 

existente; în cazul deteriorării acestora, costurile pentru refacere vor fi suportate de către 

Operator. 

 

Art.202. Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele cât şi 

gurile de scurgere, astfel încât apa rezultată în urma topirii zăpezii să poată să se scurgă în 

sistemul de canalizare. 

 
Art.203. Curăţatul mecanizat al zăpezii constă în pluguitul zăpezii, încărcatul, transportul şi 
descărcatul zăpezii şi/sau al gheţii. 

 

Art.204. În funcţie de lăţimea totală liberă a unui sens de circulaţie utilajele pot acţiona 

singure sau în baterii formate din 2 sau chiar 3 utilaje care se deplasează unul după altul, 

primul aflându-se la axul drumul . 

 

Art.205. Pluguitul se aplică pe străzi unde grosimea stratului de zăpadă depăşeşte în general 

10 cm. Operaţia se execută ori de câte ori este necesar, la constatarea şi solicitarea Primăriei 

Municipiului Tulcea. 

 

Art.206. Pe străzile principale utilajele de deszăpezire vor acţiona numai în tandem de mai 

multe utilaje. Pentru străzile secundare sunt necesare utilaje speciale care pot acţiona în 

funcţie de lăţimea străzii. 

 

Art.207. Căile de circulaţie pe care se asigură curăţirea zăpezii sunt prevăzute în Anexa nr. 2. 

 

Art.208. Toate staţiile mijloacelor de transport în comun trebuie deszăpezite pentru a asigura 

un acces facil. 

 

Art.209. Echipamentele tehnice necesare pentru curăţatul manual şi mecanizat al zăpezii vor 

fi asigurate de către Operator. 
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Încărcatul/descărcatul şi transportul zăpezii 

 
Art.210. Încărcatul/descărcatul şi transportul zăpezii se va face cu vehicule adecvate până la 
asigurarea condiţiilor optime de circulaţie rutieră şi pietonală. 

 

Art.211. După semnarea contractului, Operatorul are responsabilitatea de a solicita 

Delegatarului punerea la dispoziţie a minim 2 amplasamente pentru amenajarea şi autorizarea 

platformelor de depozitare a zăpezii. 

 
Art.212. Este interzisă depozitarea zăpezii în alte spaţii decât cele autorizate (ex. trotuare, 
intersecţii, peluze, spatii verzi, spaţii virane). 
 
Art.213. Incarcarea, transportul şi depozitarea zăpezii şi a gheţii formate pe carosabil se 
realizează în maximum 24 ore de la terminarea activităţii de deszăpezire, cel puțin pe arterele 
intens circulate. 
 
Art.214. În zonele în care este fezabil din punct de vedere tehnic şi economic, Operatorul va 
realiza topirea zăpezii, utilizând echipamente speciale, conform cerinţelor Anexei nr. 2. 
 
Art.215. Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii trebuie să se 
realizeze numai de pe arterele stabilite de Delegatar. 
 
Art.216. Echipamentele tehnice necesare pentru încărcatul/descărcatul şi transportul zăpezii 
vor fi asigurate de către Operator. 
 

Prevenirea şi combaterea poleiului 
 
Art.217. Activitatea de prevenire şi combatere a poleiului se va face cu scopul măririi 
coeficientului de aderenţă al autovehiculelor faţă de drum şi se desfăşoară pe străzile 
prevăzute în Anexa nr. 2. 
 
Art.218. Combaterea poleiului mecanizat se face cu utilaje speciale pentru împrăştiat 
material antiderapant şi se efectuează în special pe pante, poduri, intersecţii, staţiile 
mijloacelor de transport în comun, pieţe, artere de circulaţie situate în apropierea cursurilor 
de apă, lacuri. 
 
Art.219. Împrăştierea substanţelor de combatere a poleiului se realizează în maxim 2 ore de 
la avertizarea meteorologică, începând cu pantele, rampele, podurile şi pasajele rutiere 
urmând apoi celelalte artere de trafic auto, inclusiv căile de acces la obiectivele de interes 
public şi social şi continuând fără întrerupere, în conformitate cu ordinea de prioritate 
stabilită în Anexa nr. 2, până la acoperirea tuturor străzilor. 
 
Art.220. Prevenirea şi combaterea poleiului se realizează utilizând atât materiae 
antiderapante, cât şi fondanţi chimici în amestecuri omogene, respectând precizările 
Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 82/2015. Împrăştierea acestora trebuie să se realizeze cât 
mai uniform pe suprafaţa părţii carosabile. 
 
Art.221. Materialele utilizate pentru combaterea poleiului nu trebuie să afecteze 
îmbrăcămintea asfaltică (nu vor produce degradări) şi nu vor afecta mediul înconjurător – 
soluţiile trebuie să fie certificate pentru utilizarea în acest scop. In cazul degradarii 
carosabilului si/sau trotuarelor, costurile pentru refacerea acestora vor fi suportate de catre 
Operator. 
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Art.222. Materialele/substanţele antiderapante care se vor utiliza, în funcţie de temperatura 
mediului sunt NaCl umectat cu un fondant de deszăpezire şi/sau clorura de calciu 
lichidă/solidă.  
 
Art.223. (1) Materialele/substanţele utilizate pentru prevenirea şi combaterea poleiului vor fi 
aprobate de Primăria Municipiului Tulcea.  
(2) La începerea sezonului de iarnă se va realiza amestecul de NaCl+inhibitor de coroziune 
pentru o cantitate inițială de 100 to de sare. 

(3) La data comunicată de serviciul de specialitate, părţile vor trimite supraveghetorii 
la punctul de depozitare a materialelor antiderapante.  
            (4) Amestecul se va efectua mecanic, cu ajutorul unei betoniere/cife puse la dispoziție 
/ închiriate de către operator. 
            (5) La încheierea operaţiunii, cei doi supraveghetori desemnaţi, vor încheia un proces 
verbal care să ateste efectuarea amestecului în proporțiile indicate în instrucțiunile de utilizare 
a inhibitorului (20 kg de inhibitor la 1 tonă de NaCl). Pentru cantitatea preparată se va 
deschide fişă de magazie (în care va fi trecută cantitatea iniţială preparată). 
           (6) La încărcărea maşinilor cu amestec de NaCl+inhibitor, cantităţile încărcate vor fi 
scăzute din fişă, sub semnătura persoanei responsabile cu încărcarea maşinilor și cu 
verificarea de către Controlorul de Serviciu. 
           (7) Controlorul de Serviciu va raporta la Serviciul de specialitate, la ieşirea din 
schimb, cantităţile de NaCl+inhibitor consumate pe schimbul său.  
          (8) În momentul în care stocul iniţial de amestec de NaCl+inhibitor scade la 50 to, se 
va iniția aceeaşi procedură ca la stocul iniţial (operaţiuni, supraveghere, proces verbal, 
înregistrare în fişa de magazie), iar procedura se va repeta ori de câte ori este nevoie.  
          (9) Operatorul şi Delegatarul vor urmări evoluţia stocului de inhibitor și vor stabili, în 
funcție de consum, dacă vor fi necesare noi achiziţii de inhibitor. 

 
Art.224. Frecvenţa operaţiunilor se face în funcţie de condiţiile meteo şi cu acordul expres al 
U.A.T. Municipiul Tulcea. 
(1) La apariția fenomenelor meteo specifice iernii, echipa de intervenţie va intra în acţiune în  

maximum 2 ore, de la comunicarea oficială sau de la constatarea fenomenului. 
Coordonatorii de serviciu, prin ofiţerii de scimb, vor configura forţa de munca necesară prin 
convocarea de urgenţă a personalulu, conform graficelor, vor dimensiona utilajele şi le vor 
dirija pe zonele de intervenţie, în funcţie de fenomenul meteo. 
(2) Ofiţerii de serviciu vor lua măsurile necesare pentru transferarea înregistrată a 

meterialului de intervenție atât către operatorul principal, cât și către ceilalţi contractanţi. 
(3) După plecarea echipelor pe trasee, controlorii de serviciu vor verifica la faţa locului 

modul de desfăşurare a intervenţiei, putând lua decizii de modificare şi redirijare în 
zonele afectate real, informând ofiţerul de serviciu pentru consemnarea modificărilor în 
registrul de schimb. 

(4) Pe străzile cu îmbrăcăminte asfaltică se va împrăştia CaCl2 la temperaturi mai scăzute de 
-10ºC şi amestec de NaCl+inhibitor pentru temperaturi care nu scad sub -10ºC. 

(5) Pe străzile cu pavaj abnorm se va împrăştia CaCl2 la temperaturi mai scăzute de -10ºC si 
NaCl fără inhibitor pentru temperaturi care nu scad  sub -10ºC. 

(6) După începerea sezonului de iarnă, operatorul va comunica la serviciul de specialitate 
lista autovehiculelor desemnate sa împrăştie NaCl+inhibitor. Comunicarea se va face în 
scris, la fiecare început de săptămână, precum şi ori de câte ori va fi nevoie. 

(7) Ofiţerii de serviciu vor ţine permanent legătura cu dispeceratul şi echipajele din teren, în 
vederea rezolvării operative a problemelor ivite în decursul activităţii. 

(8) Ofiţerii de serviciu vor raporta zilnic, la ora 8.00, activitatea desfăsurată; vor lua toate 
măsurile cerute de contract, în caz contrar vor suporta amenzile date de Poliție. 

(9) Coordonatorul parcului auto, prin personalul din subordine sau atelierul mecanic va 
asigura starea tehnică a utilajelor pe toată perioada de intervenţie. Şeful parcului auto şi 
şefii de secţii vor răspunde de starea fizică a personalului din subordine şi de îndeplinirea 
sarcinilor suplimentare date de coordonatorii de activitate. 
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(10) Pe toată perioada desfăşurării activităţii, nu se va permite consumul de alcool de către 
personalul în activitate. 

(11) Personalul de deservire va respecta întocmai sarcinile primite de la coordonatorii de 
serviciu răspunzând la primul apel, iar la apariția unui fenomen meteo brusc, se vor 
prezenta necondiţionat la unitate pentru a intra în activitate fără a mai aştepta apel de la 
superiori. 

(12) Îndepărtarea manuală a zăpezii şi a gheţii se efectuează numai cu unelelte din material 
plastic, astfel încât să nu se producă deteriorări asupra structurii rutiere/pietonale 
existente. 

(13) Conform prevederilor art. 6 lit. k din H.C.L. nr. 164/2008, modifictă prin H.C.L. nr. 
279/2009, privind activităţile edilitar – gospodăreşti, instituțiilor publice, agenţilor 
economici și celorlalte persoane juridice ce îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului 
Tulcea, le revine obligaţia să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părții 
carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi să 
îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în 
care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de Consiliul Local, fără a 
stânjeni circulaţia vehiculelor şi pietonilor şi având grijă ca gurile de canal şi 
capacele de gaze naturale, să rămână libere. 

(14) În cazul în care, persoanele juridice sus-menţionate  nu îşi vor îndeplini obligaţiile 
precizate anterior, operatorul va efectua în numele şi pentru acestea operţiunea de 
îndepărtare a zăpezii şi gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintele în care îşi 
desfăşoară activitatea. 

(15) Operatorul va ţine evidenţa separată pentru orele lucrate de utilaje şi forţa de muncă 
precum şi cantităţile de materiale antiderapante şi combustibil utilizate şi va raporta zilnic 
aceste date către Delegatar. 

(16) Intervenţiile se vor desfăşura contra-cost, urmând a se încheia un proces verbal de 
recepţie, între operator si beneficiar, proces verbal care va sta la baza emiterii facturii şi 
reprezintă acceptarea de către beneficiar a prestării serviciului şi a plății facturii. 

 
Art.225.(1) Utilajele necesare ce trebuie asigurate trebuie să fie conforme cu cerinţele din 
Anexa nr. 3. 
(2)Operatorul are obligaţia să-şi echipeze cu localizator GPS utilajele de deszapezire, inclusiv 
cele închiriate de la terţi, şi să instaleze o copie a softului GPS la serviciul de specialitate din 
cadrul U.A.T. Municipiul Tulcea. 
(3)Aprobarea situaţiilor de lucrări de catre Delegatar se va face numai după verificarea, pe 
baza monitorizării GPS, a traseelor efectuate de autovehicolele menţionate la alin. (2), 
coroborată cu verificarea în teren a prestaţiei. 
 
CAPITOLUL VIII: COLECTAREA CADAVRELOR ANIMALELOR DE PE 

DOMENIUL PUBLIC ŞI PREDAREA ACESTORA UNITĂŢILOR DE ECARISAJ 
 
Art.226. Operatorul are obligația de a desfăşura activitatea de colectare a cadavrelor 
animalelor de pe domeniul public în aria administrativ-teritorială a Municipiului Tulcea şi de 
a le preda unităţilor de ecarisaj autorizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
Art.227. Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de de 
maximum două ore de la semnalarea existenței acestora (de către populație, reprezentanți ai 
operatorilor economici sau ai instituțiilor publice sau autosesizări ale Operatorului ca urmare 
a activității curente de salubrizare). 
 
Art.228. Cantitatea anuală estimată este de circa 500 kg. Cantitatea estimată are un grad de 
variație de până la 50%. 
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Art.229. Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate şi transportate în 
mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop, care îndeplinesc condițiile impuse 
de legislația în vigoare. 
 
Art.230. Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale vor fi 
dezinfectate după fiecare transport în parte, în locuri special amenajate pentru această 
operație. 
 
Art.231. Personalul va utiliza utiliza echipament de protecție adecvat și va fi dotat cu 
mijloace corespunzătoare astfel încât să nu intre în contact direct cu cadavrele de animale 
colectate. 
 
Art.232. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care șă se confirme că sunt îndeplinite 
condițiile necesare pentru prestarea acestei activități (inclusiv vaccinarea dacă este cazul). 
 
Art.233. În cazul în care va fi necesară stocarea temporară la Baza de lucru operațională a 
cadavrelor de animale colectate (în vederea optimizării costurilor de transport), aceasta se va 
realiza în condițiile impuse de legislația în vigoare, utilizând echipamentele special destinate 
acestui scop. 
 
Art.234. Se interzice abandonarea sau îngroparea cadavrelor de animale colectate de pe 
domeniul public, precum și depozitarea în alte condiții decât cele stabilite prin legislația în 
vigoare. 
 
Art.235. Tarifele calculate vor cuprinde toate operațiunile de colectare, transport și eliminare 
și se vor exprima în lei/kg. 
 
CAPITOLUL IX: AMENAJAREA BAZELOR DE LUCRU ȘI IMPLEMENTAREA 

SISTEMULUI INFORMATIC 

 
Art.236. Operatorul este responsabil cu amenajarea și autorizarea unei Baze de lucru 
operaționale, al cărei amplasament să fie situat pe raza Municipiului Tulcea sau în imediata 
proximitate a acestuia, fara a crea un disconfort riveranilor acesteia. De asemenea, Operatorul 
va trebui să amenajeze și să autorizeze o Bază de lucru logistică, a cărui amplasament să fie 
pe raza municipiului Tulcea. Este necesară amenajarea a 2 Baze de lucru pentru a asigura 
posibilitata de intervenție imediată ori de câte ori este necesar, mai ales în cazul activității de 
deszăpezire. 
 
Art.237. Baza se lucru operațională trebuie să fie astfel organizată încât să fie asigurate: 

(1) gararea în condiții optime a mașinilor/echipamentelor cu care operatorul prestează 

activităţile ce i-au fost delegate conform contractului ce va fi semnat între părţi 

(colectare, măturat stradal etc.), în vederea asigurării disponibilității imediate a acestora 

în cazul condițiilor meteo extreme; 

(2) desfășurarea în bune condiții a operațiilor de întreținere a mașinilor și echipamentelor, 

astfel încât acestea să fie disponibile și utilizabile la întreaga capacitatea pe toată durata 

derulării contractului; 

(3) stocarea temporară, în condițiile legii, a fluxurilor speciale de deșeuri (deșeuri 

periculoase din deșeurile menajere, deșeuri voluminoase, deșeuri din construcții și 

demolări) în vederea transportării acestora la instalațiile de eliminare; 

(4) dacă este cazul, stocarea cadavrelor de animale colectate de pe domeniul public în 

vederea transportării acestora la instalațiile de eliminare. 
 
Art.238. Baza se lucru logistică trebuie să fie astfel organizată încât să fie asigurate: 

(1) gararea în condiții optime a mașinilor/echipamentelor cu care operatorul prestează 

activităţile ce i-au fost delegate conform contractului ce va fi semnat între părţi 
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(colectare, măturat stradal etc.), în vederea asigurării disponibilității imediate a acestora 

în cazul condițiilor meteo extreme; 

(2) desfășurarea în bune condiții a operațiilor de întreținere a mașinilor și echipamentelor, 

astfel încât acestea să fie disponibile și utilizabile la întreaga capacitatea pe toată durata 

derulării contractului. 
 
Art.239. Pe perioada derulării contractului, Bazele de lucru nu pot fi sub nicio formă utilizate 
pentru desfășurarea de activități care nu fac obiectul contractului încheiat. 
 
Art.240. Operatorul va instala, utiliza si întreține un sistem informatic computerizat, unde vor 
fi stocate şi procesate datele legate de prestarea activităților de salubrizare. Echipamentul pus 
la dispoziție, utilizat pentru funcționarea sistemului informatic, trebuie să fie nou iar soft-urile 
să fie de ultimă generație. 
 
Art.241. Principalul  obiectiv  al  implementării  sistemului  informatic  este  de  a  permite 
delegatarului să poată verifica în orice moment, în timp real, modalitatea de realizare a 
activităților serviciului de salubrizare, care fac obiectul contractului încheiat. 
 
Art.242. Sistemul informațional trebuie să poată genera rapoarte zilnice, săptămânale, lunare, 
trimestriale şi anuale prin agregarea şi procesarea numărului mare de înregistrări primite 
zilnic. 
 
Art.243. Sistemul informatic va fi implementat încă din etapa de mobilizare şi va trebui să fie 
utilizabil la data începerii furnizării serviciului. 
 
Art.244. Sistemul informațional trebuie astfel realizat încât să faciliteze aplicarea cerințelor 
din OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările si completările ulterioare şi 
a OM 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate 
la Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la obiectivul 
anual de diminuare a cantităților de deșeuri municipale colectate şi trimise spre depozitare. 
 
Art.245. Operatorul este liber să aleagă soluțiile hardware şi software de realizare a 
Sistemului informatic, ținând seama de cerințele minime privind raportarea. 
 
Art.246. Operatorul va ţine un jurnal zilnic al activităților, care va cuprinde cel puțin 
următoarele date:  
(1) traseul de colectare şi codul acestuia; 

(2) conducătorul vehiculului; 

(3) cantităţile şi categoriile de deșeuri colectate; 

(4) instalația la care au fost transportate; 

(5) date cantitative privind măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice – 

tronsoanele de carosabil/trotuare pe care s-au efectuat lucrări în ziua respectivă și 

suprafețele acestora; 

(6) date cantitative privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea 

în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț – tronsoanele de carosabil/trotuar 

pe care s-au efectuat lucrări în ziua respectivă și suprafețele acestora, cantități de 

substanțe antiderapante și de combatere a poleiului împrăștiate etc.; 

(7) date cantitative privind activitatea de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul 

public și provenite din gospodăriile populației – ex. număr și tip cadavre colectate; 

(8) incidente, înregistrări ale problemelor, întreruperi programate şi neprogramate, defecțiuni 

şi accidente, activităţi de întreținere sau reparații şi timpii de oprire a serviciilor, 

înlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiții atmosferice, etc.; 

(9) registre ale lucrărilor de întreținere şi reparaţii realizate la fiecare echipament; 

(10) vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizării vehiculelor etc.); 
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(11) plângeri şi notificări primite şi răspunsurile corespunzătoare; 

(12) problemele apărute şi soluțiile folosite; 

(13) orice alte date înregistrate solicitate de Delegatar. 
 
Art.247. Delegatarul îşi rezervă dreptul de a solicita periodic şi furnizarea de Rapoarte 
zilnice. 
 

Art.248. Toate utilaje utilizate de Operator pentru efectuarea serviciilor trebuie să fie dotate 

cu sistem GPS iar sistemul informatic trebuie să înregistreze rutele de deplasare ale acestora 

și suprafețele lucrate mecanizat. Aprobarea situatiilor de lucrări prezentate de către Delegat se 

va face numai după verificarea, pe baza monitorizării GPS, a traseelor autovehiculelor 

Delegatului, coroborată cu verificarea în teren a prestației. 

 
Art.249. Formatul standard al rapoartelor (zilnice, saptaminale, lunare, trimestriale si anuale) 
se va conveni între Delegatar și Operator. 
 
 
CAPITOLUL X: DERULAREA CAMPANIILOR DE INFORMARE ȘI 

CONȘTIENTIZARE A UTILIZATORILOR 
 
Art.250. Publicul țintă al campaniilor este reprezentat de utilizatorii serviciului de 
salubrizare, și anume: asociații de proprietari/locatari, persoane fizice (gospodării 
individuale), operatori economici și instituții publice. 
 
Art.251. Scopul acestor campanii este de a crește reponsabilitatea utilizatorilor serviciilor 
față de gestionarea deșeurilor, în speță în ceea ce privește utilizarea sistemului, avantajele 
colectării separate și consecințele depozitării neconforme a deșeurilor. 
 
Art.252. Obiectivele campaniilor de informare, conștientizare și educare a populației sunt: 

(1) promovarea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile și explicarea în 

detaliu a modului de utilizare a acestuia în vederea creșterii responsabilizării 

utilizatorilor; 

(2) informarea utilizatorilor cu privire la cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat și 

modul de gestionare a acestora, în vederea asigurării transparenței funcționării 

sistemului; 

(3) promovarea sistemelor de colectare separată a fluxurilor speciale de deșeuri: deșeuri 

periculoase menajere, deșeuri biodegradabile, deșeuri voluminoase și deșeuri din 

construcții și demolări; 

(4) informarea utilizatorilor cu privire la cantitățile de deșeuri din fluxurile speciale colectate 

separat și modul de gestionare a acestora, în vederea asigurării transparenței funcționării 

sistemului; 

(5) conștientizarea utilizatorilor asupra obligațiile acestora (stabilite prin legislație la nivel 

național și prin regulile locale), și consecintele negative ale gestionării neconforme a 

deșeurilor (colectarea în amestec, abandonarea deșeurilor în spații neamenajate). 

 

Art.253. Instrumentele ce vor fi utilizate în derularea campaniilor de informare, 

conștientizare și educare a populației vor fi: comunicare directă, fluturași, pliante, bannere, 

afișe, pagini web, spoturi radio și TV, articole în presa locală (tiparită și online) etc. 

 

Art.254. Campaniile de informare și conștientizare vor avea caracter continuu pe parcursul 

unui an, asigurând astfel un input informațional constant utilizatorilor în vederea realizării 

colectării separate a deșeurilor. 
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Art.255. (1) Până la sfârșitul lunii ianuarie a fiecărui an, Operatorul va realiza și distribui 

fiecărei gospodării individuale în parte un calendar / pliant în care să fie marcate zilele de 

colectare a fluxurilor speciale de deșeuri, respectiv deșeuri voluminoase și deșeuri 

periculoase menajere și alte deșeuri cu caracter sezonier (ex. brazii de Crăciun).  

(2) Pentru zonele de blocuri, programul va fi realizat sub forma de afiș, cu format minim A4, 

și distribuit asociațiilor de proprietari în vederea afișării la intrările în scările de bloc.  

(3) Calendarele, pliantele și celelalte materiale publicitare vor cuprinde și principalele reguli 

privind utilizarea sistemului de colectare separată și vor fi realizate în condiții grafice care să 

asigure o bună lizibilitate textului. În primul an de operare, calendarul/pliantul și afișul vor fi 

distribuite utilizatorilor în maxim 4 luni de la data semnării Contractului. 

 

CAPITOLUL XI: INDICATORI DE PERFORMANȚÃ PRIVIND PRESTAREA 

SERVICIULUI 
 

Art.256. Indicatorii de performanță pentru monitorizarea activităților ce fac obiectul 

Contractului de delegare se regăsesc în Anexa nr. 8 la Contract. 
 

CAPITOLUL XII: TARIFELE APLICATE PENTRU FIECARE ACTIVITATE A 

SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 

 

Art.257. Tarifele utilizate de Operator trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective: 

(1) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate şi Indicatorii de Performanţă 

stabiliţi prin Caietul de Sarcini și Regulamentul Serviciului; 

(2) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata 

Contratului şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate atât de 

Delegatar cât și de Delegat; 

(3) asigurarea funcţionării eficiente a Serviciului şi a exploatării bunurilor aparţinând 

domeniului public şi privat al Delegatarului, afectate Serviciului de salubrizare, precum 

şi asigurarea protecţiei mediului. 
 

Art.258. Tarifele pentru activitățile componente ale serviciului de salubrizare, în vigoare la 

data semnării Contractului de delegare a gestiunii, au fost aprobate prin Hotărâri ale 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea, pe baza fișelor de fundamentare întocmite conform 

metodologiilor aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor 

Comunitare de Utilități Publice, și se regăsesc în Anexa nr. 11 la Contract. 

 

Art.259. Operatorul va putea solicita modificarea tarifului numai după 6 (șase) luni de 

derulare a contractului, cu excepția următoarelor situații: 

(1) intervine o majorare a unuia sau mai multor elemente de cost din structura tarifelor cu 

mai mult de 5%, pe o perioada de 3 luni consecutive; 

(2) modificarea cantităţilor cu mai mult de 20% ori modificarea majoră a condiţiilor de 

prestare a activităţii; 

(3) ca urmare a adăugării unui nou element de cost în structura tarifelor; 

(4) ca urmare a prevederile legislative care conduc la creşterea cheltuielilor de protecţie a 

mediului şi de securitate şi sănătate în muncă; 

(5) ca urmare a modificărilor legislative și/sau a recomandărilor de întocmire a tarifelor. 
 

Art.260. (1) Contravaloarea Serviciului prestat de către Delegat pe Aria Delegării se 

facturează lunar către Delegatar. Fac excepție activitățile prestate de Delegat către Utilizatori, 

persoane fizice și juridice, pe baza unor contracte încheiate direct cu aceștia, caz în care 

Delegatul va factura contravaloarea prestațiilor către Utilizatori. 

(2.1) Delegatul va înainta către Delegatar, în termen de 3 zile de la finalul fiecărei luni, 

documentele justificative (centralizatoare de bonuri de cântar și de cantități fizice realizate, 

procese verbale de recepție, note de constatare, situații de lucrări) pe baza cărora se va emite 
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factura către Delegatar. În termen cel mult 10 zile de la primirea documentelor justificative, 

Delegatarul le va verifica și va solicita eventuale modificări / completări, după caz, în vederea 

aprobării fără obiecțiuni a documentelor susmenționate. Comunicarea solicitărilor de 

modificare / completare se va face în scris, pe suport de hârtie sau prin e-mail. 

(2.2) Pentru activitatea de colectare și transport deșeuri menajere de la persoanele fizice, 

documentele menționate la punctul 2.1. vor fi însoțite de centralizatorul cu persoanele 

juridice contractate de la care Delegatul nu a colectat deșeurile asimilate, în luna respectivă. 

Centralizatorul va cuprinde, pentru fiecare persoană juridică, denumirea, adresa, numărul 

contractului și cantitatea lunară de deșeuri prevăzută în contract. Cantitatea totală de deșeuri 

din centralizatorul susmenționat va fi scăzută din cantitatea totală de deșeuri menajere ce 

reiese din centralizatoarele de cantități menționate la punctul 2.1. Cantitatea rămasă va fi 

acceptată de către Delegatar pentru facturare, după verificare.  

(2.3) Pentru următoarele activități: 

 - transportul al deșeurilor biodegradabile la stația de tratare mecano-biologică (S.T.M.B.) 

Mihai Bravu; 

- tratarea mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile la S.T.M.B. Mihai Bravu; 

- transportul deșeurilor biostabilizate (CLO) de la S.T.M.B. Mihai Bravu la depozitul 

ecologic, documentele enumerate la punctul 2.1. vor fi însoțite de documentele emise de 

operatorul S.T.M.B. Mihai Bravu: tichete de cantar, rapoarte centralizate zilnice, raport 

centralizat lunar, centralizatoare privind cantitatile refuzate la stația de tratare.  

Verificarea și acceptarea documentelor emise de operatorul S.T.M.B. Mihai Bravu vor 

preceda acceptarea celorlalte documente ale Delegatului, în vederea emiterii facturii. 

(3) Factura pentru serviciile prestate se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii 

următoare celei în care prestația a fost efectuată. Facturile emise către Delegatar vor fi 

însoțite de situațiile cantitative și valorice privind activitățile prestate. Termenul de scadență 

privind plata facturii este de 30 zile, începând cu data emiterii facturii. 

 
 
CAPITOLUL XIII: PLANUL DE RECUPERARE A INVESTIȚIILOR 
 
Art.261. Pentru investițiile pe care trebuie să le realizeze, conform prezentului Caiet de 

Sarcini, operatorul va prezenta planul de recuperare al acestora, pe baza căruia a inclus 

amortizarea în structura tarifelor prestațiilor. 

 

Art.262. Operatorul va aplica amortizarea anuală pe durata normată de utilizare a investiției 

respective, în conformitate cu normativele în vigoare - Hotărârea de Guvern nr. 2139/2004 

pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a 

mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare. 

 

Caietul de sarcini conține următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta: 

Anexa nr. 1 Lista orientativă operatori economici și instituții publice 

Anexa nr. 2 Lista străzilor și frecvența activităților de salubrizare 

Anexa nr. 3 Dotări ce trebuie asigurate de către Operator 

Anexa nr. 4 Lista punctelor de colectare a deșeurilor menajere care vor fi igienizate 

Anexa nr. 5 Gestionarea viitoare a deșeurilor municipale în Municipiului Tulcea 
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Prezenta propunere de caiet de sarcini a fost elaborată de către SC EDG Consult SRL 

în cadrul contractului de servicii 38406/03.12.2019 Servicii de consultanță profesională 

pentru contractul de delegare a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de 

salubrizare a municipiului Tulcea, conținând integrate modificările solicitate de 

Consiliul Concurenței (formulate prin corepondență email 2020-04-10 11:03) și de către 

Autoritatea Națională de Regelementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 

Publice (formulate prin adresele 803324/IT/28.02.2020 și 805448/IT/07.04.2020). 

Director EDG Consult SRL 

Petrescu Cătălin 
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PREZENTUL CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A  

UNOR ACTIVITĂȚI COMPONENTE  

ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI TULCEA  

a fost încheiat la data de  ................................................................ 

 

între: 

(1) Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, persoană juridică, cu sediul în Tulcea, 

strada Păcii nr. 20, cod poștal 820033, telefon0240/511440, fax 0240/517736, având codul 

fiscal 4321429 și contul RO37TREZ24A875000200130X,deschis la Trezoreria Municipiului 

Tulcea, reprezentată legal prin Dr. Ing. Constantin HOGEA, având funcția de Primar în calitate 

de delegatar, pe de o parte, denumit în continuare Autoritatea Contractantă / Delegatarul; 

și 

(2) Operatorul SC Servicii Publice SA, cu sediul în str Mahmudiei, nr 17, Tulcea, înregistrat sub nr. 

J36/591/2007 la Registrul comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea, având contul [...], deschis 

la [...], codul unic de înregistrare RO22618640, reprezentat legal prin [...], având funcția de [...], 

în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul / Delegatul, pe de altă parte, 

În continuare denumiți în mod individual “Partea” și în mod colectiv „Părțile”. 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ: 

Acest contract este incheiat in baza legislației specifice cu privire la unele activități componente ale 

serviciului de salubrizare, și anume: 

- Legea nr. 51 din 2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 Legea serviciului de salubrizare a localităților republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Prezentul Contract este atribuit prin încredințare directă, conform prevederilor H.C.L. 

nr.____/______2020. 

Prezentul Contract are ca scop furnizarea unor servicii componente ale serviciului de salubrizare de 

interes economic general și stabilirea condițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea serviciului de 

salubrizare în Municipiul Tulcea. 

PRIN URMARE, luând în considerare cele de mai sus, părțile au convenit încheierea prezentului 

Contract de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale serviciului de 

salubrizare, după cum urmează: 

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 și/sau exterioară a acestora; 

c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor; 

d) operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare; 

e) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare; 

f) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; 

g) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de 

polei sau de îngheț; 

h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de 

ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare; 

conform termenilor și condițiilor stipulate în cele ce urmează: 

CAPITOLUL I - DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE 

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE 

(1) În sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu excepția 

situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol: 

“Afiliat” înseamnă cu privire la orice persoană, oricare altă persoană (juridică) care 

controlează direct sau indirect prima persoană, care este sub controlul primei 

persoane sau care este controlată împreună cu prima persoană de către un terţ; 

în sensul prezentului Contract termenul „control” cu referire la orice persoană 

înseamnă deţinerea, direct sau indirect, a oricăreia dintre următoarele:  (i) cel 

puţin jumătate din capitalul social sau activele afacerii sau (ii) cel puţin 

jumătate din drepturile de vot în adunările acționarilor/asociaţilor sau (iii) 

dreptul de a numi cel puţin jumătate dintre membrii consiliului de 

administraţie sau organelor statutare care reprezintă o asemenea persoană 

(juridică);  ”An Contractual” înseamnă o perioadă de timp începând la Data Începerii Contractului şi 

terminându-se la aceeaşi dată a anilor următori, până la data încetării duratei 

prezentului Contract; 

„Aria Delegării” înseamnă raza teritorială a unității administrative care formează Delegatarul 

(Municipiul Tulcea). 

„Autoritatea 

competentă” 

înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, 

națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, 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 Legii în vigoare la un moment dat să 

monitorizeze și să reglementeze regimul tarifelor și/sau al Serviciului;   
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„Autorizații” înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele, avizele, 

aprobările etc., emise de Autoritatea de Reglementarea sau altă Autoritate 

Competentă, în scopul furnizării/prestării și gestiunii Serviciului; 

„Bio-deșeuri” înseamnă deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile 

alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, 

restaurantelor, firmelor de catering ori din unități comerciale de vânzare cu 

amănuntul și deșeuri similare provenite din unitățile de prelucrare a 

produselor alimentare 

”Bune Practici 

Comerciale” 

înseamnă 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 pentru 

gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului care face obiectul prezentului 

Contract, Bunele Practici Comerciale includ: 

(A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, 

instalații și stații, resurse adecvate, inclusiv a utilităților necesare astfel încât 

aceste elemente ante-menționate să funcționeze la capacitate maximă atât în 

condiții normale de operare, cât și în condiții excepționale 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 elementelor menționate la litera (A) de mai sus, 

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) operațiile de întreținere și reparații preventive ori de rutină, 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 reparații ante-menționate vor fi executate de personal instruit și 

cu experiență, care deține know-how-ul, tehnica, uneltele și echipamentele 

adecvate; 

verificări și controale inopinate și adecvate pentru a asigura funcționarea la 

parametri optimi a echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea 

Serviciului conform, atât în condiții normale, cât și în condiții neobișnuite (ce 

pot fi prevăzute în limite rezonabile); și 

(D) (E) operarea echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului 

în condiții de siguranță deplină pentru personalul manevrant, alți angajați, 

populație, mediul înconjurător, precum și pentru alte instalații conexe; 

”Bunuri de 

Preluare” 

înseamnă acele bunuri care la Data Încetării 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 și ale prezentului Contract; 

”Bunuri de 

Retur” 
înseamnă acele bunuri care, la Data Încetării Contractului, revin sau intră în 

proprietatea Delegatarului, de plin drept, în principiu gratuit (cu excepția 

cazurilor prevăzute de prezentul Contract), în bună stare, exploatabile și libere 

de orice sarcini, ipoteci, gajuri sau garanții ori obligații similare; 
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”Bunuri 

Proprii” 

înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân în proprietatea 

sa după Data Încetării Contractului; 
“Colectarea 

Separată” 

înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în 

funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a 

acestora. 

"Contract” înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii Serviciului, împreună cu 

toate Anexele sale, așa cum pot fi modificate acestea sau Contractul la un 

moment dat cu acordul Părților prin acte adiționale; 

”Data de 

Începere (a 

Contractului)” 

înseamnă data emiterii ordinului de începere după îndeplinirea cerințelor 

prevăzute la Articolul 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și 

Data de Începere”) din prezentul Contract pentru Perioada de Mobilizare; 

”Data Intrării 

în Vigoare” 

înseamnă Data Semnării Contractului 

”Data Încetării 

(Contractului)” 

înseamnă data la care Contractul își încetează efectele între Părți, fără a aduce 

atingere excepțiilor stipulate la Articolul 50 (“Menținerea unor prevederi 

după Data Încetării”) din prezentul Contract; 

”Data 

Semnării 

(Contractului)” 

înseamnă data când Contractul a fost semnat de către reprezentanții 

Delegatului și ai Delegatarului în numele și pe seama 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; 

„Depozit” înseamnă rampa pentru depozitarea Deșeurilor, la suprafață sau subteran, 

pentru scopul prezentului contract acesta referindu-se la depozitul conform 

județean/regional 

“Deșeu(uri)” înseamnă orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are 

intenția sau obligația să îl arunce; 

“Deșeuri din 
ambalaje” 

înseamnă Deșeurile care au fost inițial utilizate ca ambalaje (orice material 

care este utilizat pentru a împacheta, proteja, înmâna, preda și prezenta 

bunuri). Deșeurile din ambalaje pot rezulta dintr-o gamă largă de surse 

incluzând supermarketuri, magazine de desfacere, industrii producătoare, 

gospodării, spitale, hoteluri, restaurante și companii de transport. Obiecte 

precum sticle, cutii de plastic, doze de aluminiu, ambalaje de mâncare, paleți 

de lemn, și bidoane sunt clasificate ca ambalaje. 

“Deșeuri 
Menajere” 

înseamnă Deșeurile provenite de la Utilizatorii Casnici, astfel cum sunt 

definiți de prezentul Articol; 

“Deșeuri 
Municipale” 

înseamnă Deșeuri Menajere și Deșeuri Similare; 

“Deșeuri 
Reciclabile” 

înseamnă deșeurile care prin operațiuni de valorificare pot fi transformate în 

produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția inițială ori 

pentru alte scopuri. Operațiunile de valorificare care se încadrează în 

categoria reciclării includ retratarea materialelor organice, dar nu includ 

valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept 

combustibil sau pentru operațiunile de umplere. 
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“Deșeuri 
Similare” 

înseamnă Deșeuri care din punctul de vedere al naturii și al compoziției sunt 

comparabile cu Deșeurile Menajere, exclusiv deșeurile din producție, din 

agricultură și din activități forestiere; 

“Deșeuri 
Verzi” 

înseamnă Bio-deșeurile compuse din Deșeuri provenind din parcuri sau 

grădini, precum frunze, iarbă, flori, garduri vii, crengi, etc. 
“Durata 

contractului” 

va avea înțelesul prevăzut la Art. 3 din prezentul Contract; 

„Garanția de 

Bună 

Execuție” 

înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită legal de 

Delegat, prin prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis 

de o instituție de credit din România sau din alt stat 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; “Indicatori de Performanță”; 

”Indicatori de 

performanță” 

înseamnă cerințele tehnice, cantitative și procentuale legate de țintele care 

trebuie atinse în gestiunea Serviciului; 

„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 UAT) în 

legătură cu obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod și indiferent 

de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele cu caracter personal în 

sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal; și (ii) 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; 

„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 la nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau aplicare a 

oricăreia dintre cele de mai sus de către o Autoritate Competentă din România 

sau la nivelul 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 în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ, (ii) 

deciziile Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea 

unui act normativ, (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de Înalta Curte 

de Casație și Justiție asupra problemelor de drept care au fost soluționate 

diferit  
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Biodegradable_waste
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 de instanțele de judecată precum și (iv) hotărârile judecătorești pronunțate în 

acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care 

beneficiază de efectele acesteia; 

 „Modificare 

legislativă” 

înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, 

abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus 

sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data Intrării în 

Vigoare a Contractului; 

„Perioada de 

Mobilizare” 

înseamnă perioada cuprinsă între Data emiterii ordinului de începere a 

mobilizării și Data de Începere a prezentului Contract; 
“Perioada de 

Monitorizare” 

înseamnă o perioadă specifică (respectiv o lună, un trimestru sau un an după 

frecvența cu care sunt monitorizate datele pe care Delegatul le raportează 

lunar, trimestrial sau anual) pe parcursul cărei Delegatarul monitorizează 

modul de prestare a Serviciului de către Delegat sau orice perioadă de timp pe 

parcursul căreia Delegatarul a decis să monitorizeze performanțele 

Delegatului prin inspecții inopinate; 

„Programul de 

Operare” 

înseamnă frecvența cu care Delegatul trebuie să își îndeplinească obligațiile 

specifice de furnizare/prestare a Serviciului, în special să încarce Deșeurile 

din cadrul activității de colectare, astfel cum este stabilit in Articolul 16 

(“Prestarea Serviciului, graficul de operare și întreținerea bunurilor”) din 

prezentul Contract; 
„Redevența” înseamnă suma de bani plătibilă Delegatarului de către Delegat conform 

prevederilor Art. 11 („Redevența”) din prezentul Contract; 

“Regulamentul 

Serviciului” 

înseamnă regulamentul serviciului de salubrizare (Anexa nr 1 la prezentul 

Contract), aprobat de Delegatar conform regulamentului-cadru la nivel 

național adoptat de Autoritatea de Reglementare; în scopul prezentului 

Contract vor fi aplicate doar prevederile din regulament care privesc 

Serviciului astfel cum este acesta definit în prezentul Articol; 

”Serviciul” înseamnă următoarele activități componente ale serviciului de salubrizare al 

Delegatarului, conform Legii: 

a) 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) b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de 

activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; 

c) c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a 

deșeurilor; 

d) d) operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și 

deșeurile similare; 

e) e) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare; 

f) f) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; 

g) g) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 

funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; 

h) h)colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora 

către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare   
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“Tariful” înseamnă contravaloarea furnizării/prestării Serviciului care face obiectul 

prezentului Contract, conform Articolului 10 („Tariful”) din prezentul 

Contract; 

”Utilizator(i)” înseamnă: comunitatea locală considerată în întregul ei sau comunitățile 

locale componente, în cazul activităților specifice Serviciului care sunt 

prestate de către Delegat a căror valoare se achită direct Delegatului de către 

Delegatar de la bugetul local; 

“Utilizator(i) 

Casnic(i)” 

înseamnă Utilizatorii, astfel cum sunt definiți mai jos, care sunt persoane 

fizice sau asociații de proprietari ai apartamentelor din condominii, după caz; 

“Utilizator(i) 

Non-Casnic(i)” 

înseamnă Utilizatorii, alții decât Utilizatorii Casnici, astfel cum sunt definiți 

de prezentul Articol, și în special persoanele juridice precum: agenți 

economici, instituții publice, asociații altele decât asociațiile de proprietare, 

fundații etc.; 

„Valoarea 

contractului” 

reprezintă echivalentul remunerației totale pe întreaga durată de valabilitate a 

contractului, înainte de aplicarea TVA, cuvenită operatorului sau operatorilor 

de serviciu public, inclusiv compensația de orice fel plătită de autoritățile 

publice și venitul din vânzări care nu este restituit autorității competente în 

cauză 

„Valoarea 

medie anuală” 

reprezintă echivalentul valorii totale a contractului împărțită la numărul de ani 

de valabilitate a contractului 

„Zi” înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la „Zi 

Lucrătoare” 

„Zi Lucrătoare” înseamnă 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 Legea în vigoare; 
 
 

(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. 

(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. 
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CAPITOLUL II - OBIECTUL, DURATA ȘI DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI 

(1) Obiectul prezentului Contract este delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului 

de salubrizare a municipiului Tulcea, care compun “Serviciul” astfel cum este definit acesta la 

Articolul 1 („Definiții și interpretări”) 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; 

b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare 

și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; 

c) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare; 

d) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; 

e) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp 

de polei sau de îngheț; 

f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de 

ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare; 

(2) Activitățile prevăzute la art. 2 pot fi suplimentate/modificate în funcție de necesitățile autorității 

contractante, prin act adițional, la prezentul contract. 

(3) Prin prezentul Contract, Delegatarul atribuie Delegatului, pentru perioada de timp menționată la 

Articolul 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data de Începere”), 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 Anexele nr. 4 și nr. 5 la prezentul 

Contract. 

(4) Obiectivele Delegatarului sunt: 

a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației; 

b) susținerea dezvoltării economico-sociale a municipiului Tulcea; 

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; 
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g) respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea 

localităților. 

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA DE 

ÎNCEPERE, VALOAREA CONTRACTULUI 

(1) Durata prezentului Contract este de 5 ani de la Data de Începere a Contractului. 

(2) Data de Începere este ulterioară Datei Intrării în Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la 

Articolul 1 („Definiții și interpretare”) din prezentul Contract. 

(3) Între Data Semnării și Data de Începere, se întinde Perioada de Mobilizare. 

(4) În Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 90 Zile de la Data Semnării (dacă 

Părțile nu convin prelungirea acestui termen), Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care 

confirmă: 

a) încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate la Articolul 22 (“Asigurări”) din prezentul 

Contract; 

b) obținerea licenței ANRSC și a tuturor autorizațiilor necesare conform Legii pentru începerea 

prestării Serviciului; 

(5) Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi de către Delegat, și încheierea Procesul-Verbal de 

predare-primire a bunurilor puse la dispoziția operatorului de către Delegatar în vederea prestării 

Serviciului, se va emite ordinul de începere a serviciului, care marchează Data de Începere a 

Contractului, astfel cum este aceasta definită la Articolul1 (“Definiții și interpretare”) din prezentul 

Contract. 

(6) 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 al Serviciului (Anexa 

nr. 2 la Contract) și 

b) vor furniza una alteia toate informațiile și datele necesare care le sunt solicitate prin prevederile 

acestui Contract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și ale anexelor 

acestora, după caz. 

(7) Valoarea contractului, reprezentând echivalentul remunerației totale pe întreaga durată de 

valabilitate a contractului, înainte de aplicarea TVA, cuvenită operatorului sau operatorilor de serviciu 

public, este de minim 52.430.916 lei. 

(8) Valoarea medie anuală, reprezentând echivalentul valorii totale a contractului împărțită la 

numărul de ani de valabilitate a contractului este de minim 10.486.183 lei, înainte de aplicarea TVA. 

 

ARTICOLUL 4 - CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE 

(1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul 

acestuia.  
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(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 Articolul 1 („Definiții și interpretare”) 

al Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă, dacă contextul acestui Contract permite. 

(3) Prezentul Contract are următoarele anexe: 

a) Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1); 

b) Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2); 

c) Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personale (Anexa nr. 3); 

d) Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate a Delegatarului, puse la dispoziție 

Delegatului pe întreaga Durată a Contractului, care sunt Bunuri de Retur (Anexa nr. 4); 

e) Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 4 (Anexa nr. 5); 

f) Lista indicativă a Bunurilor de Preluare (Anexa nr. 6); 

g) Programul de Investiții (Anexa nr. 7); 

h) Indicatorii de Performanță (Anexa nr. 8), împreună cu penalitățile corespunzătoare, după caz; 

i) Asigurările (Anexa nr. 9) – anexă incidentă la semnarea contractului; 

j) Garanția de Bună Execuție (Anexa nr. 10) – anexă incidentă la semnarea contractului; 

k) Tarife (Anexa nr. 11) 

 

(4) În cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contractului și orice Anexă, 

clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în 

prezentul Contract. 

(5) În cazul oricărui conflict sau neconcordanță între Caietul de sarcini și orice Anexă, prevederea 

din cuprinsul Caietului de sarcini va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în 

prezentul Contract sau în Caietul de sarcini. 

 

CAPITOLUL III - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

ARTICOLUL 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 municipiului Tulcea 

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; 

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; 
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e) să încaseze Redevența de la Delegat, conform prevederilor prezentului Contract; 

f) să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat; 

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 și 

Caietul de Sarcini al Serviciului, Anexele nr. 1 și nr. 2 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 cazul în care echilibrul contractual este afectat în mod semnificativ ca 

urmare a acestor modificări; 

j) să stabilească, să ajusteze / modifice Tariful, la propunerea Delegatului, conform Legii 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 Lege; 

m) alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege. 

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI 

Delegatul are următoarele drepturi: 

a) să încaseze contravaloarea Serviciului, corespunzător Tarifului aprobat de Delegatar, 

determinat în conformitate cu Legea în vigoare și în special cu metodologia aprobată de 

ANRSC, și pe baza facturilor emise în urma semnării fără obiecțiuni a situațiilor de lucrări, 

proceselor verbale de recepție, notelor de constatare și centralizatoarelor de cantități. 

b) să aplice la facturare Tarifele aprobate; 

c) să propună modificarea Tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului 

contractual și în orice alte situații prevăzute de lege ; 

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 limiteze prestarea Serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 (cinci) Zile 

Lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate în termenele prevăzute de contractele 

încheiate cu Utilizatorii pentru furnizarea/prestarea Serviciului. 

f) să încheie contracte cu terții pentru întreținerea și reparațiile instalațiilor, utilajelor, 

echipamentelor utilizate pentru prestarea Serviciului; 

g) să solicite recuperarea debitelor în instanță; 
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ARTICOLUL 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 UAT Municipiul Tulcea 

pentru Aria Delegării: 

a) să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr. 1 la 

prezentul Contract, în baza regulamentelor cadru, conform legilor în vigoare; 

b) să stabilească, să ajusteze / modifice Tariful, la propunerea Delegatului, conform Legii în vigoare; 

c) să verifice periodic: 

1. calitatea Serviciului prestat; 

2. îndeplinirea Indicatorilor de Performanță; 

3. menținerea echilibrului contractual; 

4. asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între Delegat și Utilizatori; 

d) să predea către Delegat, în Perioada de Mobilizare toate bunurile, instalațiile, echipamentele și 

facilitățile aferente Serviciului delegat, 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. 5), 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 Legii în vigoare; 

f) să nu-l tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract; 

g) să monitorizeze modul de soluționare de către Delegat a eventualelor divergențe, sesizări, plângeri 

etc. care apar între Delegat și Utilizatorii Serviciului; 

h) să sprijine Delegatul în campaniile organizate privind informarea și conștientizarea Utilizatorilor 

privind colectarea separată a Deșeurilor; 

i) să asigure un mediu de afaceri concurențial și transparent; 

j) să păstreze, în condițiile Legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico- financiare 

privind activitatea Delegatului, altele decât cele de interes public. 

ARTICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE DELEGATULUI 

Delegatul are următoarele obligații generale: 

a) să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu respectarea 

Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și Caietului de Sarcini ale Serviciului 

(Anexa nr. 2 la Contract), a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, într-o 

manieră eficientă, în conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale; 
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b) să presteze Serviciul pentru toți Utilizatorii din Aria Delegării, cu asigurarea colectării întregii 

cantități de Deșeuri generate care intră în obiectul prezentului Contract și să lase în stare de 

curățenie spațiul destinat recipientelor de precolectare și domeniul public; 

c) să colecteze doar Deșeurile generate în Aria Delegării; 

d) sa respecte fluxul Deșeurilor prevăzut la Articolul 14 (“Fluxul Deșeurilor”) din prezentul 

Contract; 

e) să accepte modificarea Programului de Operare și a cerințelor tehnice, așa cum sunt aceste 

detaliate în Caietul de Sarcini al Serviciului ori de cate ori va fi necesar din cauza modificării 

regulamentului privind gestionarea deșeurilor/salubritatea stradală/deszăpezire, în cazul în care 

respectivele modificări sunt făcute pentru alinierea prevederilor regulamentelor la reglementări 

naționale; 

f) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării Serviciului; 

g) să depună toate diligențele necesare pentru conservarea integrității bunurilor, instalațiilor, 

echipamentelor, vehiculelor și dotărilor ce i-au fost puse la dispoziție 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; 

h) 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; 

i) 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; 

j) 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; 

k) 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; 

l) să respecte Indicatorii de Performanță prevăzuți în Anexa nr. 8 („Indicatorii de Performanță”) la 

prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat; 

m) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; 

n) 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; 

o) să furnizeze Autorităților Competente și Delegatarului toate informațiile solicitate și să asigure 

accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează Serviciul, în condițiile Legii și 

ale prezentului Contract; 
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p) să țină evidența gestiunii Deșeurilor și să raporteze periodic Delegatarului și oricăror alte 

Autorități Competente, inclusiv prin transmiterea către Autoritatea de Competentă în domeniul 

protecției mediului, date și informații despre activitatea specifică conform chestionarului din 

anchetele statistice naționale, după caz, conform Legii în vigoare; 

q) să nu cesioneze sau transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și 

obligațiile sale derivate din prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condițiile stipulate 

la Articolul 25 (“Sub-delegarea și transfer”), orice operație realizată în alte condiții fiind nulă de 

drept; 

r) să efectueze lucrările de întreținere, modernizare, reparare și/sau înlocuire a Bunurilor de Retur, 

conform Art. 17.1.4 din prezentul Contract; 

s) să contracteze și să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la Articolul 

22 (“Asigurări”) din prezentul Contract; 

t) să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea 

operativă, mijloacele tehnice și personalul de intervenție în situații de urgență; 

u) să pună la dispoziția organizatorilor unor acțiuni de salubrizare, igienizare, inițiate de către 

Delegatar sau organizații ne-guvernamentale, mijloace tehnice, utilaje specifice și mijloace de 

transport aflate în dotare, în condițiile recuperării de la organizator a cheltuielilor efectuate; 

v) să organizeze periodic campanii de informare si conștientizare a publicului privind colectarea 

separată a Deșeurilor, cu informarea scrisă prealabilă a Delegatarului,  și să sprijine Delegatarul 

în campaniile proprii, organizate privind informarea Utilizatorilor privind colectarea selectivă a 

deșeurilor; 

w) să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și Anexele 

corespunzătoare, în caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de 

Performanță; 

x) să suporte plata contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale 

destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță 

stipulați în prezentul Contract, în Caietul de Sarcini și în Regulamentul serviciului de salubrizare 

a Municipiului Tulcea; 

y) să asigure, împreună cu ceilalți operatori ai facilităților de tratare, trasabilitatea deșeurilor. 

aa) să realizeze toate investițiile și lucrările la infrastructura aferentă Serviciului, conform 

prevederilor prezentului Contract, în special ale Articolului 9 (“Obligațiile de investiții ale 

Delegatului”) și ale Articolului 16 (“Prestarea Serviciului, graficul de operare și întreținerea 

bunurilor”), precum și ale Anexei nr. 7 la prezentul Contract (“Programul de Investiții”). 

bb) să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o 

deține pentru Sistemul de Management al Calității (în conformitate cu standardul ISO9001 sau cu 

un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării, sub sancțiunea plății unei 

penalități de 50.000 lei lunar; 

cc) să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o 

deține pentru Sistemul de Management al Mediului (în conformitate cu standardul ISO 14001 sau 
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cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria Delegării, sub sancțiunea plății unei 

penalități de 50.000 lei lunar. 

dd) să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o 

deține pentru Sistemul de Management Sănatate și Securitate Ocupațională (în conformitate cu 

standardul OHSAS 18001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Aria 

Delegării, sub sancțiunea plății unei penalități de 50.000 lei lunar. 

ARTICOLUL 9 - OBLIGAȚIILE DE INVESTIȚII ALE DELEGATULUI 

(1) Delegatul se obligă să efectueze investiții conform Programului de Investiții, atașat ca Anexa nr. 

7 la prezentul Contract, și ținând seama de prevederile de mai jos ale prezentului articol. 

(2) Orice modificare la Programul de Investiții, în măsura în care o astfel de modificare este permisă 

conform Legii aplicabile, nu va fi operată decât după aprobarea propunerilor Delegatului de către 

Delegatar și va fi inclusă în Programul de Investiții prin act adițional la prezentul Contract, semnat de 

toate Părțile. 

(3) Finanțarea lucrărilor de investiții se asigură, după caz, din următoarele surse.  

- Fonduri proprii ale Delegatului; 

- Fonduri ale Delegatarului; 

 

(4) Investițiile realizate de către Delegat pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea serviciilor 

publice de salubrizare se vor amortiza în conformitate cu prevederile Catalogului privind clasificarea 

şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

2.139/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

(5) Delegatul se obligă să aibă în vedere înlocuirea permanentă a tehnicii cu durata de viață expirată 

cu sisteme moderne și performante astfel încât să nu producă perturbări asupra calității sau cantității 

activităților prestate; 

(6) Delegatul are obligația să asigure Utilizatorilor serviciului de salubrizare următoarele: 

- dotarea cu europubele de 240 litri la locuințele individuale și locuințele comune cu mai puțin de 

10 locatari; 

- dotarea cu saci menajeri diferențiați pe culori pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile 

și a deșeurilor biodegradabile de la locuințele individuale; 

- dotarea cu europubele de 240 litri sau eurocontainere de 1,1mc la asociațiile de proprietari, agenți 

economici și instituții publice; 

- amenajarea și modernizarea de platforme de precolectare selectivă a deșeurilor, dotate, după caz,  

cu europubele de 240l, containere de 1.1mc, igluuri de 2.5 – 3mc, module supraterane/subterane sau 

alte sisteme echivalente, pentru cel puțin 5 fracții: hartie-carton, metal și plastic, sticlă, deșeuri 

biodegradabile și deșeuri municipale reziduale, diferențiate pe culori, conform Regulamentului 

serviciului de salubrizare al Municipiului Tulcea, și inscripționate în mod corespunzător; 

(7) Învestițiile de orice natură și din orice surse de finanțare se vor realiza cu respectarea legislației 

incidente în domeniu. 

 

CAPITOLUL IV - EXECUTAREA CONTRACTULUI 

ARTICOLUL 10 -TARIFUL 

(1) Tarifele pe care Delegatul are dreptul să le aplice la Data de Începere a Contractului se regăsesc 
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în Anexa nr. 11 - ”Tarife” la prezentul Contract. 

 
(2) Tariful total aplicat de Delegat cu titlul de plată pentru Serviciul prestat va consta în tarifele 

menționate la alin. (1) din prezentul Articol. 

(3) Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegării se facturează lunar de către Delegat către 

U.A.T. Municipiul Tulcea. 

(4) Delegatul va înainta către Delegatar, în termen de 3 zile de la finalul fiecărei luni, documentele 

justificative (centralizatoare de bonuri de cântar și de cantități fizice realizate, procese verbale de 

recepție, note de constatare, situații de lucrări) pe baza cărora se va emite factura către Delegatar. În 

termen cel mult 10 zile de la primirea documentelor justificative, Delegatarul le va verifica și va 

solicita eventuale modificări / completări, după caz, în vederea aprobării fără obiecțiuni a 

documentelor susmenționate. Comunicarea solicitărilor de modificare / completare se va face în scris, 

pe suport de hârtie sau prin e-mail. 

(5) Factura pentru serviciile furnizate/prestate se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii 

următoare celei în care prestația a fost efectuată. Facturile emise către Delegatar vor fi însoțite de 

situațiile cantitative și valorice privind activitățile prestate. Termenul de scadență privind plata facturii 

este de 30 zile, începând cu data emiterii facturii. 

(6) Modificarea tarifelor pentru activitățiile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit 

formulei: T(1)= T(0)+Delta(t), unde: T(1)-tariful modificat; T(0)/tariful actual: Delta(t)- creșterea de 

tarif; Delta(t)= [Delta(ct) + (Delta(ct) x r%]/Q unde: Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare 

a modificărilor intervenite în costuri; r% - cota de profit a operatorului; Q - cantitatea programată în 

unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea. 

(7) Profitul Operatorului nu va depăși, pe toată durata contractului, rata SWAP stabilită de Comisia 

Europeană pentru România, valabilă pentru anul 5 de contract, (respectiv 2,95), plus 100 de puncte de 

bază. 

(8) Neachitarea facturii de către UAT Municipiul Tulcea în termen de 30 de zile de la data scadenței 

atrage penalități de întârziere stabilite conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează: 

a) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței; 

b) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor 

bugetare; 

c) valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea facturii și se constituie în venit al 

operatorului. Dacă sumele datorate, inclusiv penalitățile, nu au fost achitate după 45 de zile de 

la primirea facturii, operatorul are dreptul să solicite recuperarea debitelor. 

(9) Tarifele vor fi modificate sau ajustate în conformitate cu metodologia aplicabilă, adoptată de 

Autoritatea de Reglementare. 

(10) Stabilirea, modificarea și ajustarea tarifelor se realizează de către Delegatar prin hotărâre a 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea, pe baza propunerii Delegatului. 

(11) Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective: 
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a) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate și Indicatorii de Performanță stabiliți prin 

Caietul de Sarcini al Serviciului, Regulamentul Serviciului și prin prezentul 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 Părți; 

c) asigurarea funcționării eficiente a Serviciului și a exploatării bunurilor aparținând domeniului 

public și privat al Delegatarului, afectate Serviciului de salubrizare, precum și asigurarea protecției 

mediului. 

(12) Soluționarea oricăror dispute legate de Tarif se face conform prevederilor Articolului 52 

(„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. 

ARTICOLUL 11 - REDEVENȚA 

(1) Pentru fiecare An Contractual, nivelul redevenței va fi de 80.040 lei (403.207,05 lei per 5 ani), 

cuantumul lunar fiind de 6.670 lei și se indexează anual cu indicele de inflație. 

(2) Nivelul redevenței va fi modificat ori de câte ori, pe durata derulării prezentului Contract, vor fi 

realizate investiții, din fondurile Delegatarului, în sistemul de salubrizare al Municipiului Tulcea. 

Valoarea modificărilor va fi calculată astfel încât să acopere valoarea amortizării investițiilor 

respective.  

(3) 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 (de exemplu plata redevenței pentru primul trimestru 

va fi efectuată înainte de data de 15 a celei de-a patra luni calculate de la Data de Începere a 

Contractului și așa mai departe). Delegatul are obligația de a transmite la Serviciul Gospodărie 

Municipală al Delegatarului dovada efectuării plății redevenței. 

(4) În cazul în care Delegatul nu efectuează plata redevenței datorată Delegatarului în termenul 

prevăzut la alin. (2), Delegatul va plăti penalități de întârziere în conformitate cu prevderile Codului 

fiscal referitor la creanțele bugetare. 

(5) Neplata redevenței de către Delegat în termen de 30 (treizeci) de Zile de la data scadenței, 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. Dacă Delegatarul invocă rezilierea 

Contractului pe aceste temei, prevederile Articolului 37 (“Cauzele de încetare a Contractului”) se vor 

aplica corespunzător. Delegatul va rămâne obligat si după rezilierea Contractului la plata Redevenței 

datorate până la Data Încetării Contractului, precum si la plata penalităților de întârziere calculate 

potrivit alin. (3) din prezentul Articol. 

(6) 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) ale prezentului Articol. 

(7) Momentul efectuării plății se consideră a fi ziua în care contul Delegatarului este creditat cu suma 

reprezentând tranșa trimestrială de plată. 

(8) Redevența astfel plătită se constituie venit la bugetul local. 
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ARTICOLUL 12 -INDICATORII DE PERFORMANȚĂ 

(1) Delegatul va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor de Performanță, 

stabiliți în cei prevăzuți în Anexa nr. 8 („Indicatorii de Performanță”) la Contract. 

(2) Indicatorii de Performanță stabilesc, printre altele, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 

Serviciul, având printre obiective: 

a) continuitatea Serviciului din punct de vedere cantitativ și calitativ; 

b) adaptarea permanentă la cerințele rezonabile ale Utilizatorilor; 

c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la Serviciu; 

d) respectarea reglementărilor specifice din domeniu. 

(3) Indicatorii de Performanță includ, fără însă a se limita la acestea, următoarele cerințe: 

a) Eficiența în încheierea contractelor de prestare de servicii de către Delegat cu Utilizatorii, 

după caz, în funcție de mecanismul contractual și financiar implementat la nivelul Ariei 

Delegării; 

b) Eficiența în îmbunătățire parametrilor de calitate in contractele de prestare de servicii 

încheiate de Delegat cu Utilizatorii; 

c) Timpul de reacție al Delegatului la cererile Utilizatorilor pentru containere și recipiente de 

Deșeuri pentru colectare; 

d) Timpul de reacție al Delegatului la plângerile Utilizatorilor; 

e) Respectarea de către Delegat a obligației de a furniza informații privind Serviciul; 

f) Gradul de acoperire al furnizării/prestării Serviciului raportat la Aria Delegării; 

g) Cantitatea de Deșeuri Reciclabile colectate separat, pe categorii. 

h) Cantitatea de deșeuri biodegradabile transportate și acceptate la stația de tratare mecano-

biologică Mihai Bravu; 

i) Cantitatea de deșeuri sortate în stația de sortare; 

j) Cantitatea valorificată de deșeuri din construcții și demolări provenite din amenajări interioare 

și/sau exterioare ale locuințelor; 

ARTICOLUL 13 -MONITORIZAREA CONTRACTULUI 

(1) Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță și în general a tuturor 

obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegatar conform termenilor și 

condițiilor stipulate de prezentul Articol. 

(2) Delegatarul va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea 

Indicatorilor de Performanță sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor 

contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuși 

înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Delegatarului de a-și aduce la îndeplinire 

îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când, inspecții aleatorii și/sau 
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inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu. 

(3) La sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare, Delegatarul va întocmi un “Raport de 

monitorizare” în termen de 15 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 30 de zile. Lipsa unui răspuns din partea Delegatului, după 15 zile de la data primirii 

Raportului de monitorizare de către Delegat va însemna asumarea realizării măsurilor de conformare 

în termenul stabilit de Raportul de monitorizare. 

(4) După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului propunerile 

sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de 

Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 15 zile de la data primirii Raportului de 

monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor: 

a) explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea in 

scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță; 

b) prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când 

obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță. 

(5) 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. 

(6) Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic și actualizate 

periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate către Delegatar la cerere. 

(7) Delegatul va raporta lunar Delegatarului următoarele: 

a) cantitatea de Deșeuri Municipale colectate de pe raza fiecărei unități administrativ- teritoriale 

care formează Delegatarul, defalcat pe surse (Utilizatori Casnici și Utilizatori Non-Casnici și 

pentru fiecare agent economic din zona urbană) și pe categorii de Deșeuri; 

b) cantitatea de Deșeuri predată operatorilor care desfășoară activități de tratare a Deșeurilor, pe 

fiecare tip de Deșeuri; 

c) înregistrări ale activității zilnice de prestare a Serviciului pentru fiecare traseu de colectare. 

In sensul prezentului alineat “lunar” va fi interpretat prin aceea că Delegatul trebuie să furnizeze 

înainte de sfârșitul primei săptămâni din lună informațiile referitoare la luna precedentă. 

(8) Delegatul va raporta trimestrial Delegatarului performanța realizată în ceea ce privește 

respectarea Indicatorilor de Performanță stabiliți pe o bază trimestrială, după caz. In sensul 

prezentului alineat “trimestrial” va fi interpretat prin aceea că Delegatul trebuie să furnizeze înainte de 

sfârșitul primei luni din trimestru (perioada de trei luni) informațiile referitoare la trimestrul 

precedent. 

(9) Delegatul va raporta anual Delegatarului următoarele: 

a) rezultatele măsurătorilor privind compoziția Deșeurilor Municipale colectate; 
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b) informații privind: numărul total de personal angajat; numărul total al zilelor lucrate; 

consumul total de combustibil pe vehicul pe lună pentru fiecare flux de colectare (ex.: Deșeuri 

Municipale, Bio-deșeuri, etc.); numărul total de kilometri/vehicul pe lună pentru fiecare flux 

de colectare (ex.: Deșeuri Municipale, Bio-deșeuri, etc.); 

c) informații privind: eficiența colectării privind: % de Utilizatori Casnici de la care nu au fost 

colectate Deșeuri; % din colectările planificate care nu au fost realizate (colectările omise) dar 

au fost remediate în maxim 24 ore; % din colectările de la Utilizatori Non- Casnici care nu au 

fost realizate în termen de 24 ore; cantitatea de Deșeuri Municipale abandonate ca procentaj 

din cantitatea totală de Deșeuri Municipale colectate; % din suprafețele programate pentru 

activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire care nu au fost realizate; 

d) performanța realizată în ceea ce privește respectarea Indicatorilor de Performanță stabiliți pe o 

bază anuală, după caz. 

In sensul prezentului alineat “anual” va fi interpretat prin aceea că Delegatul trebuie să furnizeze 

înainte de sfârșitul primei luni a unui An Contractual informațiile referitoare la Anul Contractual 

precedent. 

(10) Delegatul va raporta date și informații Autorității Competente de protecție a mediului (datele și 

informațiile specifice activității, inclusiv chestionarele din anchetele statistice naționale) și va raporta 

Autorității de Reglementare cantitatea de Deșeuri predată operatorilor care desfășoară activități de 

tratare a Deșeurilor, pe fiecare tip de Deșeuri. 

(11) De asemenea, Delegatul va prezenta, la începutul fiecărui An Contractual, Delegatarului dovezi: 

a) de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări; 

b) de înmatriculare a vehiculelor, 

c) de control tehnic al vehiculelor și de încadrare în normele de control al emisiilor, 

d) de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile. 

ARTICOLUL 14 - FLUXUL DEȘEURILOR 

(1) Delegatul va transporta Deșeurile colectate conform anexei 2 la caietul de sarcini, la stația de 

transfer, stația de sortare, la depozitul ecologic, la stația de tratare mecano-biologică Mihai Bravu sau 

stația de compost, după caz. Delegatarul va decide în privința modificării fluxului deșeurilor, în 

funcție de apariția de noi tehnologii și / sau instalații de tratare a deșeurilor sau în funcție de 

schimbările legislative în domeniu. 

(2) Deșeurile colectate trebuie predate instalației expres specificate mai sus pentru fiecare categorie 

de Deșeuri. Delegatul va respecta condițiile specifice pentru fiecare instalație. 

(3) Delegatul va fi familiarizat cu criteriile de acceptare a Deșeurilor la fiecare instalație unde predă 

Deșeurile colectate separat și se va asigura, printr-o inspecție vizuală, că Deșeurile colectate sunt 

conforme cu aceste criterii. In cazul colectării „din ușă în ușă” de la gospodării individuale și al 

colectării de la Utilizatori Non-Casnici, Delegatul poate refuza să preia Deșeurile din acele recipiente 

care, în urma inspecției vizuale, sunt considerate neconforme cu criteriile de acceptare ale instalației 

căreia îi sunt destinate respectivele Deșeuri. În acest caz, Delegatul va colecta deșeurile respective ca 

deșeuri municipale amestecate, urmând fluxul corespunzător acestei categorii (stație sortare, stație 
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transfer, depozit ecologic etc). 

(4) Este interzis Delegatului să încredințeze la depozitare fracția valorificabilă de Deșeuri colectată 

separat la sursă. 

(5) În cazul în care deșeurile nu vor îndeplini condițiile de acceptanță pentru a fi primite la stația de 

tratare mecano-biologică Mihai Bravu sau la stația de sortare / compost, acestea vor fi transportate la 

depozitul ecologic autorizat, caz în care Delegatul va suporta cheltuielile de transport și depozitare, cu 

taxele aferente.   

ARTICOLUL 15 - COLECTAREA SEPARATĂ 

(1) Următoarele Deșeuri Reciclabile vor fi colectate separat în următoarele 3 fracții: hârtie și carton, 

plastic și metale, sticlă, în conformitate cu Anexa nr. 2. 

(2) Delegatul va colecta de asemenea separat Deșeurile Verzi, deșeurile biodegradabile de pe raza 

Municipiului Tulcea de la gospodării individuale, conform Anexei nr. 2. 

(3) Mai multe fracții de Deșeuri Reciclabile vor putea fi colectate simultan, numai cu condiția 

utilizării de către Delegat a unor autovehicule de colectare echipate cu un număr corespunzător de 

camere separate. 

(4) Delegatul este responsabil pentru determinarea compoziției anuale de Deșeuri Municipale 

colectate. Aceste determinări vor fi efectuate în conformitate cu prevederile Legii în vigoare. 

ARTICOLUL 16 - PRESTAREA SERVICIULUI, GRAFICUL DE OPERARE ȘI 

ÎNTREȚINEREA BUNURILOR 

(1) Delegatul se obligă să execute Serviciul în conformitate cu termenele/intervalele stabilite în 

Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), precum și în Programul de Operare din 

prezenta Clauză și din Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la prezentul Contract). 

(2) Delegatul va colecta și va transporta Deșeurile Municipale din Aria Delegării. Orice modificări 

ale modalității de colectare și transport va fi posibilă doar cu aprobarea Delegatarului, exprimată din 

hotărâre a autorității deliberative și, după caz, cu modificarea prezentului Contract. 

(3) Delegatul se obligă să supravegheze prestarea Serviciului, să asigure resursele umane, 

materialele, instalațiile, echipamentele și 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 al Serviciului sau se poate deduce în mod rezonabil din acestea. 

(4) Delegatarul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciului pentru a stabili 

conformitatea acestuia cu prevederile din Caietul de Sarcini și /sau cu Regulamentul Serviciului. 

(5) 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. 

(6) Colectarea fiecărei fracții de Deșeuri: Deșeuri Reciclabile uscate, Bio-deșeuri (deșeuri 

biodegradabile), Deșeuri reziduale etc. va fi efectuată în aceeași zi din săptămână. Colectările 

obișnuite vor avea loc conform Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la prezentul Contract), 

cu excepția cazului când se convine altfel. 

(7) Pentru colectarea „din poartă în poartă”, precum și pentru colectarea „în punctele de colectare” 
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(respectiv colectările din zonele de blocuri și de la punctele de colectare), frecvența minimă de 

colectare va fi cea prevăzută în Caietul de Sarcini la Serviciului (Anexa nr. 2 la prezentul Contract). 

(8) Delegatul trebuie să colecteze toate Deșeurile abandonate pe domeniul public și privat al 

Delegatarului, cu aprobarea acestuia sau pe baza notelor de constatare întocmite și comunicate de 

către Delegatar, conform Legii. La cererea Delegatarului, Delegatul trebuie să colecteze Deșeurile 

provenind de la evenimente speciale. Pentru toate aceste cazuri, măsurarea cantităților de deșeuri 

colectate se va face prin cântărire la stația de sortare / transfer sau la depozitul de deșeuri, după caz. 

Pentru evenimente organizate de către terți, Delegatul va prelua deșeurile, contracost, pe baza 

contractului încheiat cu organizatorul evenimentului. În acest caz, măsurarea cantităților de deșeuri 

colectate se va face volumetric. 

(9) Delegatul va furniza Utilizatorilor mijloacele necesare pentru colectarea separată, prevăzute ca 

investiții în sarcina sa (europubele, containere, saci menajeri diferențiați pe culori, igluuri etc). Pentru 

colectarea din zonele de blocuri, asigurarea mijloacelor necesare va include amenajarea de platforme 

și instalarea de module supraterane/subterane pentru colectarea deșeurilor sau sisteme echivalente. 

(10) Delegatul va verifica starea tehnică a echipamentelor de pre-colectare și le va înlocui pe cele 

care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare. În cazul colectării „din 

poarta în poartă”, Delegatul va înlocui orice recipient deteriorat de către angajații săi. În cazul 

colectării „în punctele de colectare”, Delegatul va înlocui toate containerele deteriorate. 

(11) Delegatul va avea un număr suficient de mare de vehicule și echipamente adecvate, eficiente și 

în stare bună de funcționare pentru colectarea Deșeurilor, precum și personal cu calificarea 

corespunzătoare pentru operarea acestora, conform Programului de Investiții și Caietului de Sarcini al 

Serviciului, anexate la prezentul Contract. 

(12) În cazul unei defecțiuni la un vehicul, Delegatul se va asigura imediat că este utilizat un alt 

vehicul adecvat, fără afectarea programului de colectare. 

(13) Delegatul se va asigura că colectarea Deșeurilor din orice recipient nedescărcat la data la care 

era prevăzută colectarea, se va efectua în maxim 24 de ore de la data respectivă. Nu se va efectua 

nicio plata suplimentară către Delegat pentru colectarea Deșeurilor din recipiente nedescărcate la data 

prevăzută pentru colectare. 

(14) Delegatul va prelua, conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract) și 

Legii în vigoare, Deșeurile abandonate pe domeniul public. 

(15) Delegatul va folosi traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea 

populației și pentru mediu; Delegatul va elabora un plan detaliat privind rutele de transport pentru 

colectare, care va fi comunicat Delegatarului și rutele comunicate nu vor putea fi modificate decât cu 

notificarea scrisă, prealabilă, a Delegatarului. 

(16) Delegatul va elabora și va implementa planuri anuale (respectiv pentru fiecare An Contractual) 

de revizii și reparații pentru utilajele de transport, executate cu forțe proprii și cu terți. 

(17) Delegatul va ține evidența orelor de funcționare a vehiculelor. 

(18) Delegatul va deține toate documentele necesare de însoțire a Deșeurilor transportate, din care să 

rezulte sursa Deșeurilor respective, 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 normelor 

aplicabile. 

(19) Delegatul nu va abandona Deșeuri pe traseu și va ridica în totalitate Deșeurile generate de 

Utilizatori sau pe cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care 

nu sunt amestecate în Deșeurile Municipale. 

ARTICOLUL 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 Delegatarului puse la dispoziția Delegatului pe întreaga Durată a Contractului, în 

scopul prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Delegatarului pe întreaga 

Durată a Contractului. Delegatul primește posesia și dreptul de folosință asupra acestor bunuri, 

pe întreaga durată a Contractului. 

b) bunurile rezultate din investițiile prevăzute de prezentul Contract în sarcina Delegatului în 

cazul pubelelor, containerelor, igluurilor, modulelor, platformelor supraterane/subterane de 

colectare. Acestea rămân proprietatea Delegatului pe întreaga Durată a executării Contractului. 

17.1.2. Inventarul Bunurilor de Retur existente la Data Semnării Contractului va fi prevăzut în Anexa 

nr. 4 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. 5 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 puse la 

dispoziția Delegatului, iar Anexele nr. 4 și nr. 5 vor fi actualizate corespunzător. 

Bunurile de Retur, proprietate publică sunt supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct 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. 

17.1.4. Delegatul are obligația de a efectua lucrări de întreținere, modernizare, reparare și/sau 

înlocuire a Bunurilor de Retur pe Durata Contractului, conform Caietului de Sarcini al Serviciului 

(Anexa nr. 2 la prezentul Contract). 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 Data Încetării Contractului, gratuit și libere de orice sarcini, Delegatarului, fiind 

integrate domeniului public. 
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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 unui bun sau a spațiilor de lucru pentru care a fost acordat 

dreptul de folosință, în alt scop decât prestarea Serviciului, fără aprobarea scrisă și prealabilă a 

Delegatarului care este proprietarul respectivului bun/spațiu 

17.1.8. Delegatului îi este interzis să 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 este obligat să exploateze și să întrețină Bunurilor Delegatarului, cu diligența unui 

bun proprietar. 

17.1.11. Pentru casarea Bunurilor de Retur din categoria celor descrise la Art. 17.1.1 lit. a) - mijloace 

fixe sau bunuri de inventar, pe care Delegatarul le-a pus la dispoziție Delegatului, Părțile au obligația 

de a aplica la timp procedurile legale pentru casarea bunurilor publice. 

17.1.12. Delegatul va permite accesul reprezentanților Delegatarului și/ 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, a căror listă indicativă (generică) este prevăzută în Anexa nr. 6 la 

prezentul Contract. 

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 neamortizată. 

17.2.2. În termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la Data Încetării, Delegatarul va notifica 

Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care dorește să le dobândească. 

17.2.3. Delegatul va transfera proprietatea și posesia asupra Bunurilor de Preluare către Delegatar 

după primirea plății valorii acestora stabilită conform Art. 17.2.1 de mai sus. 

17.3. Bunuri Proprii care 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. 

ARTICOLUL 18 - FURNIZAREA/PRESTAREA SERVICIULUI ÎN RELAȚIA CU 

UTILIZATORII 

(1) Delegatul va încheia contracte individuale de furnizare/prestare de servicii cu următoarele 

categorii de Utilizatori și pentru următoarele tipuri de Deșeuri și activități, plata în acest caz 

efectuându-se în mod direct Delegatului, pe baza tarifelor aprobate de către Delegatar: 

- Utilizatori casnici și non-casnici în cazul colectărilor ocazionale și serviciilor suplimentare; 

- Utilizatori casnici și non-casnici în cazul colectărilor “la cerere” a deșeurilor voluminoase; 

- Utilizatori non-casnici (persoane juridice) pentru colectarea deșeurilor menajere și similare; 
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- Utilizatori casnici și non-casnici în cazul colectărilor “la cerere” a deșeurilor din construcții și 

demolări provenite din amenajări interioare / exterioare; 

- Utilizatori non-casnici pentru operațiuni de salubrizare efectuate pe suprafețe apartinând altor 

entități din Aria de Delegare (ex. măturat / stropit mecanizat pe suprafețe aparținând unor agenți 

economici sau terțe instituții). 

Delegatul va încheia aceste contracte în cel mult 3 (trei) zile de la primirea oricărei solicitări în acest 

sens de la Utilizatorii care se încadrează într-una dintre categoriile menționate la alineatul de mai sus 

din punct de vedere al categoriilor de Utilizatori, al tipurilor de Deșeuri generate și / sau activități 

prestate.  

(2) Acest contract de prestării servicii va fi elaborat în conformitate cu contractele-cadru aprobate de 

Autoritatea de Reglementare. 

(3) Dacă, din motive de orice natură, Delegatul nu poate colecta Deșeurile de pe o proprietate, 

rezidenții/ proprietarii vor fi informați printr-un mesaj scris lăsat la respectiva proprietate, indicând 

motivul, indiferent dacă Serviciul este furnizat de către Delegatul acelui Utilizator pe baza unui 

contract individual de prestări servicii astfel cum este descris mai sus sau pe baza termenilor generali 

de furnizare/prestare a Serviciului stipulați de prezentul Contract. 

ARTICOLUL 19 - MĂSURILE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ 

(1) Delegatul va revizui planul său intern de sănătate și securitate în muncă, 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 documentul revizuit. 

(2) Delegatul va avea în vedere sănătatea și securitatea 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 la solicitarea oricărei Autorități Competente, în domeniul protecției, 

securității și sănătății populației. 

ARTICOLUL 20 - ASPECTE DE PROTECȚIA MEDIULUI, ÎMPĂRȚIREA 

RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI 

(1) De la 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, ale căror cauze sunt anterioare Datei de Începere a Contractului și 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. 

ARTICOLUL 21 - GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 

(1) Începând cu prima decontare lunară a lucrărilor executate, Delegatul va constitui pe propriul său 

cost și va menține în vigoare pe toată Durata Contractului Garanția de Bună Execuție (Anexa nr. 10 la 

prezentul Contract - „Garanția de Bună Execuție”) în favoarea Delegatarului, egală cu 1,5% din 

valoarea facturată a tuturor lucrărilor aferente Contractului, prestate timp de o lună, fără T.V.A. 
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Garanția se constituie prin reținerea a 6 (șase) rate lunare. Garanția de Bună Execuție se constituie pe 

toată Durata Contractului, prin virament bancar într-un cont special, comunicat de către Delegatar, 

dobânzile revenind Delegatului. 

(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 Delegatarul în baza mandatului primit, în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare 

a executării Contractului și aplicare a penalităților) să ia orice altă măsură permisă de Legea în vigoare 

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 (“Definiții și interpretare”) din prezentul Contract, numai 

după notificarea Delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte, precizând obligațiile care 

nu au 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 

Articolului 38 (“Rezilierea Contractului”) de mai jos. 

(6) Delegatarul va returna Operatorului 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. 

ARTICOLUL 22 - 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. 

(2) Delegatul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment 

dat pe Durata prezentului Contract. 
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(3) Delegatul, la cererea Delegatarului, va furniza copii ale polițelor de asigurări prevăzute la alin. 

(1) de mai sus. 

(4) Delegatul se va asigura că fiecare poliță de asigurare cerută prin prezentul articol care are drept 

obiect bunuri ce aparțin Delegatarului: 

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 în termen de 30 (treizeci) de Zile să 

adreseze o notificare Delegatarului înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a 

poliței în cauză. Primirea de către Delegatar a acestor notificări nu va exonera Delegatul de 

nicio obligație, responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală. 

(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, Delegatarul are 

dreptul să dea un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului, pentru a-și îndeplini 

această obligație, înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 38 (“Rezilierea Contractului”). 

(7) Delegatul va informa Delegatarul în legătură cu 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 10 (zece) 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 prezentului Contract. 

(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, la 

cererea Delegatarului. 

ARTICOLUL 23 - REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE ȘI AUDIT 

(1) Delegatul va respecta standardele și principiile contabile și va menține registrele și înregistrările 

contabile necesare conform Legii 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 Articolului 38 (“Rezilierea Contractului”). 

(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 



31 

 

Articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații, 

înregistrări și documente contabile care pot fi solicitate de Delegatar. 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 pe Durata Contractului. 

(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 cerută de Lege. 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 cel puțin 30 (treizeci) de 

Zile înainte. În urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, 

evidențele, înregistrările și documente contabile, notificând intenția sa printr-o adresă trimisă 

Delegatului cu cel puțin 10 (zece) Zile înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile. 

ARTICOLUL 24 - 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 niciun 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 conform Articolului 38 (“Rezilierea Contractului”). 

(2) Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 38 (“Rezilierea Contractului”), 

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. 

ARTICOLUL 25 - SUB-DELEGAREA ȘI TRANSFER 

(1) Delegatul are obligația de a nu subdelega Serviciul unei alte societăți, decât în cazul în care 

această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății Operatorului, 

cu aprobarea Autorității Contractante și cu asumarea de către Delegatar a condițiilor prezentului 

Contract. 

(2) Delegatul are obligația de a nu încheia cu terți contracte de subdelegare a Serviciului. 

(3) Dispozițiile alineatului precedent nu vor fi interpretate 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 
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obligațiile semnificative ale Delegatului în baza prezentului Contract. 

ARTICOLUL 26 - CONTRACTELE ÎNCHEIATE DE DELEGAT 

(1) Toate contractele a căror valoare depășește echivalentul în 50.000 lei încheiate de către Delegat 

după Data Intrării în Vigoare trebuie să includă o clauză care să stipuleze în mod expres că 

Delegatarul are dreptul să preia și să continue astfel de contracte care sunt încă în vigoare la Data 

Încetării prezentului Contract, indiferent de modul în care ar fi încetat acesta și indiferent dacă această 

preluare constituie o cesiune sau o novație a acestora. Delegatul va notifica Delegatarului despre toate 

aceste contracte și îi va furniza copii ale acestor contracte imediat după semnarea acestora de către 

Delegat. 

(2) Toate contractele sau înțelegerile de orice fel ce vor fi încheiate între Delegat și un Afiliat trebuie, 

indiferent de valoarea sau durata lor, să fie încheiate, cu aprobarea Delegatarului, pe o bază strictă și 

în termeni comerciali (această aprobare nefiind reținută sau întârziată în mod nejustificat). Orice 

nerespectare de către Delegat a prevederilor prezentului alineat va constitui o încălcare a prezentului 

Contract de către Delegat, iar Delegatarul va fi îndreptățit să rezilieze Contractul conform Articolului 

38 (“Rezilierea Contractului”). 

 

 

CAPITOLUL V - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

ARTICOLUL 27 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

(1) Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor contractuale ce-i 

incumbă în temeiul prezentului 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. 

(3) Încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în 

care, prin natura lor, obligațiile respective rămân în vigoare și după Data Încetării Contractului. De 

asemenea, Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către o Parte pe perioada 

desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului și care 

ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte. Delegatul are obligația ca și după încetarea 

Contractului să asigure continuitatea prestării serviciului până la preluarea acestuia de către un alt 

operator autorizat.  

ARTICOLUL 28 - RĂSPUNDEREA, PENALITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI IN 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. 
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(2) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, din Anexa nr. 8 (“Indicatorii de 

Performanță”) la prezentul Contract, va atrage obligația Delegatului de a plăti penalități contractuale. 

(3) Delegatul este obligat la plata amenzilor conform Regulamentului Serviciului precum și a 

următoarelor penalități/amenzi în următoarele cazuri: 

a. 2500 lei/zi, unde se constată abaterea - colectarea deșeurilor cu nerespectarea frecvenței de 

colectare sau a programelor stabilite în contract și în regulamentul serviciului 

b. 500 lei/caz - neamplasare, după golire, a echipamentelor de colectare la locul de încărcare 

c. 2500 lei/zi/rută unde se constată abaterea nerespectarea rutei și programului de colectare, 

stabilit, atunci când se prestează activitatea de colectare a deșeurilor 

d. 400 lei /caz constatat - utilizarea unui vehicul de colectare care nu corespunde cerințelor 

tehnice stabilite prin contract sau de indicatorii de performanță 

e. 200 lei/informație solicitată prin contract nefurnizată în termenul stabilit - netransmiterea 

informațiilor solicitate către delegatar sau a altor entități în conformitate cu contractul 

f. 2500 lei/solicitare - dacă intervenția nu se realizează în maxim 24 de ore de la solicitare 

g. 1000 lei /amplasament necurățat de către operator (de pe amplasamentele de depozitare, 

respectiv suprafețele afectate de scurgerea levigatului din utilajele de transport) 

h. 2500 lei pentru neridicarea deșeurilor depozitate ilegal pe domeniul public sau privat al 

Delegatarului, în maxim 24 de ore de la solicitare 

i. 2000 lei pentru nepunerea la dispoziție sau punerea parțială a containerelor necesare pentru 

desfășurarea de activități, manifestări desfășurate de către UAT Municipiul Tulcea 

j. 2500 lei pentru neridicarea deșeurilor generate în urma manifestărilor, activităților desfășurate 

de către UAT Municipiul Tulcea, în ziua încheierii acestora 

k. 2000 lei/neînlocuirea recipienților deteriorați față de termenele stipulate în contract. 

(4) Anexa nr. 8 (“Indicatorii de Performanță”) la prezentul Contract stipulează cuantumul 

penalităților pentru fiecare Indicator de Performanță care a fost încălcat sau nu a fost atins conform 

termenilor și condițiilor stabilite de anexa menționată. 

(5) Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea 

Contractului de către Delegatar, conform Articolului 38 (“Rezilierea Contractului”). 

(6) Nerespectarea de către Delegat a obligațiilor sale de realizare a Investițiilor la care s-a angajat 

prin prezentul Contract, precum și a programelor anuale de investiții, inclusiv întârzierile înregistrate 

față de termenele de realizare a investițiilor, va atrage, obligația Delegatului de a plăti Delegatarului: 

a) penalități de 3% din valoarea investiției nerealizate pentru fiecare trimestru de întârziere 

peste termenul limită prevăzut. 

(7) 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, care pot fi generate de, sau în cursul, 

sau în legătură cu neîndeplinirea de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului Contract. 

(8) Sumele primite de către Delegatar ca penalități se constituie venit la bugetul local. 
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ARTICOLUL 29 - 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 poate exercita vreun drept de dispoziție asupra Bunurilor de Retur puse la 

dispoziție pe parcursul Duratei Contractului, fără ca acordul scris al Delegatului sa fie obținut anterior, 

acord care nu va fi întârziat în 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 puse la dispoziție sau a 

amplasamentelor aferente acestora sau (iii) oricărei nereușite a Delegatului de a realiza veniturile 

previzionate în baza prezentului Contract. 

ARTICOLUL 30 - EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI 

(1) Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 28 (“Răspunderea, penalități și despăgubiri în 

sarcina Delegatului”) 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 

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 propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract; iar 

Delegatul va informa Delegatarul despre această nerespectare în termen de cel mult 5 (cinci) 

Zile Lucrătoare în vederea îndeplinirii corecte a rolului Delegatarului de mediere și de 

interfață cu Delegatarul, precum și de monitorizare a modului în care sunt prestate serviciile 

de salubrizare în ansamblu în Aria Delegării. Nerespectarea de către Delegat a acestei obligații 

de informare a Delegatarului va duce la neaplicarea exonerării sale de răspundere prevăzută în 

prezentul alineat; 

c) acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil. 

(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 
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Contractului și a Legii în vigoare cu privire la suspendarea sau limitarea prestării serviciilor în 

domeniul salubrizării localităților. 

ARTICOLUL 31 - ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR 

Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor fi limitate la 

acoperirea integrală a Daunelor suferite de Partea sau terțul prejudiciat. În înțelesul prezentului 

Contract și articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o Parte conform 

prezentului Contract. 

ARTICOLUL 32 - RECUPERAREA DEBITELOR 

(1) Delegatarul este îndreptățit să recupereze de la Delegat orice prejudicii suferite din vina 

Delegatului, care sunt descoperite după Data Încetării Contractului, în conformitate cu Legea 

aplicabilă. 

(2) Părțile pot conveni compensarea între sumele astfel datorate de Delegat și orice sume datorate de 

către Delegatar Delegatului, precum și asupra metodei de plată, chiar și în mai multe tranșe, cu 

respectarea legislației fiscale în vigoare. 

(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 NEPREVĂZUTE 

ARTICOLUL 33 - 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 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 sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor 

externi, 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 
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sau privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului; 

iv. greve sau alte mișcări revendicative la scara națională și motivate predominant politic. 

c) Evenimente nefavorabile de forță majoră cum ar fi: 

i. refuzul, fără un motiv justificat, oricărei Autorități Competente de a elibera orice 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 Legii); 

iv. orice acte ilegale din partea unor terți inclusiv poluarea ilegală, în mod intenționat sau 

accidental. 

(2) 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). 

(3) 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 corespunzătoare, astfel cum este prevăzut 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. 

(4) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va informa cealaltă Parte, 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 de Forță Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea afectată va informa periodic 

cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor. 

(5) 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, 
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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. 

(6) Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin 30 (treizeci) 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 (zece) Zile. 

ARTICOLUL 34 - 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 Articolul 

33 (“Forța Majoră”). 

(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 va avea obligația de a presta în continuare activitățile menționate 

la Art. 2 alin. (1) din prezentul Contract, în vederea asigurării continuității Serviciului, până la 

preluarea acestuia de către un alt operator autorizat. 

 

CAPITOLUL VII - MODIFICAREA CONTRACTULUI 

ARTICOLUL 35 -MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR 

(1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Părțile 

contractante. 

ARTICOLUL 36 - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A 

CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR 

Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de gestiune și de prestare a Serviciului 

care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate ca 

Anexele nr. 1 și nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente și înlocuirea 

respectivelor anexe, prin act adițional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului și/sau noul Caiet 

de Sarcini al Serviciului după caz. In cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual se 
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vor aplica prevederile Articolului 34 (“Menținerea echilibrului contractual”). 

 

CAPITOLUL VIII - ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

ARTICOLUL 37 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI 

(1) Prezentul Contract încetează în următoarele situații: 

a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat; 

b) după trecerea unui termen de 15 zile de la expirarea perioadei de mobilizare, în cazul în care 

nu are loc o începere a contractului, din culpa exclusivă a delegatului; 

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

Delegatar; 

d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Parți, prin reziliere, conform 

Articolului 38 (“Rezilierea Contractului”), prin reziliere cu plata unei despăgubiri în sarcina 

Părții în culpă; 

e) în cazul imposibilității obiective a Delegatului de a presta Serviciul, ca urmare a intervenției 

unui eveniment de Forță Majoră, în condițiile prevăzute la Articolul 33 (“Forța Majoră”), fără 

plata unei despăgubiri; 

f) în situația în care, în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul 34 

(“Menținerea echilibrului contractual”), este permisă încetarea Contractului; 

g) în cazul falimentului Delegatului; 

h) în cazul lipsei, retragerii sau încetării valabilității licenței de operare a Delegatului; 

i) dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, respectând Legea 

aplicabilă, în vigoare la acea dată. 

(2) În cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de Zile, 

cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene 

pentru preaviz. 

(3) Delegatul va asigura continuitatea prestării serviciului și 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 și /sau noul operator, să furnizeze asistență și sprijin 

privind Serviciul și transferul lor către Delegatar sau noul operator; 

b) să furnizeze Delegatarului și noului operator toate informațiile privind Bunurile de Retur, 

inclusiv amplasamentele aferente, precum și serviciile necesare funcționării și prestării 

acestora; 

c) în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în niciun fel, direct sau 

indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul Serviciului. 
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(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 Articolului 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. 

ARTICOLUL 38 - REZILIEREA CONTRACTULUI 

38.1. Rezilierea Contractului din culpa Delegatului 

38.1.1. 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. 

38.1.2; 

b) nerespectarea repetată și nejustificată a Indicatorilor de Performanță; 

c) nerealizarea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a Investițiilor; 

d) renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat; 

e) nerespectarea Articolului 25 (“Sub-delegarea și transfer”) din prezentul Contract sau 

subconcesionarea bunurilor Delegatarului aferente Serviciului, de către Delegat; 

f) nefurnizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau 

împiedicarea Delegatarului de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură cu 

executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale; 
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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 (“Asigurări”) la Contract; 

j) practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul 24 (“Clauza de prevenire a 

corupției”); 

k) alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevăzute expres de prezentul 

Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului. 

38.1.2. In cazul în care Delegatarul devine îndreptățit să rezilieze prezentul Contract în baza Art. 

38.1.1: 

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 

(nouăzeci) de 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 38.1.2. 

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 de plin drept 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 UAT Municipiul 

Tulcea. 

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. 

38.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului 

38.2.1. Delegatul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de 
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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. 

38.2.2. În cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Art. 38.2.1, se va 

aplica mutatis mutandis procedura prevăzută la Art. 38.1.1. 

CAPITOLUL IX - ALTE CLAUZE 

ARTICOLUL 39 - POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ 

(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; 

d) toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv 

regulile de sănătate și securitate 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 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 furnizării/prestării 

Serviciului. 

(4) Delegatul se va asigura ca personalul propriu este permanent supervizat 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 Legea aplicabilă. 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. 
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(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/prestării Serviciului. 

(9) Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv 

sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale (respectiv pentru fiecare an calendaristic 

/An Contractual), 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 furnizarea/prestarea 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, sănătatea, securitatea la locul de muncă 

și normele de protecție a muncii, în conformitate cu Legea. 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 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 legislația în 

vigoare. 

ARTICOLUL 40 - CONFIDENȚIALITATE 

(1) Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informații Confidențiale și 

pot fi dezvăluite fără restricții. 

(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 o instanță judecătorească ori tribunal arbitral; 

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, care 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 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 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 

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 Încetării, 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. 

ARTICOLUL 41 - 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/prestarea 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 knowhow, în totalitate 

sau în parte, către terți, oricine ar fi aceștia. 

ARTICOLUL 42 - 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. 

ARTICOLUL 43 - 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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ARTICOLUL 44 - CONFLICTUL DE INTERESE 

(1) Părțile vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea 

compromite executarea obiectivă și imparțială a contractului. Conflictele de interese pot apărea în 

mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, legăturilor de 

rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut 

în timpul executării contractului trebuie notificat în scris în termen de 3 (trei) zile de la apariția 

acestuia. 

(2) Delegatarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și poate 

solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Delegatul se va asigura că personalul său, salariat sau 

contractat de el, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu, nu se află într-o situație care ar putea 

genera un conflict de interese. Delegatul va înlocui, în 5 zile și fără vreo compensație din partea 

Delegatarului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori 

salariații din teritoriu, care se regăsește într-o astfel de situație. 

(3) Delegatul trebuie să evite orice contact care ar putea să-i compromită independența ori pe cea a 

personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu. În cazul în care 

Delegatul nu-și menține independența, Delegatarul, fără afectarea dreptului acesteia de a obține 

repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide 

încetarea de plin drept și cu efect imediat a prezentului contract. 

(4) Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau 

poate avea ca efect compromiterea executării prezentului 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 ori al altor legături sau interese comune Oricare ar fi situația, apariția unui 

conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat Delegatarului, în scris. 

(5) 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, conform 

procedurii prevăzute de Articolul 38 (“Rezilierea Contractului”) fără a aduce atingere dreptului 

Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații. 

ARTICOLUL 45 - REPREZENTANȚII PĂRȚILOR 

(1) Pentru executarea prezentului Contract, în relația sa cu Delegatarul, Delegatul va numi o persoană 

ca „Manager de Contract”, care va asigura comunicarea corespunzătoare cu partenerii contractuali. 

(2) Delegatarul va numi de asemenea reprezentanții săi care vor asigura comunicarea cu Delegatul. 

(3) Fiecare Parte sunt îndreptățite să înlocuiască persoanele de contact, coordonatele și adresele 

menționate în prezentul Contract, cu condiția de a notifica în prealabil cealaltă Parte /celelalte Părți, 

după caz. Notificarea se va face în scris și va fi comunicată cu cel puțin 3 (trei) Zile Lucrătoare înainte 

ca modificarea să devină efectivă. Orice comunicare trimisă la vechile adrese, coordonate sau 

persoane de contact va fi considerată valabil efectuată dacă Partea care a modificat aceste elemente nu 

a comunicat corespunzător notificarea prevăzută în prezentul alineat. 

ARTICOLUL 46 - COMUNICĂRI 

(1) Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie 

transmisă în scris, în limba română, la următoarele adrese și în atenția următoarelor persoane: 
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a) Pentru delegat 

În atenția: Manager de Contract, Dl./D-na ...................................  

Adresa: ...........................  

Fax: .............................................  

E-mail: .......................  

b) Pentru Delegatar 

În atenția: Dl./D-na .................................  

Adresa: .......................................  

Fax: ........................................  

E-mail: .......................................  

(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. 

(4) Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la data menționată de oficiul 

poștal de destinație pe confirmarea de primire. 

(5) Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată primită în prima Zi 

Lucrătoare după data transmiterii. 

(6) Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu 

sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus. 

(7) Părțile vor putea înlocui persoanele și modifica datele de contact menționate la alin (1), cu 

condiția comunicării în scris a modificărilor operate, către cealaltă Parte.  

ARTICOLUL 47 - DREPTURILE TERȚILOR 

(1) Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau 

compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și 

succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, 

terță față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de acțiune 

împotriva vreunei Părți din prezentul Contract. 

ARTICOLUL 48 - RENUNȚARE 

(1) Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o renunțare 

și comunicată în scris celeilalte Parți, conform regulilor de comunicare dintre Părți stipulate la 

Articolul 46 (“Comunicări”) din Contract, și nicio altă acțiune, fapt sau omisiune nu va putea fi 

interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau prevedere a din prezentul Contract de către vreuna 

dintre Părți. 

(2) Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o dată sau 

de mai multe ori, nu va fi considerată sau interpretată ca o renunțare viitoare la același sau la alte 
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termene sau condiții din Contract. 

(3) Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații de către 

cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanță ca renunțare la invocarea viitoarelor încălcări 

ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. 

Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a 

invoca dreptul său de a cere executarea obligației contractuale nu va fi interpretată ca o renunțare la 

dreptul însuși. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părți a unui drept 

conferit de prezentul Contract nu poate fi interpretat ca o renunțare la dreptul respectiv. 

ARTICOLUL 49 - NULITATEA CONTRACTULUI ȘI DIVIZIBILITATEA 

PREVEDERILOR SALE  

(1) Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice articol sau prevedere a prezentului Contract 

sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că inaplicabile, 

conform Legii, respectivul articol sau prevedere nu va avea forță juridică și efect juridic, dar 

nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror 

alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare valide și aplicabile în măsura 

permisă de Lege. 

(2) Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi 

stabilită în conformitate cu Articolul 52 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”) din prezentul 

Contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a 

articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau 

aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta. 

ARTICOLUL 50 - MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII 

Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile 

Delegatului de menținere a continuității Serviciului pentru o perioadă de maxim 90 (nouăzeci) de Zile, 

precum și Articolul 11 („Redevența”), Articolul 52 (“Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor”), 

Articolul 28 (“Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului”), Articolul 32 

(“Recuperarea debitelor”), Articolul 40 (“Confidențialitate”), Articolul 42 (“Taxe”), Articolul 51 

(“Declarații și garanții”) vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele în legătură cu toate 

aspectele contractuale care pot apărea sau se pot menține în continuare după Data Încetării 

Contractului. 

ARTICOLUL 51 - 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 

Delegatarului că cele stipulate în prezentul Articol sunt declarații corecte și complete la Data Semnării 

și că vor fi corecte și complete la Data Începerii Contractului, precum și pe toată Durata Contractului 

și vor rămâne astfel după Data Încetării: 

a) Delegatul este o societate legal constituită, conform Legii din România, fiind operator intern al 

UAT Municipiul Tulcea. 

b) Delegatul are puteri depline, autoritatea și capacitatea necesare să semneze și să ducă la îndeplinire 

prezentul Contract, precum și fiecare dintre celelalte documente care urmează să fie furnizate de către 

Delegat ulterior Datei Semnării. Prezentul Contract a fost legal autorizat conform tuturor procedurilor 

interne societare din cadrul Delegatului. Prezentul Contract este, iar celelalte documente și acte ce vor 

fi furnizate de către Delegat ulterior Datei Semnării vor fi legal și valabil semnate și executate de către 
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Delegat, constituind convenții valide și opozabile Delegatului, ce pot face obiectul executării integrale 

de către Delegat, conform termenilor acestora. 

c) Pe Durata Contractului actul constitutiv al Delegatul nu va fi modificat sau completat în vreun 

mod care ar face executarea prezentului Contract nelegală sau în contradicție cu actul constitutiv sau 

alt document statutar al Delegatului. 

d) Delegatul are capacitatea organizațională și financiară pentru a executa Contractul, pentru a 

gestiona Serviciul și pentru a-și îndeplini obligațiile sale contractuale și va avea deplina autoritate 

pentru efectuarea plăților și va plăti toate sumele datorate în baza prezentului Contract, conform 

prevederilor acestuia. 

e) Prezentul Contract instituie obligații care pot face obiectul executării, acceptate în totalitate de 

către Delegat. 

f) Nu există nicio acțiune în justiție, in arbitraj, nicio procedură sau proces sau investigație fie 

judiciară, fie extra-judiciară, pe rol sau iminentă împotriva Delegatului, nici sentințe judecătorești, 

hotărâri arbitrale nefavorabile, nici alte proceduri care ar putea avea ca efect împiedicarea Delegatului 

de a executa obligațiile sale asumate prin prezentul Contract sau care ar putea afecta executarea 

Contractului, conform obiectivelor stabilite de către Delegatar. 

g) Nu s-a produs și nu se va produce nici un eveniment care ar putea constitui o încălcare a 

obligațiilor Delegatului și care ar putea duce la încetarea prezentului Contract. 

h) Încheierea de către Delegat a prezentului Contract și executarea obligațiilor rezultate din prezentul 

Contract de către Delegat nu contravin, nu vor duce la o încălcare sau neîndeplinire a obligațiilor sale 

din partea Delegatului conform: 

(i) vreunei Legi aplicabile Delegatului; 

(ii) actului constitutiv sau oricărui document statutar al Delegatului; 

(iii) vreunui contract sau alt document la care Delegatul este parte sau la care Delegatul 

este obligat sau al cărui obiect sunt orice active, venituri sau garanții ale Delegatului. 
 

i) Toate garanțiile, declarațiile, recunoașterile Delegatului privind obligațiile și responsabilitatea lui 

în baza prezentului Contract au efect cumulativ și niciuna nu va fi interpretată în mod separat de 

celelalte. 

(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 

Delegatului că cele stipulate în prezentul Articol sunt declarații corecte și complete la Data Semnării 

și că vor fi corecte și complete la Data Începerii Contractului, precum și pe toată Durata Contractului 

și vor rămâne astfel după Data Încetării: 

a) Delegatarul are puteri depline, autoritatea și capacitatea necesare să semneze și să ducă la 

îndeplinire prezentul Contract, precum și fiecare dintre celelalte documente care urmează să fie 

furnizate de către Delegatar ulterior Datei Semnării. 

b) Încheierea prezentului Contract a fost legal aprobată prin hotărâre a autorității deliberative a 

Delegatarului, având avizul Consiliului Concurenței pentru atribuire directă, nicio altă aprobare sau 

formalitate administrativă suplimentară nefiind necesară. 

c) Delegatarul are dreptul de a pune la dispoziție Delegatului Bunurile de Retur care sunt în 
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proprietatea sa și formează infrastructura Serviciului, precum și să delege Delegatului gestiunea 

Serviciului pe baze de exclusivitate pentru întreaga Arie a Delegării. 

d) Încheierea de către Delegatar a prezentului Contract și executarea obligațiilor rezultate din 

prezentul Contract de către Delegatar nu contravin, nu vor duce la o încălcare sau neîndeplinire a 

obligațiilor sale din partea Delegatarului conform: 

i. vreunei Legi aplicabile Delegatarului; 

ii. vreunui act administrativ sau decizii judecătorești aplicabile Delegatarului; 

iii. vreunui contract sau alt document la care Delegatarul este parte sau la care este obligat sau al 

cărui obiect sunt orice active, venituri sau garanții ale Delegatarului. 

e) Obligațiile asumate de către Delegatar prin Contract sunt obligații asumate în conformitate cu 

prevederile legale, valabile, având caracter obligatoriu în baza Legii. 

 

ARTICOLUL 52 - 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 30 

(treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre 

Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu 

poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre 

imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie 

Partea notificată poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din 

România. 
 

Prezentul Contract este încheiat în limba română, în ............................ exemplare originale, câte unul 

pentru fiecare Parte. 

 

Pentru  DELEGATAR,                                                      Pentru DELEGAT 

      PRIMAR        DIRECTOR GENERAL 

Dr. Ing. Constantin HOGEA     Ing. Aurel GHEORGHIU  
 

 

DIRECTOR ECONOMIC      CONTABIL  ȘEF 

Ec. Alina ANTONESCU      Ec. Feodor CASIAN 
 

 

       Vizat CFP 

 

Șef  Serviciu Gospodărie Municipală 

 Ing. Elena-Carmen VERBAN 

 

 

Vizat oficiul Juridic       Vizat oficiul juridic 

Jr. Vasile-Marius PINTILIE     Jr. Gabriela SAVA 
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CONCLUZII

In  conformitate  cu  prevederile  art.  22  alin.  (3)  din  Legea  serviciilor  comunitare  de  utilitati  publice  51/2006,  republicata,  cu
modificarile si completaril ulterioare, prezentam analiza comparativa din punct de vedere al celui mai bun raport calitate /pret, intre
următoarele forme de gestiune a serviciului de salubrizare a municipiului Tulcea:

- gestiune directă, prin intermediul unui serviciu public de interes local;

- atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii catre o  societate reglementata de Legea nr. 31/1990, cu capital social
integral al U.A.T. Municipiul Tulcea (companie municipala);

- gestiune delegata către un operator extern.

G  e  s  ti      une     directă   prin intermediul  
unui serviciu public de interes local

A Atribuirea directa a contractului de delegare a
gestiunii către o companie municipala

Gestiunea delegată       catre un  
operator extern

Avantaje Dezavantaje Avantaje Dezavantaje Avantaje Dezavantaje

Asigurarea
prestării  serviciului
de salubrizare fără
a  fi  nevoie  de  o
procedură  de
achizi ie  publicăție publică
pentru
contractarea
serviciului

Control  direct
asupra activită iiție publică

Încasarea profitului
din  prestarea
activită iiție publică

Serviciul  trebuie
înfiin at  iție publică și
organizat.  Utilajele
trebuie  să  se  afle
în  dotarea
serviciului  la
depunerea  cererii
de licen iere.ție publică

Nu  pot  fi  obţinute
toate  asigurările
necesare  de
răspundere  civilă
pentru  terţi  şi
pentru
autovehiculele

Angajarea  de  for ă  deție publică
muncă  locală  iși
scăderea omajuluiși

Transferul  riscurilor  (de
operare/  executie,
financiare, legislative) în
mare  parte  către
operator.

Dotarea  operatorului  cu
toate  mijloacele
necesare  îndeplinirii  în
bune  condi ii  ație publică
serviciului

Contractul  de  delegare
prevede  obligativitatea

Afectarea  cadrului
competitiv.  Pentru
remedierea  acestui
aspect,  durata
contractului  de
delegare a fost limitata
la  5  ani,  completat  cu
analize periodice privind
performantele
serviciului.

Riscuri  financiare legate
de cash flow.

Angajarea de for ăție publică
de muncă locală iși
scăderea
omajuluiși

Existen a  unuiție publică
cadru  competitiv,
operator cu licen ăție publică
i  dotări  tehniceși

moderne  în
domeniul
salubrizării

Dotarea
operatorului  cu
toate  mijloacele
necesare

Control mai scăzut
asupra  prestării
serviciilor  decât  în
cazul  atribuirii
directe  a
contractului  de
delegare  către  o
companie
municipala.

Riscul  semnificativ
de  operare  nu  se
transferă
operatorului  ci
rămâne  în  sarcina
autorită iiție publică
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folosite  (sau  pot  fi
obţinute  cu
condiţionări
neprevăzute).

Durata de achizi ieție publică
a  utilajelor,  minim
estimată  este  de
100 zile. Intrarea în
posesie  i  recep iiși ție publică
minim 90 zile.

Angajarea  de
personal
specializat  pentru
prestarea
serviciilor  în
condi iile  plafonăriiție publică
numărului  de
angaja i  înție publică
structurile
subordonate
autorită ii  publiceție publică
locale  –  fonduri
alocale  din  buget
pentru  salarizare
minim  3.000.000
euro anual.

Minimum

îndeplinirii  indicatorilor
de performan ă care facție publică
referire  la  activită ileție publică
prestate. 

Suplimentarea
investi iilor  pe  parcursulție publică
derulării  contractului
conform  oricăror  norme
care  apar  ulterior
contractării

Se poate urmări situa iație publică
financiară  i  operatorulși
va  răspunde  din  punct
de vedere economic.

Se constituie  o garan ieție publică
de bună execu ie pentruție publică
serviciile prestate

Prin reprezentan ii săi înție publică
A.G.A   operatorului  de
salubrizare,  autoritatea
locală  poate  controla
deciziile  strategice  ale
acestuia,  în  vederea
alinierii  politicilor
operatorului la interesele
comunită ii,  mergândție publică
până  la  reorganizarea  /

îndeplinirii  în  bune
condi ii  ație publică
serviciului

Contractul  de
delegare  prevede
obligativitatea
îndeplinirii
indicatorilor  de
performan ă  careție publică
fac  referire  la
activită ile prestate.ție publică
Suplimentarea
investi iilor  peție publică
parcursul  derulării
contractului
conform  oricăror
norme  care  apar
ulterior contractării

Se  poate  urmări
situa ia  financiarăție publică
i  operatorul  vași

răspunde din punct
de  vedere
economic

Se  constituie  o
garan ie  de  bunăție publică
execu ie  pentruție publică

contractante

Dificultate  în
estimarea  cât  mai
exactă  a
posibilită iiție publică
investi iilor.ție publică

Operatorul  extern
nu  indeplineste
conditiile  de
eligibilitate  pentru
accesarea  de
fonduri europene in
vederea
achizitionarii  de
utilaje  si
echipamente.
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investi iilor  înție publică
utilaje,  ma ini  iși și
dotări – 14.150.400
euro.

Asigurare logistica:
spa ii  pentruție publică
birouri,  parcare
utilaje,  depozitare
materiale,
birotică,  solu iiție publică
informatice etc

Asumarea  tuturor
riscurilor  de  către
serviciul  public
înfiin at,  respectivție publică
de către autoritatea
publică locală

redimensionarea
societatii.

În schimbul dreptului de
exploatare  a  serviciului,
operatorul  plateste
redeven ă  catreție publică
Autoritatea contractantă.

Municipalitatea  poate
accesa  fonduri
europene, în  vederea
dotarii  operatorului  cu
echipamente moderne.

serviciile prestate

Fa ă de cele prezentate mai sus, putem trage urmatoarele concluzii:ție publică

1. Gestiunea serviciului de salubrizare, prin intermediul unui serviciu specializat din cadrul U.A.T. Municipiul Tulcea, nu este
o solu ie oportunăție publică .

2. Facând comparatie intre solutia atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune catre o companie
municipala i cea a delegarii gestiunii catre un operator extern, se constata urmatoarele:și

- costurile implicate de atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii către o companie municipală ar avea
aceea i structură i dimensionare estimativși și a ca i și cele implicate de gestiunea delegată către un operator extern,
din punctul de vedere al autorită ii contractanteție publică ;
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- principala diferen iere ție publică ramane la nivel de implicare juridica iși  control din partea autoritatii locale, de repartizare a
riscurilor  precum si de calitate a serviciilor, op iunea atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii către oție publică
companie  municipala  fiind  net  mai  avantajoasa  pentru  autoritatea  locala  si  pentru  utilizatorii  serviciului  de
salubrizare.

Potrivit celor de mai sus, reiese în mod clar că solu ia optima pentru gestiunea activitatilor componente ale serviciului publicția optima pentru gestiunea activitatilor componente ale serviciului public
de  salubrizare  la  nivelul  municipiului  Tulcea  consta  in  delegarea  gestiunii  următoarelor  activită i  componente  aleția optima pentru gestiunea activitatilor componente ale serviciului public
serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea, prin atribuire directă către societatea Servicii Publice S.A., în conformitate
cu legisla ia in vigoare:ția optima pentru gestiunea activitatilor componente ale serviciului public

a) colectarea separată i transportul separat al de eurilor municipale i al de eurilor similare provenind din activită i comerciale dinși și și și ție publică
industrie  i  institu ii,  inclusiv  frac ii  colectate  separat,  fără  a  aduce  atingere  fluxului  de  de euri  de  echipamente  electrice  iși ție publică ție publică și și
electronice, baterii i acumulatori;și

b) colectarea i transportul de eurilor provenite din locuin e, generate de activită i de reamenajare i reabilitare interioară i/sauși și ție publică ție publică și și
exterioară a acestora;

c) organizarea prelucrării, neutralizării i valorificării materiale i energetice a de eurilor;și și și

d) operarea/administrarea sta iilor de transfer pentru de eurile municipale i de eurile similare;ție publică și și și

e) sortarea de eurilor municipale i a de eurilor similare în sta iile de sortare;și și și ție publică

f) măturatul, spălatul, stropirea i între inerea căilor publice;și ție publică

g) cură area i transportul zăpezii de pe căile publice i men inerea în func iune a acestora pe timp de polei sau de înghe ;ție publică și și ție publică ție publică ție publică

h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public i predarea acestora către unită ile de ecarisaj sau către instala iile deși ție publică ție publică
neutralizare. 

Prin continuarea tradi iei de cooperare între ție publică societatea Servicii Publice S.A i UAT și Municipiul Tulcea se va putea men ine trendul deție publică
profitabilitate, eficien ă i performan ă impuse de ție publică și ție publică autoritatea locala, prin recontractarea unui operator care poate oferi în continuare
raportul optim între calitatea i pre ul și ție publică presta ieție publică i.
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