
 

 

           

 

 

România 
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 

HOTĂRÂREA nr.130 
PENTRU APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA 

MODALITĂȚII OPTIME DE GESTIUNE A ACTIVITĂȚILOR DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE, 

DERATIZARE ȘI  TRATAMENTE FITOSANITARE ÎN MUNICIPIUL TULCEA ȘI ALEGEREA 

MODALITAȚII DE GESTIUNE 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 iunie 2020, 

legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind 

fundamentarea modalității optime de gestiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și 

tratamente fitosanitare în Municipiul Tulcea și alegerea modalității de gestiune, proiect din inițiativa 

primarului; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 

17045/17.06.2020 şi raportul întocmit de către Serviciul Gospodărie Municipală din cadrul Primăriei 

Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 17043/17.06.2020; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 2, alin. (1) și alin. (3), lit. k) din Legea nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. d), art. 22 alin. (1) și alin. (3), art. 29, alin. (2), alin. (8) și alin. (9) 

și art. 32, alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 51/2006  - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.7, alin. (1), lit. c) și art. 69 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin (2), lit. d) și alin. 7, lit. n), art. 136, alin. (1), art. 139,  

alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind fundamentarea modalității optime de gestiune a 

activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în Municipiul Tulcea, 

conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de dezinsecție, 

dezinfecție, deratizare  și tratamente fitosanitare în Municipiului Tulcea, prin contract de prestări 

servicii, cu o durată de 10 ani, cu respectarea procedurilor de achiziție publică prin licitație deschisă, în 

baza Legii nr. 98/2016. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului 

Tulcea prin Serviciul Gospodărie Municipală din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. 

Art. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 
 

        CONTRASEMNEAZĂ                                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

        SECRETAR GENERAL,                                                                                CONSILIER, 

Jr. BRUDIU Maria                                                                              DRĂNICEANU Daniel   

 



 
 
 

Anexa nr. 1 

Opțiunea 1 

Anexa nr. 1.1.1. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DERATIZARE.  

Nr.  

Crt. 

Denumire costuri UM Preț unitar mediu lei fără 

TVA/m.p./trecere 

1. Cheltuieli materiale, din care: mp 0.0568 

 Combustibil și lubrifianți mp 0.0087 

 Energie tehnologică – nu se aplică mp - 

 Piese schimb mp 0.0004 

 Materii prime și materiale mp 0.0386 

 Echipament de lucru și protecția muncii mp 0.0023 

 Reparații mp 0.0002 

 Amortizarea utilajelor și a mijloacelor de 

transport 
mp 0.0059 

 Cheltuieli cu protectia mediului mp 0.0002 

 Alte servicii executate de terți mp 0.0002 

 Alte cheltuieli materiale (0.5%) mp 0.0003 
2. Cheltuieli cu munca vie, din care: mp 0.0161 

 Salarii mp 0.0157 

 CAM – 2.25% mp 0.0004 

 Alte cheltuieli cu munca vie ( tichete de masă) mp - 
3. Cheltuieli cu închirierea utilajelor mp - 
4. Cheltuieli cu depunerea în rampă mp - 
5. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri 

și urmărirea acestuia post închidere 
mp - 

6. Alte cheltuieli mp - 
A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6) mp 0.0729 

A.1 Cheltuieli indirecte din A (5%) mp 0.0036 
B. Cheltuieli financiare 0.5 % din A.1 mp 0.0004 
I. Cheltuieli totale ( A+A1+ B) mp 0.0769 

II. Profit 10% mp 0.0077 
II.1 Taxe licențe (ANRSC) 0.12 din I + II mp 0.0001 
III Cota de dezvoltare – nu se aplică mp  
IV Tarif mediu deratizare mp 0.0847 
V Redevență 5% mp 0.0042 

VI Tarif mediu deratizare opțiunea 1 mp 0.0889 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1.1.2. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DEZINSECȚIE 

EXTERIOR 

Nr.  

Crt. 

Denumire costuri UM Preț unitar mediu lei fără TVA/m.p./trecere 

1. Cheltuieli materiale, din care: mp 0.0189 

 Combustibil si lubrifianți mp 0.0087 

 Energie tehnologică – nu se aplică mp - 

 Piese schimb mp 0.0004 

 Materii prime și materiale mp 0.0010 

 Echipament de lucru și protecția muncii mp 0.0023 

 Reparații mp 0.0002 

 Amortizarea utilajelor și a mijloacelor de 

transport 
mp 0.0059 



 Cheltuieli cu protecția mediului mp 0.0002 

 Alte servicii executate de terți mp 0.0002 

 Alte cheltuieli materiale (0.5%) mp 0.0001 
2. Cheltuieli cu munca vie, din care: mp 0.0161 

 Salarii mp 0.0157 

 CAM – 2.25% mp 0.0004 

 Alte cheltuieli cu munca vie ( tichete de 

masă) 
mp - 

3. Cheltuieli cu închirierea utilajelor mp - 
4. Cheltuieli cu depunerea în rampă mp - 
5. Fond pentru închiderea depozitului de 

deșeuri și urmărirea acestuia post închidere 
mp - 

6. Alte cheltuieli mp - 
A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6) mp 0.0350 

A.1 Cheltuieli indirecte din A (5%) mp 0.0018 
B. Cheltuieli financiare  0.5 % din A.1 mp 0.0002 
I. Cheltuieli totale ( A+A1+ B) mp 0.0370 

II. Profit  10% mp 0.0037 
II.1 Taxe licențe (ANRSC) 0.12 din I + II mp 0.00004 
III Cota de dezvoltare – nu se aplică mp  
IV Tarif mediu dezinsecție exterior mp 0.0407 

V Redevență 5% mp 0.0020 
VI Tarif mediu dezinsectie exterior opțiunea 

1 
mp 0.0427 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1.2.3. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DEZINSECȚIE 

INTERIOR 
 

Nr.  

Crt. 

Denumire costuri UM Preț unitar mediu lei fără TVA/m.p./trecere 

1. Cheltuieli materiale, din care: mp 0.0783 

 Combustibil și lubrifianți mp 0.0087 

 Energie tehnologică – nu este cazul mp - 

 Piese schimb mp 0.0004 

 Materii prime și materiale mp 0.0600 

 Echipament de lucru și protecția muncii mp 0.0023 

 Reparații mp 0.0002 

 Amortizarea utilajelor și a mijloacelor de 

transport 
mp 0.0059 

 Cheltuieli cu protectia mediului mp 0.0002 

 Alte servicii executate de terti mp 0.0002 

 Alte cheltuieli materiale (0.5%) mp 0.0004 
2. Cheltuieli cu munca vie, din care: mp 0.0161 

 Salarii mp 0.0157 

 CAM – 2.25% mp 0.0004 

 Alte cheltuieli cu munca vie ( tichete de 

masa) 
mp - 

3. Cheltuieli cu închirierea utilajelor mp - 
4. Cheltuieli cu depunerea în rampa mp - 
5. Fond pentru închiderea depozitului de 

deșeuri și urmărirea acestuia post închidere 
mp - 

6. Alte cheltuieli mp - 
A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6) mp 0.0944 

A.1 Cheltuieli indirecte din A (5%) mp 0.0047 



B. Cheltuieli financiare 0.5 % din A.1 mp 0.0005 
I. Cheltuieli totale ( A+A1+ B) mp 0.0996 

II. Profit  10% mp 0.0100 
II.1 Taxe licențe (ANRSC) 0.12 din I + II mp 0.0001 
III Cota de dezvoltare – nu se aplică mp  
IV Tarif mediu dezinsectie interior mp 0.1097 
V Redevența 5% mp 0.0055 

VI Tarif mediu dezinsecție interior opțiunea 

1 
mp 0.1152 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1.1.4. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DEZINFECȚIE 
Nr.  

Crt. 

Denumire costuri UM Preț unitar mediu lei fără TVA/m.p./trecere 

1. Cheltuieli materiale, din care: mp 0.0783 

 Combustibil si lubrifianți mp 0.0087 

 Energie tehnologică mp - 

 Piese schimb mp 0.0004 

 Materii prime și material mp 0.0600 

 Echipament de lucru și protecția muncii mp 0.0023 

 Reparații mp 0.0002 

 Amortizarea utilajelor și a mijloacelor de 

transport 
mp 0.0059 

 Cheltuieli cu protecția mediului mp 0.0002 

 Alte servicii executate de terți mp 0.0002 

 Alte cheltuieli materiale (0.5%) mp 0.0004 
2. Cheltuieli cu munca vie, din care: mp 0.0161 

 Salarii mp 0.0157 

 CAM – 2.25% mp 0.0004 

 Alte cheltuieli cu munca vie ( tichete de 

masă) 
mp - 

3. Cheltuieli cu închirierea utilajelor mp - 
4. Cheltuieli cu depunerea în rampa mp - 
5. Fond pentru închiderea depozitului de 

deșeuri și urmărirea acestuia post închidere 
mp - 

6. Alte cheltuieli mp - 
A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6) mp 0.0944 

A.1 Cheltuieli indirecte din A (5%) mp 0.0047 
B. Cheltuieli financiare  0.5 % din A.1 mp 0.0005 
I. Cheltuieli totale ( A+A1+ B) mp 0.0996 
II. Profit  10% mp 0.0100 

II.1 Taxe licențe (ANRSC) 0.12 din I + II mp 0.0001 
III Cota de dezvoltare – nu se aplică mp  
IV Tarif mediu dezinfecție mp 0.1097 

V Redevență 5% mp 0.0055 
VI Tarif mediu dezinfecție opțiunea 1 mp 0.1152 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1.1.5. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere TRATAMENTE FITOSANITARE 



Nr.  

Crt. 

Denumire costuri UM Preț unitar mediu lei fără TVA/m.p./trecere 

1. Cheltuieli materiale, din care: mp 0.6461 

 Combustibil și lubrifianți mp 0.0087 

 Energie tehnologică mp - 

 Piese schimb mp 0.0004 

 Materii prime și material mp 0.6250 

 Echipament de lucru și protecția muncii mp 0.0023 

 Reparații mp 0.0002 

 Amortizarea utilajelor și a mijloacelor de 

transport 
mp 0.0059 

 Cheltuieli cu protecția mediului mp 0.0002 

 Alte servicii executate de terți mp 0.0002 

 Alte cheltuieli materiale (0.5%) mp 0.0032 
2. Cheltuieli cu munca vie, din care: mp 0.0161 

 Salarii mp 0.0157 

 CAM – 2.25% mp 0.0004 

 Alte cheltuieli cu munca vie ( tichete de masă) mp - 
3. Cheltuieli cu închirierea utilajelor mp - 
4. Cheltuieli cu depunerea în rampa mp - 
5. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri 

și urmărirea acestuia post închidere 
mp - 

6. Alte cheltuieli mp - 
A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6) mp 0.6622 

A.1 Cheltuieli indirecte din A (5%) mp 0.0331 
B. Cheltuieli financiare  0.5% din A.1 mp 0.0035 
I. Cheltuieli totale ( A+A1+ B) mp 0.6988 

II. Profit  10% mp 0.0699 
II.1 Taxe licente (ANRSC) 0.12 din I + II mp 0.0009 
III Cota de dezvoltare – nu se aplică mp  
IV Tarif mediu tratamente fitosanitare mp 0.7696 
V Redevența 5% mp 0.0385 

VI Tarif mediu tratamente fitosanitare 

opțiunea 1 
mp 0.8081 

 
 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1. 

Opțiunea 2 

 Anexa nr. 1.2.1. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DERATIZARE 
Nr.  

Crt. 

Denumire costuri UM Preț unitar mediu lei fără 

TVA/m.p./trecere 

1. Cheltuieli materiale, din care: mp 0.0568 

 Combustibil și lubrifianți mp 0.0087 

 Energie tehnologica – nu se aplică mp - 

 Piese schimb mp 0.0004 

 Materii prime și materiale mp 0.0386 

 Echipament de lucru si protecția muncii mp 0.0023 

 Reparații mp 0.0002 

 Amortizarea utilajelor și a mijloacelor de 

transport 
mp 0.0059 

 Cheltuieli cu protectia mediului mp 0.0002 

 Alte servicii executate de terți mp 0.0002 

 Alte cheltuieli materiale (0.5%) mp 0.0003 
2. Cheltuieli cu munca vie, din care: mp 0.0161 

 Salarii mp 0.0157 

 CAM – 2.25% mp 0.0004 



 Alte cheltuieli cu munca vie ( tichete de 

masa) 
mp - 

3. Cheltuieli cu închirierea utilajelor mp - 
4. Cheltuieli cu depunerea în rampa mp - 
5. Fond pentru închiderea depozitului de 

deșeuri și urmarirea acestuia post închidere 
mp - 

6. Alte cheltuieli mp - 
A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6) mp 0.0729 

A.1 Cheltuieli indirecte din A (5%) mp 0.0036 
B. Cheltuieli financiare 0.5 % din A.1 mp 0.0004 
I. Cheltuieli totale ( A+A1+ B) mp 0.0769 
II. Profit 10% mp 0.0077 

II.1 Taxe licențe (ANRSC) 0.12 din I + II mp 0.0001 
III Cota de dezvoltare – nu se aplică mp  
IV Tarif mediu deratizare mp 0.0847 
V Redevența neaplicabil mp - 
VI Tarif mediu deratizare opțiunea 2 mp 0.0847 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1.2.2. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DEZINSECȚIE 

EXTERIOR 
Nr.  

Crt. 

Denumire costuri UM Preț unitar mediu lei fără TVA/m.p./trecere 

1. Cheltuieli materiale, din care: mp 0.0189 

 Combustibil și lubrifianți mp 0.0087 

 Energie tehnologică – nu se aplică mp - 

 Piese schimb mp 0.0004 

 Materii prime și materiale mp 0.0010 

 Echipament de lucru și protecția muncii mp 0.0023 

 Reparatii mp 0.0002 

 Amortizarea utilajelor și a mijloacelor de 

transport 
mp 0.0059 

 Cheltuieli cu protecția mediului mp 0.0002 

 Alte servicii executate de terți mp 0.0002 

 Alte cheltuieli materiale (0.5%) mp 0.0001 
2. Cheltuieli cu munca vie, din care: mp 0.0161 

 Salarii mp 0.0157 

 CAM – 2.25% mp 0.0004 

 Alte cheltuieli cu munca vie ( tichete de 

masă) 
mp - 

3. Cheltuieli cu închirierea utilajelor mp - 
4. Cheltuieli cu depunerea in rampa mp - 
5. Fond pentru închiderea depozitului de 

deșeuri și urmărirea acestuia post închidere 
mp - 

6. Alte cheltuieli mp - 
A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6) mp 0.0350 

A.1 Cheltuieli indirecte din A (5%) mp 0.0018 
B. Cheltuieli financiare  0.5 % din A.1 mp 0.0002 
I. Cheltuieli totale ( A+A1+ B) mp 0.0370 
II. Profit  10% mp 0.0037 

II.1 Taxe licențe (ANRSC) 0.12 din I + II mp 0.00004 
III Cota de dezvoltare – nu se aplică mp  
IV Tarif mediu dezinsecție exterior mp 0.0407 



V Redevența neaplicabil mp - 
VI Tarif mediu dezinsectie exterior optiunea 

2 
mp 0.0407 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1.2.3. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DEZINSECȚIE 

INTERIOR 
 

Nr.  

Crt. 

Denumire costuri UM Preț unitar mediu lei fără TVA/m.p./trecere 

1. Cheltuieli materiale, din care: mp 0.0783 

 Combustibil și lubrifianți mp 0.0087 

 Energie tehnologica – nu este cazul mp - 

 Piese schimb mp 0.0004 

 Materii prime și materiale mp 0.0600 

 Echipament de lucru și protecția muncii mp 0.0023 

 Reparații mp 0.0002 

 Amortizarea utilajelor și a mijloacelor de 

transport 
mp 0.0059 

 Cheltuieli cu protecția mediului mp 0.0002 

 Alte servicii executate de terți mp 0.0002 

 Alte cheltuieli materiale (0.5%) mp 0.0004 
2. Cheltuieli cu munca vie, din care: mp 0.0161 

 Salarii mp 0.0157 

 CAM – 2.25% mp 0.0004 

 Alte cheltuieli cu munca vie ( tichete de 

masa) 
mp - 

3. Cheltuieli cu închirierea utilajelor mp - 
4. Cheltuieli cu depunerea în rampa mp - 
5. Fond pentru închiderea depozitului de 

deșeuri și urmarirea acestuia post închidere 
mp - 

6. Alte cheltuieli mp - 
A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6) mp 0.0944 

A.1 Cheltuieli indirecte din A (5%) mp 0.0047 
B. Cheltuieli financiare 0.5 % din A.1 mp 0.0005 
I. Cheltuieli totale ( A+A1+ B) mp 0.0996 
II. Profit  10% mp 0.0100 

II.1 Taxe licențe (ANRSC) 0.12 din I + II mp 0.0001 
III Cota de dezvoltare – nu se aplică mp  
IV Tarif mediu dezinsectie interior mp 0.1097 
V Redevența neaplicabil mp - 

VI Tarif mediu dezinsecție interior optiunea 

2 
mp 0.1097 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1.2.4. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DEZINFECȚIE 
Nr.  

Crt. 

Denumire costuri UM Preț unitar mediu lei fără TVA/m.p./trecere 

1. Cheltuieli materiale, din care: mp 0.0783 



 Combustibil și lubrifianți mp 0.0087 

 Energie tehnologică mp - 

 Piese schimb mp 0.0004 

 Materii prime și material mp 0.0600 

 Echipament de lucru și protecția muncii mp 0.0023 

 Reparații mp 0.0002 

 Amortizarea utilajelor și a mijloacelor de 

transport 
mp 0.0059 

 Cheltuieli cu protecția mediului mp 0.0002 

 Alte servicii executate de terți mp 0.0002 

 Alte cheltuieli materiale (0.5%) mp 0.0004 
2. Cheltuieli cu munca vie, din care: mp 0.0161 

 Salarii mp 0.0157 

 CAM – 2.25% mp 0.0004 

 Alte cheltuieli cu munca vie ( tichete de 

masa) 
mp - 

3. Cheltuieli cu închirierea utilajelor mp - 
4. Cheltuieli cu depunerea în rampa mp - 
5. Fond pentru închiderea depozitului de 

deșeuri și urmărirea acestuia post închidere 
mp - 

6. Alte cheltuieli mp - 
A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6) mp 0.0944 

A.1 Cheltuieli indirecte din A (5%) mp 0.0047 
B. Cheltuieli financiare  0.5 % din A.1 mp 0.0005 
I. Cheltuieli totale ( A+A1+ B) mp 0.0996 

II. Profit  10% mp 0.0100 
II.1 Taxe licențe (ANRSC) 0.12 din I + II mp 0.0001 
III Cota de dezvoltare – nu se aplică mp  
IV Tarif mediu dezinfectțe mp 0.1097 
V Redevența neaplicabil mp - 

VI Tarif mediu dezinfecție optiunea 2 mp 0.1097 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1.2.5. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere TRATAMENTE FITOSANITARE 
Nr.  

Crt. 

Denumire costuri UM Preț unitar mediu lei fără TVA/m.p./trecere 

1. Cheltuieli materiale, din care: mp 0.6461 

 Combustibil și lubrifianți mp 0.0087 

 Energie tehnologică mp - 

 Piese schimb mp 0.0004 

 Materii prime și material mp 0.6250 

 Echipament de lucru și protecția muncii mp 0.0023 

 Reparații mp 0.0002 

 Amortizarea utilajelor și a mijloacelor de 

transport 
mp 0.0059 

 Cheltuieli cu protectia mediului mp 0.0002 

 Alte servicii executate de terți mp 0.0002 

 Alte cheltuieli materiale (0.5%) mp 0.0032 
2. Cheltuieli cu munca vie, din care: mp 0.0161 

 Salarii mp 0.0157 

 CAM – 2.25% mp 0.0004 

 Alte cheltuieli cu munca vie ( tichete de masa) mp - 
3. Cheltuieli cu închirierea utilajelor mp - 
4. Cheltuieli cu depunerea în rampa mp - 
5. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri mp - 



și urmărirea acestuia post închidere 

6. Alte cheltuieli mp - 
A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6) mp 0.6622 

A.1 Cheltuieli indirecte din A (5%) mp 0.0331 
B. Cheltuieli financiare  0.5% din A.1 mp 0.0035 
I. Cheltuieli totale ( A+A1+ B) mp 0.6988 
II. Profit  10% mp 0.0699 

II.1 Taxe licente (ANRSC) 0.12 din I + II mp 0.0009 
III Cota de dezvoltare – nu se aplică mp  
IV Tarif mediu tratamente fitosanitare mp 0.7696 

V Redeventa neaplicabil mp - 
VI Tarif mediu tratamente fitosanitare 

optiunea 2 
mp 0.7696 

 
 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1. 

Opțiunea 3 

 Anexa nr. 1.3.1. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DERATIZARE 
Nr.  

Crt. 

Denumire costuri UM Preț unitar mediu lei fără 

TVA/m.p./trecere 

1. Cheltuieli materiale, din care: mp 0.0607 

 Combustibil și lubrifianți mp 0.0087 

 Energie tehnologică – nu se aplică mp - 

 Piese schimb mp 0.0004 

 Materii prime și materiale mp 0.0386 

 Echipament de lucru și protecția muncii mp 0.0023 

 Reparații mp 0.0002 

 Amortizarea utilajelor și a mijloacelor de 

transport 
mp 0.0098 

 Cheltuieli cu protecția mediului mp 0.0002 

 Alte servicii executate de terți mp 0.0002 

 Alte cheltuieli materiale (0.5%) mp 0.0003 
2. Cheltuieli cu munca vie, din care: mp 0.0161 

 Salarii mp 0.0157 

 CAM – 2.25% mp 0.0004 

 Alte cheltuieli cu munca vie ( tichete de masă) mp - 
3. Cheltuieli cu închirierea utilajelor mp - 
4. Cheltuieli cu depunerea în rampa mp - 
5. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri 

și urmărirea acestuia post închidere 
mp - 

6. Alte cheltuieli mp - 
A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6) mp 0.0768 

A.1 Cheltuieli indirecte din A (5%) mp 0.0038 
B. Cheltuieli financiare 0.5 % din A.1 mp 0.0004 
I. Cheltuieli totale ( A+A1+ B) mp 0.0810 

II. Profit 10% mp 0.0081 
II.1 Taxe licente (ANRSC) 0.12 din I + II mp 0.0001 
III Cota de dezvoltare – nu se aplică mp  
IV Tarif mediu deratizare mp 0.0893 
V Redeventa neaplicabil mp - 

VI Tarif mediu deratizare opțiunea 3 mp 0.0893 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexa nr. 1.3.2. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DEZINSECȚIE 

EXTERIOR 
Nr.  

Crt. 

Denumire costuri UM Preț unitar mediu lei fără TVA/m.p./trecere 

1. Cheltuieli materiale, din care: mp 0.0229 

 Combustibil și lubrifianți mp 0.0087 

 Energie tehnologica – nu se aplică mp - 

 Piese schimb mp 0.0004 

 Materii prime si materiale mp 0.0010 

 Echipament de lucru și protecția muncii mp 0.0023 

 Reparații mp 0.0002 

 Amortizarea utilajelor și a mijloacelor de 

transport 
mp 0.0098 

 Cheltuieli cu protecția mediului mp 0.0002 

 Alte servicii executate de terti mp 0.0002 

 Alte cheltuieli materiale (0.5%) mp 0.0001 
2. Cheltuieli cu munca vie, din care: mp 0.0161 

 Salarii mp 0.0157 

 CAM – 2.25% mp 0.0004 

 Alte cheltuieli cu munca vie ( tichete de 

masă) 
mp - 

3. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor mp - 
4. Cheltuieli cu depunerea în rampa mp - 
5. Fond pentru închiderea depozitului de 

deșeuri și urmărirea acestuia post închidere 
mp - 

6. Alte cheltuieli mp - 
A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6) mp 0.0390 

A.1 Cheltuieli indirecte din A (5%) mp 0.0020 
B. Cheltuieli financiare  0.5 % din A.1 mp 0.0002 
I. Cheltuieli totale ( A+A1+ B) mp 0.0412 

II. Profit  10% mp 0.0041 
II.1 Taxe licente (ANRSC) 0.12 din I + II mp 0.0001 
III Cota de dezvoltare – nu se aplică mp  
IV Tarif mediu dezinsecție exterior mp 0.0454 
V Redeventa neaplicabil mp - 

VI Tarif mediu dezinsecție exterior opțiunea 

3 
mp 0.0454 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1.3.3. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DEZINSECȚIE 

INTERIOR 
 

Nr.  

Crt. 

Denumire costuri UM Preț unitar mediu lei fără TVA/m.p./trecere 

1. Cheltuieli materiale, din care: mp 0.0822 

 Combustibil și lubrifianți mp 0.0087 

 Energie tehnologică – nu este cazul mp - 

 Piese schimb mp 0.0004 

 Materii prime și materiale mp 0.0600 

 Echipament de lucru si protecția muncii mp 0.0023 

 Reparații mp 0.0002 



 Amortizarea utilajelor și a mijloacelor de 

transport 
mp 0.0098 

 Cheltuieli cu protecția mediului mp 0.0002 

 Alte servicii executate de terți mp 0.0002 

 Alte cheltuieli materiale (0.5%) mp 0.0004 
2. Cheltuieli cu munca vie, din care: mp 0.0161 

 Salarii mp 0.0157 

 CAM – 2.25% mp 0.0004 

 Alte cheltuieli cu munca vie ( tichete de 

masă) 
mp - 

3. Cheltuieli cu închirierea utilajelor mp - 
4. Cheltuieli cu depunerea în rampă mp - 
5. Fond pentru închiderea depozitului de 

deșeuri și urmărirea acestuia post închidere 
mp - 

6. Alte cheltuieli mp - 
A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6) mp 0.0983 

A.1 Cheltuieli indirecte din A (5%) mp 0.0049 
B. Cheltuieli financiare 0.5 % din A.1 mp 0.0005 
I. Cheltuieli totale ( A+A1+ B) mp 0.1037 
II. Profit  10% mp 0.0104 

II.1 Taxe licențe (ANRSC) 0.12 din I + II mp 0.0001 
III Cota de dezvoltare – nu se aplică mp  
IV Tarif mediu dezinsecție interior mp 0.1142 

V Redevența neaplicabil mp - 
VI Tarif mediu dezinsecție interior opțiunea 

3 
mp 0.1142 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1.3.4. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DEZINFECȚIE 
Nr.  

Crt. 

Denumire costuri UM Preț unitar mediu lei fără TVA/m.p./trecere 

1. Cheltuieli materiale, din care: mp 0.0822 

 Combustibil și lubrifianți mp 0.0087 

 Energie tehnologică mp - 

 Piese schimb mp 0.0004 

 Materii prime și material mp 0.0600 

 Echipament de lucru și protecția muncii mp 0.0023 

 Reparații mp 0.0002 

 Amortizarea utilajelor și a mijloacelor de 

transport 
mp 0.0098 

 Cheltuieli cu protecția mediului mp 0.0002 

 Alte servicii executate de terți mp 0.0002 

 Alte cheltuieli materiale (0.5%) mp 0.0004 
2. Cheltuieli cu munca vie, din care: mp 0.0161 

 Salarii mp 0.0157 

 CAM – 2.25% mp 0.0004 

 Alte cheltuieli cu munca vie ( tichete de 

masă) 
mp - 

3. Cheltuieli cu închirierea utilajelor mp - 
4. Cheltuieli cu depunerea în rampă mp - 
5. Fond pentru închiderea depozitului de 

deșeuri și urmărirea acestuia post închidere  
mp - 

6. Alte cheltuieli mp - 
A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6) mp 0.0983 

A.1 Cheltuieli indirecte din A (5%) mp 0.0049 



B. Cheltuieli financiare  0.5 % din A.1 mp 0.0005 
I. Cheltuieli totale ( A+A1+ B) mp 0.1037 

II. Profit  10% mp 0.0104 
II.1 Taxe licențe (ANRSC) 0.12 din I + II mp 0.0001 
III Cota de dezvoltare – nu se aplică mp  
IV Tarif mediu dezinfecție mp 0.1142 
V Redevența neaplicabil mp - 

VI Tarif mediu dezinfecție opțiunea 3 mp 0.1142 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1.3.5. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere TRATAMENTE FITOSANITARE 
Nr.  

Crt. 

Denumire costuri UM Preț unitar mediu lei fără TVA/m.p./trecere 

1. Cheltuieli materiale, din care: mp 0.6500 

 Combustibil și lubrifianți mp 0.0087 

 Energie tehnologică mp - 

 Piese schimb mp 0.0004 

 Materii prime și material mp 0.6250 

 Echipament de lucru și protecția muncii mp 0.0023 

 Reparații mp 0.0002 

 Amortizarea utilajelor și a mijloacelor de 

transport 
mp 0.0098 

 Cheltuieli cu protecția mediului mp 0.0002 

 Alte servicii executate de terți mp 0.0002 

 Alte cheltuieli materiale (0.5%) mp 0.0032 
2. Cheltuieli cu munca vie, din care: mp 0.0161 

 Salarii mp 0.0157 

 CAM – 2.25% mp 0.0004 

 Alte cheltuieli cu munca vie ( tichete de masâ) mp - 
3. Cheltuieli cu închirierea utilajelor mp - 
4. Cheltuieli cu depunerea în rampa mp - 
5. Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri 

și urmărirea acestuia post închidere 
mp - 

6. Alte cheltuieli mp - 
A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6) mp 0.6661 

A.1 Cheltuieli indirecte din A (5%) mp 0.0333 
B. Cheltuieli financiare  0.5% din A.1 mp 0.0035 
I. Cheltuieli totale ( A+A1+ B) mp 0.7029 
II. Profit  10% mp 0.0703 

II.1 Taxe licențe (ANRSC) 0.12 din I + II mp 0.0009 
III Cota de dezvoltare – nu se aplică mp  
IV Tarif mediu tratamente fitosanitare mp 0.7741 
V Redevența neaplicabil mp - 

VI Tarif mediu tratamente fitosanitare 

opțiunea 3 
mp 0.7741 

 

Șef Serviciul Gospodărie Municipală,                             Întocmit, 

            ing. Verban Carmen                                                                                       insp. Matarangă George 

 
PRESEDINTE DE SEDINȚĂ, 

CONSILIER, 
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1. ASPECTE GENERALE: 

1.1. Autoritatea Contractantă 

Municipiul Tulcea, str. Pacii, nr.20 

1.2. Scopul Studiului de oportunitate 

Elaborarea Studiului de oportunitate reprezintă o cerință a Legii nr.51/2006, republicată cu completările și 

modificările ulterioare (Legea serviciilor de utilitățti publice) scopul acestuia fiind de analiza opțiunile de 

gestiune astfel încat autoritățile publice locale să aibe informațiile necesare pentru exercitarea 

prevederilor art. 22, alin 3 din actul normativ sus menționat: 

,,Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților 

deliberative ale unităților administrativ teritoriale în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și 

starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț calitate, de interesele actuale și de 

perspectivă ale unității admnistrativ teritoriale, precum și de marimea și complexitatea sistemelor de 

utilități publice. 

             Același act normativ prevede, la art. 22, alin.1): 

,, Autoritățile administraței publice locale sunt libere să hotărască asupra modalitații de gestiune a 

serviciilor de utilități publice aflate în responsabilitatea lor. Autoritățile administraței publice au posibilitatea 

de a gestiona în mod direct serviciile de utilități publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau 

de a încredința gestiunea acestora, respective toate ori numai o parte din competențele și 

responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilități publice sau mai multor 

activități din sfera respectivului serviciu de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii,, 

Potrivit art. 22, alin 2) al aceluiași act normativ ,,Gestiunea serviciilor de utilități publice se 

organizează și se realizeaza în urmatoarele modalități: 

a) Gestiune directă; 

b) Gestiune delegate” 

       În vederea elaborării studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de gestiune a 

serviciului de salubrizare – activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție au fost analizate 

documentele și informațiile de la nivelul Primariei Municipiului Tulcea. 

       Activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție la nivelul Municipiului Tulcea este un serviciu 

public de salubrizare, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat și controlat de autoritatea 

publică, respectiv Primaria Municipiului. 

    Beneficiarii pentru care se realizează serviciul public de salubrizare – activitatea de deratizare, 

dezinsecție, dezinfecție sunt persone fizice si juridice pentru urmatoarele obiective,conform Ordinului  

nr. 82 din 2015 emis de ANRSC pentru aprobarea Regulamentului cadru de salubrizare: 

- Spațiile deschise din domeniul public și privat al municipiului; 

- Spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice; 

- Spațiile comune închise aparținând persoanelor fizice și juridice ( casa scării, subsol și 

altele asemenea) 

- Căminele și canalele aferente rețelelor edilitare. 

         Serviciul public de salubrizare- activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție trebuie să asigure: 

- Îmbunatățirea condițiilor de viață ale cetățenilor; 

- Promovarea calității și eficiența activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție; 
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- Dezvoltarea durabilă a activitaății de deratizare, dezinsecție și dezinfecție; 

- Protecția mediului înconjurator, cu evidențierea măsurilor de protecția mediului, în 

concordanță cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene. 

1.3.  Cadrul legal: 

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

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

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

Soluționare a Contestațiilor; 

2. Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 

3. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice; 

4. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

6. Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

7. Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

8. HG nr.816/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări concesiune de servicii din Legea 

nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari concesiunile de servicii; 

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

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016 

privind achizițiile publice; 

10. OUG nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra 

sistemului de achiziții publice; 

11. OUG nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra 

sistemului de achiziții publice; 

12. OUG nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra 

sistemului de achiziții publice; 

13. HG nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agentiei Nationale pentru achiziții 

publice; 

14. HG nr. 246/2006 privind aprobarea Strategiei Nationale privind accelerarea dezvoltării 

serviciilor comunitare de utilități publice; 

15. HG nr. 955/2004 privind aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului 

nr.71/2002 privind organizarea și functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public și privat de interes local; 

16. Ordonanta nr.71/2002 privind organizarea și functionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat de interes local. 

17. OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare; 

18. Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a 

localităților 

19. Ordinul 520/2018 privind modificarea Regulamentului cadru al serviciului public de salubrizare 

a localităților; 

20. Ordinul 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; 
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21. Ordinul 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de 

salubrizare a localităților; 

22. Ordinul Ministrului Sanătțtii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate 

publică privind mediul de viață al populației. 

 

Gestiunea serviciului de salubrizare 

În conformitate cu Legea nr.51/2006, republicată, art.22, alin 2,,Gestiunea serviciilor de utilități 

publice se organizează și se realizează în urmatoarele modalități: 

a) Gestiune directă 

b) Gestiune delegată”. 

 

       Cele doua modalități legale de gestiune a serviciului se caracterizează prin urmatoarele: 

1. Gestiune directă, conform Legii nr.51/2006 art. 28 ,, gestiunea directă este modalitatea 

degestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților admnistrativ teritoriale pe 

care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin 

potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respective la administrarea, 

funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora,, 

Gestiunea directă, conform aceluiași act normativ, la art.28, alin 2 prevede:,, se realizează prin 

intermediul unor operatori de drept public sau privat…care pot fi: 

a) Servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate 

și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliile județene, după caz, prin hotărâri ale 

autorităților deliberative ale autorităților admnistrativ teritoriale respectiv 

b) Societăți reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, cu capital integral al unităților administrative teritoriale înființate de autoritățile deliberative 

ale unităților administrativ teritoariale,, 

2. Gestiunea delegată, definită ca modalitate de management prin care autoritățile administrației 

publice locale atribuie unuia sau mai multor operatori (societăți comerciale) gestiunea propriu zisă a 

serviciului, respectiv administrarea și exploatarea sistemelor de salubrizare aferentă acestuia, în baza 

unui contract de delegare a gestiunii. 

        Astfel spus, conform Legii nr. 51/2006, art. 29, alin. 1 ,, gestiunea delegată este modalitatea de 

gestiune în care autoritățile admnistratței publice locale de la nivelul unităților admnistrativ 

teritoriale sau, duăa caz, societățile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile 

de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrative teritoriale membre, atribuie unuia 

sau mai multor operatori toate ori numai în parte din competențele și responsabilitățile proprii 

privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și concesiunea sistemelor de 

utlităti publice aferente serviciilor, respectiv dreptul și obligația de admnistrarea și de exploatare a 

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

        Modalitatea de gestiune a serviciului se stabileste prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților 

administrativ tertitoriale, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun 

raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspective ale unităților admnistrativ terioriale, precum și de 

mărimea și complexitatatea sistemelor de utilități publice. 

       Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată (gestiune directă sau delegată), activitățile specifice 

componente ale serviciului de salubrizare sunt organizate și se desfasoară pe baza regulamentului 
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serviciului și a caietului de sarcini, aprobate prin hotarare a consiliului local, consiliului judetean sau a 

asociației intercomunitară, după caz, elaborate în conformitate cu regulamentul cadru, respectiv cu caietul de 

sarcini cadru, elaborate de ANRSC prin ordin. 

     Operatorii își pot desfășura activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție doar în baza licenței emise 

de ANRSC, prestarea serviciilor de salubrizare fără licență sau în baza unei licențe a cărei perioadă de 

valabilitate a expirat fiind interzisă, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată. 

     În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată cu modificarile și completările ulterioare, 

respectiv a Legii nr.101/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, responsabilitatea 

asigurării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii de pe teritoriul unei localități revine exclusiv unității 

admnistrativ teritoriale. Aceasta poate decide, în baza unui studiu de oportunitate, dacă va sigura serviciul de 

salubrizare prin forte proprii în modalitatea gestiunii directe sau va delega responsabilitatea prestării 

serviciului unui terț. 

    Prevederi speciale privind activitatea de deratizare, dezinsectie si dezinfectie: 

 

   Activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție definită ca activitate de salubrizare în cadrul art.2, alin 3, 

lit. k) al Legii 101/2006 republicată, este supusa unor prevederi speciale. 

    Astfel, conform art. 14, alin 4 al aceluiași act normativ, atribuirea activității de deratizare, dezinsecție, 

dezinfecție se efectuează distinct de celelalte activități specifice serviciului de salubrizare. 

    În ceea ce privește Municipiul Tulcea, în prezent este în vigoare Regulamentul de salubrizare a 

municipiului, aprobat prin HCL nr.84/24.04.2019. Astfel, toate recomandările prezentului studiu, ale viitoarei 

documentații de atribuire și a contractului de gestiune a activitătii de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și 

tratamente fitosanitare trebuie să fie în acord cu prevederile acestui regulament. 

 

3. Situația existentă 
3.1. Date generale privind Municipiul Tulcea: 

Municipiul este resedință de județ a municipiului și are o suprafață de 177 km 2, situat în Dobrogea de 

Nord, pe malul drept al brațului Tulcea, la jumătatea distanței dintre Ceatalul Chilia și Ceatalul Sf 

Gheorghe, 8 km aval de prima bifurcație a Dunarii, la 45 grade 11 latitudine Nordică și 28 grade 48 

longitudine estică. Este resedința celui de-al patrulea județ ca mărime din țară și include în teritoriul 

administrativ și localitatea Tudor Vladimirescu situată în fața orașului pe malul stang al Dunarii. Întins 

pe șapte coline, orașul are o suprafață de 19 kmp. 

 

3.2. Cadrul natural: 

Relieful municipiului este un promontoriu triasic al versantului nord-dobrogean, delimitat la nord de 

Dunare, la est de Colinicul Hora, la vest de lacul Somova, iar la sud de o linie ce coincide cu 

cumpăna dintre vaile torențiale care se îndreaptă catre Dunare, brazdând orașul și văile orientate 

către sud. 

 

3.3. Descrierea condițiilor climatice: 
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    Clima în această zonă este temperat continentală, caracterizată prin predominarea timpului senin, 

uscat, călduros, ca rezultat al continentalizării maselor de aer. Iarna se fac simțite invaziile de aer arctic 

(din nord) și continental (din est) producând temperaturi scăzute. 

    Temperatura maximă a atins 39.7 grade C si minimă a coborât la – 26.8 grade C, iîn anul 1942. 

Temperatura medie este de 10.8 grade C. Precipitațiile medii variază între 350-500 ml/m.p./an și au 

caracter torențial. Debitele Dunării în zona municipiului Tulcea sunt în medie de cca. 5000-6000 mc/s, cu 

minime de 2000 mc/s și maxime de 15.000 – 16.000 mc/s; 
 

3.4. Populație: 

Conform datelor comunicate de Direcția Județeană de Statistică, Tulcea avea o populație de 85.997 

locuitori la data de 01.07.2019, dintre care 92,3% sunt romani. Cele mai mari minorități sunt: cea de rusi – 

lipoveni (3.4% din populația totală a orașului și cea turcă de 1.4 %. Alte minorități importante sunt: 

ucraineană, tatară, armeană, italiană, greacă, tiganească, etc. 

3.5. Descrierea condițiilor economice: 

  În Municipiul Tulcea activitățile industriale se desfasoară pe doua platforme, de est și de vest. În prezent 

unitățile industriale care absorb cea mai mare parte a forței de muncă în municipiu sunt: 

- De tip industrie neferoasă, localizata în partea de vest 

- De tip industrie navală, localizata în partea de vest; 

- De tip industrie metalurgică, situate în partea de vest 

- De tip industrie usoarăă situate în partea de est 

Activitățile economice ale municipiului Tulcea sunt reprezentate în principal de industria 

metalurgică, construcții nave, prelucrarea materialelor de construcții, prelucrarea lemnului, 

industrie usoară- confectii și pielarie, industrie alimentară – peste, carne, lactate, vin, legume, 

fructe. 

3.6.  Situația existentă privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente 

fitosanitare 

În prezent, activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare se desfasoară în 

municipiul Tulcea în cadrul contractului de concesiune nr. 29748/28.10.2010 semnat între Municipiu și 

Coral Imprex SRL. 

Analiza a fost facută pentru activitățile desfașurate în ultimii cinci ani, considerate relevante 

Tabel 1. Situatia interventiilor de dezinsectie, deratizare , dezinfectia si tratamente fitosanitare in ultimii cinci ani 
 

DERATIZARE DOMENIU PUBLIC 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Ianuarie      

Februarie      

Martie      

Aprilie 1 1 1 1 1 

Mai 1 1    

Iunie      

Iulie      

August      

Septembrie 1 1 1 1 1 
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Octombrie      

Noiembrie 1 1 1 1 1 

Decembrie      

 

 

 

DEZINSECTIE SPATII DESCHISE ȘI SPAȚII ÎNCHISE 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Ianuarie      

Februarie      

Martie      

Aprilie 1 1 1 1 1 

Mai 1 1 1 1 1 

Iunie 1 1 1 1 1 

Iulie 1 1 1 1 1 

August 1 1 1 1 1 

Septembrie 1 1 1 1 1 

Octombrie 1  1 1 1 

Noiembrie      

Decembrie      
 

DERATIZARE, DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE SPAȚII ÎNCHISE 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Ianuarie      

Februarie      

Martie      

Aprilie 1 1 1 1 1 

Mai      

Iunie      

Iulie      

August 1 1 1 1 1 

Septembrie      

Octombrie      

Noiembrie 1 1  1 1 

Decembrie      
 

TRATAMENTE FITOSANITARE 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Ianuarie      

Februarie      

Martie      

Aprilie 1 1 1 1 1 

Mai      

Iunie      
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Iulie      

August      

Septembrie 1 1 1 1 1 

Octombrie      

Noiembrie      

Decembrie      
 

        Finanțarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în prezent. 

        Finanțarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în prezent pentru 

obiectivele cuprinse în planul unitar de acțiune au fost asigurate, conform legii, de către Municipiul Tulcea. 

4. Fundamentarea tehnică a necesității și oportunității delegării serviciului 

       Acest capitol definește caracteristicile tehnice ale activității viitoare. Pe baza acestor caracteristici și 

opțiuni sunt definite resursele necesare. Astfel, la finalul capitolului, există baza de pornire pentru o analiză, 

din punct de vedere financiar pentru o analiză, din punct de vedere a implicațiilor de ordin tehnic, a opțiunilor 

de gestiune. 

       Direcțiile pe care s-au bazat propunerile pentru activitățile viitoare de deratizare, dezinsecție, dezinfecție 

și tratamente fitosanitare au avut în vedere urmatoarele: 

a) Pentru eficiența intervențiilor, atât din punct de vedere finaciar cât și tehnic, se impune o abordare 

unitară (un Program Unitar de actiune, defalcat pe obiective, vectori și surse de finanțare). 

Monitorizarea intervențiilor din cadrul programului unitar va ramane în sarcina serviciului de 

specialitate din cadrul Primariei. Numărul  intervențiilor din cadrul programului unitar sunt stabilite cu 

respectarea recomandărilor  Institutului Cantacuzino. 

b) Se impune includerea unor servicii (în cazul identificării unor focare sau în cazul infestarii cu alți 

vectori – de exemplu căpuse). 

c) Se va face distincție între obiectivele care necesită intervenții asupra țânțarilor adulți, respectiv a 

larvelor. 

d) Se impune acoperirea obiectivelor prevazute în Ordinul nr. 82/2015 al ANRSC, privind aprobarea 

Regulamentului cadru de salubrizare 

e) Asigurarea finanțării serviciului în condițiile prevăzute de Legea 101/2006, republicată și cu 

respectarea actelor normative în vigoare 

f) Activitățile care vor fi propuse pentru analiza modaliățtii de gestiune cuprinse în Programul Unitar de 

Acțiune care să contribuie urmatoarele necesități: 

- Respectarea prevederilor Ordinului nr. 82/2015 al ANRSC privind aprobarea 

Regulamentului cadru de salubrizare, art. 104-108, cu modificările și completările 

ulterioare; 

g) Față de Programul unitar de acțiune se vor include tratamente punctuale (la cerere) pentru 

urmatoarele situații: 

- Activitățile de dezinfecție conform Ordinului nr.82/2015 al ANRSC; 

- Solicitările de intervenție la constatarea prezentei punctuale a vectorilor prevazuți în 

programul unitar/ la constarea existenței unor focare 

- Intervenții pentru alți vectori care pot crea disconfort, se vor include servicii la cerere în 

cadrul contractului, mai exact pentru: viespi, gândaci, purici, ploșnite, căpușe, furnici. 

         În ceea ce privește specificul activităților de care se va ține cont în detalierea activităților DDD în cadrul 

caietului de sarcini pentru viitorul operator, pe categorii de activități, se pot constata urmatoarele: 
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             DERATIZARE 

 

 Deratizarea constă într-un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii 

rozatoarelor dăunătoare ( șoareci, șobolani), vectori de maladii transmisibile și/sau generatoare de 

disconfort și menținerii acestora la un nivel numeric redus. Deratizarea previne și combate 

transmiterea unor boli cauzate de rozătoare, prin mușcatură sau contact. Pericolul mare pe care-l 

reprezintă rozatoarelor dăunătoare, constă în aceea ca acestea provoacă pagube materiale și 

reprezintă un pericol pentru sanatate. Rolul rozatoarelor în transmiterea unui numar mare de boli 

bacteriene, virotice și parazitare, atât la om cât și la animale, este  bine cunoscut. șoarecii, dar mai 

ales șobolanii, sunt rezervoare de infectie și vectori, răspândind trichineloza, leptospiroza, bruceloza, 

febra aftoasa, gastroenterita virotica, antraxul, turbarea, toxinfecțiile alimentare, etc. 

Măsurile de combatere a rozătoarelor realizându-se prin tratamente în focare; profilactice, realizăndu-

se prin îndepartarea surselor de apa și hrană pentru rozatoare; combaterea în teren realizându-se 

prin amplasarea de stații de intoxicare cu momeli toxice în locații bine definte sau prin amplasarea de 

momeli în galerii existente și constatate pe teren. 
 

Cu scopul atingerii obiectivelor referitor la controlul rozătoarelor dăunatoare, trebuie avut în vedere 

o serie de factori favorizanți dezvoltarii și înmulțirii rozatoarelor (șobolani, în special): 

- Existența unor surse de hrana pentru rozatoare, datorate deșeurilor menajere depozitate în 

locuri neadecvate/neconforme și/sau neridicate la timp; 

- depozitarea deșeurilor menajere în containere și/sau europubele neacoperite și neridicarea 

acestora la timp, precum si utilizarea ghenelor; 

- retțlele de canalizare ce reprezintă sursa de apă și de adăpost pentru șobolani; 

- lucrările de reabilitare a infrastructurii rețelelor edilitare (gaze, apă, electricitate, telefonie, 

iluminat, etc) 

- existența de zone insalubre ( terenuri virane cu deșeuri, cladiri demolate și dezafectate a căror 

proprietar nu este identificat și/sau care nu intreține proprietatea) unde sunt depozitate deșeuri 

menajere, sursa de hrana ideala pentru rozatoare); 

- existența de resturi de deșeuri de materiale de construcție combinate cu resturi de hrană de la 

personalul care își desfașoară activitatea pe diverse șantiere; 

- depozitarea de materiale de construcție combinate cu resturi de hrană de la persoanlul care 

își desfașoară activitatea pe diverse șantiere; 

- depozitarea de materiale de construcție sau altfel de materiale în gospodăriile individuale și 

nu numai, direct pe sol și foarte apropiate de garduri, pereți, fapt ce constituie o sursă  de 

adapostire și înmultire a rozătoarelor; 

- refuzul de efectuare a operațiunii de deratizare din diverse motive, de către persoanele fizice 

sau juridice pe proprietați private; 

- transportul și tranzitul mărfurilor în ambalaje și neverificarea acestora, acestea putând duce la 

transferul rozătoarelor dintr-un loc în altul. 

    Deratizarea se efectueaza în cazul constatării pe focare de infestare. Activitatea va fi prestată în 

baza programului unitar de acțiune și/sau la constatarea unor infestari cu rozatoare, cel putin la 

urmatoarele obiective: domeniul public și privat al municipiului, precum și în locurile unde există focare 

declarate care pun în periocol sănătatea oamenilor și a animalelor. 
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      Deratizarea se va efectua de minim trei ori pe an : primavara, vara și toamna. Durata de execuție 

va fi descrisă în Caietul de sarcini. 

 

Obiectivele activității de deratizare: 
 

Denumire obiective Cantitate estimată 

/ 1 trecere 

Nr. total de 

treceri obligatorii anuale 

Spații deschise apartinând domeniului 

public 

1.237.185 

 

3 

Cladiri apartinând instituțiilor publice și 

unităților de învatamant 

121.332 3 

 

Pentru obiectivele la care se impune efectuarea activității de deratizare (Conform Ordinului 82/2015), 

altele decât cele menționate anterior, care nu apartin municipalității, respectiv: 

-  spații comune închise apartinând cladirilor de tip condominium (casa scării, subsol și alte 

asemenea) aparținând persoanelor fizice și juridice, inclusiv asociații de proprietari/locatari; 

- camine și canale aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie 

termică, telefonie, rețele subterane, etc 

- cladiri apartinând operatorilor economici, persoanelor fizice; 

- depozite de deșeuri municipale, stații de transfer, stații de transfer și alte instalații de 

tratare/eliminare a deșeurilor. 

Tratamentele vor fi efectuate prin grija deținătorilor și administratorilor acestor spații, cu respectarea 

frecvenței minime. Astfel, pentru operatorii economici și asociațiile de proprietari/locatari, cel putin de 

2 ori pe an și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar. 
 

DEZINSECȚIE: 

 Dezinsecția reprezintă acțiunea de combatere a insectelor în stadiu de larva și/sau adult, a 

vectorilor de maladii transmisibile și generatoare de disconfort, fiind ansamblul mijloacelor și 

metodelor de prevenire și combatere cu substante chimice specifice insectelor daunatoare, care 

transmit direct sau indirect boli infecto contagioase și parazitare pentru om și animale sau 

generatoare de disconfort. 

Dezinsecția se va realiza atat în spații deschise, cât și în spații închise. 

 Dezinsecția pentru țânțari se realizează prin urmatoarele etape: delarvizare – operația care 

are drept scop tratarea habitatelor larvare, respectiv malurile lacurilor, suprafețele luciului de apa 

statatoare și zonelor mlăștionoase; dezinsecția preventivă (profilactică) are scopul de a impiedica 

înmulțirea și răspândirea insectelor, prin crearea de condiții nefavorabile dezvoltării acestora, 

aceasta având caracter permanent, dezinsecția curativă ( de combatere) în focar care urmareste 

distrugerea și îndepartarea insectelor și/sau artropodelor din unitatea asupra căreia se acționează; 

se realizează la intervale repetate pentru distrugerea focarelor, fiind urmată de dezinsecția 

profilactică. 

Cu scopul atingerii obiectivelor referitor la controlul insectelor, a țânțarilor cu precadere, trebuie avut 

în vedere o serie de factori favorizanți dezvoltării și înmulțirii acestora: 

- existența unor activități care conduc la apariția și menținerea unor surse de apa, mediu propice 

dezvoltarii țânțarilor cum ar fi: rezervoare de apă, echipamente sau utilaje care permit acumularea 

de apă, recipient, anvelope depozitate, etc; 

- existența unor bălti datorită lipsei unui drenaj adecvat, cum ar fi: existența gurilor de preluare a 

apelor situate în contrapantă, etc; 
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Tratamentele antilarvare ca etapă de dezinsecție se va realiza în zonele umede de dezvoltare a 

larvelor de țânțari, pe toata perioada sezonului cald, cel puțin odată pe lună. 

        Dezinsecția în spații deschise împotriva țânțarilor adulți se va realiza pe toata perioada sezonului cald, 

lunar și se vor aplica pană la 7 tratamente/lună, în funcție de alocația bugetară. 

       Obiectivele activității de dezinsecție împotriva țânțarilor adulți și larvelor: 

Denumire obiective Numar total de treceri anuale 

obligatorii 

Tantari adulti 

Spații deschise aparținând domeniului public și privat al municipiului, inclusiv 

curțile exterioare aparținând instituțiilor publice și unităților de învatamant aflate 

în subordinea Consiliului Local. 

21 

Spații deschise aparținând persoanelor fizice și juridice 21 

Tratamente impotriva larvelor 

Lucii de apă, maluri de lac, bălți, etc 7 

Tratamente impotriva tantarilor adulti 

Cladiri aparținând instituțiilor publice și unităților de învatamant din subordinea 

Consiliului Local 

4 

 

Pentru obiectivele la care se impune dezinsecția, conform Ordinului 82/2015, altele decât cele menționate 

anterior, care nu aparțin municipalității, respectiv: 

- parți comune ale clădirilor tip condominium ( casa scării și subsol) 

- cămine și canale aferente rețelelor edilitare; 

- clădiri ale operatorilor economici sau ale persoanelor fizice; 

- depozite de deșeuri municipale, stații de sortare și alte stații de tratare și eliminare deșeuri. 

      Tratamentele vor fi efectuate prin grija deținătorilor sau administratorilor acestor spații, cu respectarea 

frecvenței minime. 

       Frecvența efectuării serviciilor de dezinsecție la obiectivele menționate va fi de cel putin 4 ori pe an și ori 

de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar. 

       Pentru obiectivele aparținând operatorilor economici cu profil alimentar, frecvența pentru activitatea de 

dezinsecție în spații închise va fi trimestrial și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar. 

       Programul intervențiilor la aceste obiective care nu aparțin municipiului, va fi sincronizat, în măsura în 

care este posibil, cu cel al municipalității (domeniul public și privat al municipiului). 
 

    

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire obiective U.M. Suprafata estimata 

m.p./trecere 

1. Domeniul public și privat al municipiului inclusiv curțile 

exterioare aparținând institutiilor publice și unităților de 

învațamant aflate în subordinea Consiliului local 

     m.p. 1.391.733 

 

2. Spații deschise aparținând persoanelor fizice și juridice de pe 

raza municipiului 

m.p. 1.177.410 

3. Clădiri aparținând instituțiilor publice și unităților de învatâmant      m.p 121.332 
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DEZINFECȚIE: 
 

          Dezinfecția este o metodă a igienei, constând în operațiuni de prevenire și combatere a bolilor 

infecțioase și parazitare la om și animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafețele 

supuse acestei operațiuni. Dezinfecția previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmițători de boli și 

combate răspândirea în masă a bolilor transmisibile. 
 

         Dezinfecția se realizează: preventiv (profilactic), având drept scop distrugerea eventualilor germeni 

patogeni sau condiționat patogeni, influentând negativ starea de sănătate a oamenilor; de necesitate se 

efectuează pentru prevenirea unor boli infecțioase sau parazitare din momentul înregistrării primelor cazuri de 

boală și pană la eliminarea focarului. 

 

Denumire obiective Cantitate estimată 

/ 1 trecere 

Nr. total de 

treceri obligatorii anuale 

Cladiri aparținând instituțiilor publice și 

unităților de învațămant 

121.332 4 

 

        Pentru obiectivul cladiri ale instituțiilor publice și unitățile de învațământ, dezinfecția se va realiza 

trimestrial și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar. 

  Obiectivele pentru activitatea de dezinfecție, conform Ordinului 82/2015 al ANRSC, sunt: 

- depozitele de deșeuri municipale, stațiile de deșeuri biodegradabile, stațiile de transfer, stațiile de 

sortare și alte instalații de tratare/eliminarea deșeurilor; 

- spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere; 

- locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor. 

- Alte zone la solicitarea beneficiarului; 

 Pentru obiectivele mai sus meționate dezinfecția se va realiza la cererea persoanelor fizice și/sau juridice. 

4.1. Aria delegării: 

          Suprafețe și obiective pentru activitatea de deratizare care se va executa obligatoriu: 

Nr. 

Crt. 

Denumire obiective U.M. Suprafața estimată 

m.p./trecere 

1. Spații deschise aparținând domeniului public  m.p. 1.237.185 

 

2. Clădiri aparținând instituțiilor publice și unităților de 

învâțământ din subordinea Consiliului Local 

m.p. 121.332 

 

Suprafețe și obiective pentru activitatea de dezinsecție împotriva  țânțarilor adulți se va executa obligatoriu: 

Nr. 

Crt. 

Denumire obiective U.M. Suprafată estimată 

m.p./trecere 

1. Spații deschise aparținând domeniului public și 

privat al municipiului inclusiv curțile exterioare 

aparținând instituțiilor publice și unităților de 

învățămant aflate in subordinea Consiliului Local 

m.p. 1.391.733 

 

2. Spații deschise aparținănd persoanelor fizice m.p. 1.177.410 
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3. Cladiri aparținând instituțiilor publice și unităților de 

învățămant din subordinea Consiliului Local 

m.p. 121.332 

 

Suprafețe și obiective pentru tratamentele împotriva larvelor de țânțari care se va executa obligatoriu: 

Nr. 

Crt. 

Denumire obiective U.M. Suprafată estimată 

m.p./trecere 

1. Lucii de apă, maluri de lac, balți și alte zone unde se pot 

dezvolta larvele de țânțari 

m.p. 271.094 

 

 Suprafețe și obiective pentru activitatea de dezinfecție care se va executa obligatoriu: 

Nr. 

Crt. 

Denumire obiective U.M. Suprafată estimată 

m.p./trecere 

1. Cladiri aparținând instituțiilor publice și unităților de 

învătământ din subordinea Consiliului Local 

m.p. 121.332 

 

 Suprafețe și obiective pentru tratamentele fitosanitare care se va executa obligatoriu: 

Nr. 

Crt. 

Denumire obiective U.M. Numar minim de 

arbori/trecere 

1. Arborii de pe aliniamentele stradale, parcuri, etc buc 7.500 

 
 

Descrierea activităților care urmeaza a fi delegate: 

           Programul Unitar de acțiune conține acele activități obligatorii de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și 

tratamente fitosanitare care vor fi finanțate de la bugetul local. 

         Propunerile pentru Programul Unitar de acțiune conțin următoarele obiective și activități prevazute de 

Ordinul nr.82/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

         Propuneri de organizare a serviciului: 

       Activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamentele fitosanitare este un serviciu public de 

salubrizare, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat și controlat de autoritatea admnistrației 

publice locale. 

       Serviciul public de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, tratamente fitosanitare presupune urmatoarele: 

a) Cunoașterea zonei și a locului unde se execută activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, 

tratamente fitosanitare; 

b) Stabilirea vectorilor din zonă de unde se execută activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, 

fitosanitare; 

c) Determinarea nivelului de infestare; 

d) Stabilirea produselor și a concentrațiilor pentru combaterea vectorilor din zona unde se acționează; 

e) Avertizarea populatiei prin mass media locală despre activitățile desfășurate; 

f) Instruirea agentilor DDD care execut deratizarea, dezinsecia, dezinfecția și tratamentele fitosanitare; 

Prin desfășurarea serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, municipiul are ca obiectiv 

îmbunătățirea condțtiilor de viata ale cetatenilor prin: 
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a) Promovarea calității și eficienței acestor servicii; 

b) Dezvoltarea durabilă a serviciilor; 

c) Protectța mediului înconjurator; 

d) Verificarea zonelor unde s-au efectuat activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție; 

Prestarea activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamentele fitosanitare se vor 

executa astfel încat să se realizeze: 

- Continuitatea activității ; 

- Corectarea și adaptarea regimului de prestare a activităților; 

- Controlul calității serviciului prestat; 

- Ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

- Respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, aprobat de autoritatea 

administrației publice locale, în conditiile legii; 

- Prestarea activiățtilor pe baza principiilor de eficientă economică, având ca obiectiv 

reducerea costurilor de prestare; 

- Asigurarea capacității de lucru a utilajelor și mijloacelor de transport pentru efectuarea 

activiății, în întreaga arie admnistrativ teritorială, încredințată; 

- Îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul 

serviciului de salubrizare; 

- Asigurarea pe toată durata de execțtie a activităților, de personal calificat și în număr 

suficient; 

- Asigurarea unui nivel scazut sau inexistent al vectorilor. 

 Modul de realizare a serviciului de salubrizare – activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și 

tratamente fitosanitare. 

            Activitaățile ce urmeaza a fi delegate sunt structurate pe urmatoarele tipuri de activități; 

- Activități obligatorii cuprinse în Programul unitar de acțiune. Acestea vor fi finanțate de la bugetul 

local. 

- Activități la cerere. Acestea vor fi plătite de catre persoanele fizice și juridice care solicită serviciul, 

prin tarif plătit direct către operator. Tariful aplicat va fi obligatoriu cel precizat în contractul de 

delegare și care va fi preluat în contractul de prestari servicii, după caz, între operator și utilizator. 

Detalierea activitătilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție este prezentată mai jos: 

 

ACTIVITATEA DE DERATIZARE 

În stabilirea listei obiectivelor s-au avut în vedere urmatoarele: 

a) Respectarea prevederilor Ordinului 82/2015 al ANRSC, cu modificările și completările ulterioare; 

b) Surse oficiale de date din cadrul Primariei Municipiului; 

 

1.1. Activități obligatorii de deratizare 

             Frecvența serviciilor de deratizare propuse este în conformitate cu prevederile Ordinului 82/2015, 

modificările și completările ulterioare. De asemenea, în programarea activităților s-a ținut cont de o 

organizare în timp a trecerilor, astfel încât să fie acoperită perioada de toamnă, primavară, vară, în vederea 

creșterii eficienței. Pentru anumite obiective considerate cu risc s-au luat în considerare în mai multe treceri 

pe an.  
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Numarul minim de treceri pentru activitatea de deratizare va fi după cum urmează: 

a) Activități obligatorii de deratizare finanțate de la bugetul local: 

Nr. 

Crt. 

Denumire obiective UM Suprafața 

estimată/trecere 

Numar treceri 

obligatorii/an 

Suprafața 

estimată 

anuală 

1. Spații deschise aparținând 

domeniului public și privat al 

municipiului 

m.p. 1.237.185 

 

3 3.711.555 

2. Clădiri aparțiând instituțiilor 

publice și unități de învățământ 

din subordinea Consiliului Local 

m.p. 121.332 3 363.996.72 

 

b) Activități obligatorii de deratizare în cazul identificarii unor focare pe domeniu public sau privat 

Acestea vor fi platite de la bugetul local urmând ca, în cazul în care acțiunea s-a realizat pe domeniul 

privat, contravaloarea serviciilor să fie recuperate de la proprietarii imobilului/terenului, prin taxa de 

habitat; 

La identificarea unui focar, se vor realiza treceri până la eliminarea focarului. Este obligatoriu ca 

fiecare trecere să fie realizată în sistem concentric la nivelul municipiului, dinspre exterior, astfel incât 

să se reducă migrarea vectorilor în afara ariei tratate. 

c) Activități de deratizare la cerere 

La cererea oricaror utilizatori se vor efectua activități de deratizare de către operator, acestea vor fi 

platite direct de către fiecare utilizator care a solicitat activitatea, căruia operatorul îi va putea factura 

contravaloarea serviciului, în baza unui contract încheiat între aceștia, dupa caz. Operatorul este 

obligat pentru aceasta activitate să aplice tarifele mentionate în contractul de delegare;  

Cerințe privind desfasurarea activității de deratizare: 

Substanțele raticide vor fi sub forma de momeli gata preparate, sub forma de baton cerat/pastă 

proaspată/peleti/lichide/ suport cerealier sau alte tipuri de produse propuse de operator și avizate 

conform legii. 

- Substanțele raticide trebuie să aibă o toxicitate redusă fata de oameni și animale să fie avizate 

de Ministerul Sanatatii; 

- Momelile toxice vor fi introduse în stații din PVC sau orice alte materiale cu caracteristici 

asemanatoare; 

- Stațiile de intoxicare vor fi inscriptionate cu logo de tipul ,, atenție nu atingeți substante raticide,, 

sau ,, pericol de otravire,, sau ,, atenție otrava,, cu inscripția cap de mort.  

     De asemenea se va menționa substanța activă a produsului folosit, antidotul acesteia în caz de 

îngerare accidentală și datele de contact ale operatorului; cantitatea de raticid folosită/unitatea 

de masură, va respecta prospectele substantelor utilizate 

- Transportul substantelor raticide se va face cu mijloacele auto ale operatorului, acestuia 

revenindu-i obligația de a lua masuri de siguranță împotriva sustragerii sau împraștierii acestora; 

- Cadavrele rezultate în urma activității de deratizare vor fi colectate și transportate la o societate 

autorizată pentru incinerarea cadavrelor și deșeurilor, în baza unui contract încheiat  de către 

operator cu acesta. 

Biocidele folosite în deratizare vor fi depozitate și se vor îndeplini urmatoarele condiții: 

- Operatorul trebuie să dețină spații corespunzatoare de deratizare; 

- Operatorul trebuie să țină evidența intrării și ieșirii substanțelor utilizate; 
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- Operatorul trebuie să aplice măsurile de protecție a muncii în conformitate cu legislația în 

vigoare; 

- Operatorul trebuie să asigure instruirea personalului cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru 

protecția muncii și intervenției cu antidot de urgență; 

- Operatorul trebuie să asigure și să transporte produsele biocide, încât să înlăture posibilitatea de 

sustragere sau scurgere în vederea prevenirii intoxicațiilor la om și animale și poluării mediului 

înconjurator; 

- Manipularea produselor se va face în conformitate cu prevederile normelor de protecție a muncii 

și a mediului. 

 ACTIVITATEA DE DEZINSECȚIE: 

 În realizarea propunerilor pentru activitatea de dezinsecție s-a avut în vedere urmatoarele: 

- Respectarea prevederilor Ordinului nr. 82/2015; 

- Introducerea prevederilor privind și alți vectori, în afara țânțarilor și gândacilor; 

- Disctincția clară între obiectivele supuse dezinsecție împotriva țâțtarilor adulți, a tratamentelor 

împotriva larvelor, precum și a vectorului găndac, aplicându-se metodologia corespunzatoare; 

- Modalitatile de intervenției în cazul identificarii unor focare. 

  Activitatea de dezinsecție (țănțari adulți, gândaci, căpuse, țâțtari larve) se va efectua la urmatoarele 

obiective și vectori: 

1.2. Activități obligatorii 

a) Activități obligatorii finanțate de la bugetul local 

Vector Denumire obiectiv U.M. Suprafața 

estimată 

mp/trecere 

Numar treceri 

obligatorii 

anuale 

Suprafața 

estimată anual 

(m.p.) 

 

 

Țânțari adulți 

Spații deschise 

aparținând domeniului 

public și privat al 

municipiului, inclusiv 

curțile exterioare 

aparțiâand instituțiilor 

publice și unităților de 

învățământ aflate în 

subordinea Consiliului 

local. 

m.p. 1.391.733 

 

21 29.226.393 

Spații deschise 

aparținând persoanelor 

fizice și juridice 

m.p. 1.177.410 21 24.725.610 

Țânțari larve Lucii de apă, maluri de 

lac, bălți, etc 

m.p. 271.094 7 1.897.658 

Țânțari adulti  Clădiri ale instituțiilor 

publice și unitățile de 

învățământ aflate în 

subordinea Consiliului 

Local 

m.p. 121.332 4 485.336 
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b) Activități de dezinsecție la cerere, în locațiile aparținând persoanele fizice și juridice de pe raza 

municipiului, altele decât cele cuprinse în programul unitar. 

ACTIVITATEA DE DEZINFECȚIE 

       Dezinfecția este o metoda a igienei, constând în operațiuni de prevenire și combatere a bolilor 

infecțioase și parazitare la om și animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni. Dezinfecția 

previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmițători de boli și combate raspandirea bolilor 

transmisibile. 

       Dezinfecția se realizeaza preventiv (profilactic) avand drept scop distrugerea eventualilor 

germeni patogeni, care constituie microbismul local și se dezvoltă, influentând negativ starea de 

sănătate a oamenilor. De necesitate se efectuează pentru prevenirea unor boli infecțioase sau 

parazitare din momentul înregistrarii primelor cazuri de boală și până la lichidarea întregului focar. 

      Dezinfecția se va realiza trimestrial și ori de câte ori apare un focar pentru clădirile aparținând 

unităților de învățământ și în institutiile publice, pentru persoanele fizice și juridice la cerere. 

      Aplicarea substanțelor dezinfectante se va face diferit, respectiv prin pulverizare, nebulizare 

aerosolizare. În alegerea aplicării substanțelor dezinfectante trebuie să se țină cont de natura 

suprafețelor pe care se aplica, gradul de severitate urmarit în acțiunea de decontaminare ( dezinfecție 

profilactică, de necesitate, curentă sau finală) și de prețul de cost al acțiunii pe unitatea de suprafața. 

     Mijloacele chimice pentru dezinfecție sunt cele mai utilizate. La alegerea produselor dezinfectante 

se au în vedere urmatoarele cerițte mai importante: 

- Să aibă o capacitate mare de distrugere selectivă a microorganismelor, în concentrație cât 

mai mică; 

- Să nu fie periculoase la manipulare; 

- Să fie cât mai putin corozive; 

- Să aibe spectru larg de combatere. 

          Dezinfecția este o activitate care se desfasoară cu o frecvență stabilită în funcție de actele 

normative care reglementează funcționarea fiecarui obiectiv în parte și/ sau la cerere. Serviciile care se 

efectuează la cerere nu vor fi cuprinse în valoarea estimată a contractului, însă ele vor fi prestate la un 

tarif prezentat de către viitorul operator și va fi parte integrantă din viitorul contract de delegare. 
 

1.3. Activități obligatorii de dezinfecție finanțate de la bugetul local: 

Nr. 

Crt. 

Denumire obiective UM Suprafața 

estimată/trecere 

Numar treceri 

obligatorii/an 

Suprafața 

estimată anuala 

1. Cladiri aparținând instituțiilor 

publice și unități de 

învățământ din subordinea 

Consiliului Local 

m.p. 121.332 4 485.328 

 

TRATAMENTELE FITOSANITARE 

      Tratamentele fitosanitare constă în efectuarea de stropiri periodice, urmărindu-se combaterea bolilor și 

dăunătorilor, în special a agenților fitopatogeni. Tratamentele fitosanitare se aplică pe toată perioada anului, 

în perioada de repaus vegetativ, preflorală, florală și în perioada de vegetație a arborilor. Lucrarea se 

impune ca o necesitate, având ca scop diminuarea (limitarea) răspândirii focarelor. 

       Substanțele utilizate pentru tratamentele fitosanitare vor fi avizate de Ministerul Agriculturii și vor fi 

însoțite obligatoriu de certificate de omologare. 
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1.4. Tratamentele fitosanitare finanțate de la bugetul local: 

Nr. 

Crt. 

Denumire obiective UM Număr 

estimat/trecere 

Număr treceri 

obligatorii/an 

Număr estimat 

anual 

1. Arborii de pe aliniamentele 

stradale, parcuri, etc 

buc 7.500 3 22.500 

 

1.5. Stabilirea necesarului de utilaje, aparate și forță de muncă. 
 

1.1. Mijloace de transport, aparate și utilaje necesare pentru activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și 

tratamente fitosanitare 

Categorie Nr.  

Crt. 

Denumire Cantitate U.M. Explicații 

 

 

 

Mijloace de 

transport si 

utilaje de mare 

putere 

1 Mijloace de transport pentru 

utilajele de mare putere 

10 buc 
 

Utilizate pentru dezinsecția domeniului 

public și pentru spațiile deschise 

aparținând persoanelor fizice; aceste 

utiliaje sunt eficiente pentru dezinsecția 

domeniului public, consum mic de 

biocide, arie mare de acoperire la un 

consum cât mai mic, nu lasă reziduuri și 

este puțin mai dăunator pentru mediu 

2 Utilaje de mare putere 

generatoare de ceață rece în 

sistem ULV 

5 buc 

3 Utilaje de mare putere 

generatoare de ceață caldă  

5 buc 

Mijloace de 

transport pentru 

transportul 

persoanelor, 

aparatelor, etc  

4 Mijloace de transport pentru 

transportul persoanelor, 

aparatelor, etc 

10 buc Utilizate atât pentru spatiile deschise  și 

spațiile închise (clădirile aparținând 

unităților de învățământ) 

Aparate 

portabile 

generatoare de 

ceață rece și 

caldă 

6 Aparate generatoare de ceață 

rece dotate cu sistem ULV 

20 buc 
 

Utilizate atat pentru spațiile deschise, cât 

și pentru clădirile aparținând unităților de 

învățământ 7 Aparate generatoare de ceață 

caldă  

5 buc 

 

Obiecte de inventar 

Categorie Nr.  

crt 

Denumire Cantitate minima 

anuala 

Explicatii 

Obiecte de 

inventar 

1 Pompe manuale cu 

presiune prealabilă 

10 Se vor utiliza în spațiile închise și în zonele 

unde nu pot fi utilizate celelalte aparate 

2 Pulverizatoare 

electrice 

15 

 

Se vor utiliza în spațiile închise 

3 GPS-uri mijloace de 

transport 

20 

 

Monitorizarea mașinilor în teren 

 

1.2. Resurse umane necesare pentru deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare 

 

1.3. Pentru activitățile din teren sunt necesare urmatoarele categorii de personal. Operatorul va prezenta un 

program de lucru corelat cu cerințele minime privind activitățile și echipele de lucru propuse. 

 

 

Categorie Numar minim  

personal necesar 
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Șef centru DDD / Responsabil contract 1 

Agenți DDD calificați și instruți 40 

Total  41 
 

Autovehicule pentru deplasarea echipelor Numar 

autovehicule 

Total agenți DDD 

Utilaje de mare putere generatoare de ceață rece în sistem 

ULV 

5 10 

Utilaje de mare putere generatoare de ceață caldă 5 10 

Mijloace de transport pentru transportul persoanelor, 

aparatelor, etc 

10 20 

Total  20 40 
 

2. Analiza optiunilor din punct de vedere tehnic privind gestiunea serviciului: 
 

Optiuni Avantaje Dezavantaje 

Gestiune directă Controlul direct asupra 

resurselor și proceselor poate 

duce, pe termen lung și cu 

condiția unui management, la 

performante bune la un preț 

relativ scăzut 

Organizarea necesară operarii 

directe a activităților pe raza 

UAT, prezintă riscuri foarte mari, 

din perspectiva: 

-timpul necesar mobilizării  

( crearea echipelor, punerea în 

practică unor proceduri de lucru, 

crearea unei structure 

funcționale, validarea acestora, 

durează; perioada de instruire va 

fi foarte lungă decât în cazul unui 

operator care are experientă, 

ceea ce conduce la riscul 

neacoperirii municipiului cu 

servicii de calitate pe o durată 

care nu poate fi definită; 

-performanței serviciului, lipsa 

experienței în organizarea și 

funcționarea unui astfel de 

serviciu/societăți în cadrul 

primariei poate duce la erori, 

blocaje, care pot conduce la 

performante mai scazute; 

- eliminarea competiției, pentru 

desemnarea unui operator, ceea 

ce conduce la calitatea scazută 

sau preț mai mare al serviciilor 

rezultate. 

- costurile privind salarizarea 

personalului implicat în derularea 

activităților vor fi ridicate, ca 

urmare a faptului că serviciile 
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sunt sezoniere și personalul va fi 

platit pe parcursul unui an; 

- investițiile în dotarea tehnică 

vor fi ridicate; 

- costuri privind obținerea 

autorizațiilor necesare 

desfășurării activităților, licențe, 

avize, etc. 

Gestiunea delegată Gestiunea delegata presupune 

o procedura competitivă de 

selecție, ceea ce presupune 

selecția unui operator care 

prezintă cel mai bun raport 

calitate – preț prin oferta sa. 

Prin criterii de calificare 

relevante, se pot selecta doar 

acei operatori care 

demonstrează experientă, 

know-how, competent 

personalului și resurse tehnice 

adecvate. Selecția unui 

operator experimentat reduce 

semnificativ riscul unor blocaje 

sau erori de ordin tehnic în 

operare, datorate lipsei de 

experiență. Riscul financiar 

este preluat într-o oarecare 

masură de operator, ceea ce 

eliberează autoritatea publică 

locală de un efort financiar 

semnificativ. 

Eliminarea costurilor în ceea 

ce privește dotarea tehnică și 

costurile privind personalul 

necesar desfășurării serviciilor. 
 

Presupune o externalizare a 

activității care este teoretic, 

asociată externalizării riscurilor 

asociate unei performanțe slabe 

a unui terț, în conțextul 

responsabilității autorității locale 

pentru buna desfașurare a 

serviciului de utilitate publică. 

Acest potențial dezavantaj poate 

fi contracarat prin: 

-prevederi clare în caietul de 

sarcini, în criteriile de atribuire a 

contractului; 

-corelarea prevederilor caietului 

de sarcini cu prevederile 

contractuale (penalitați) și 

definirea unor indicatori de 

performanță în desfașurarea în 

bune condiții a contractului. 

 

3. Fezabilitatea economico financiară a delegarii 
 

3.1. Aspecte legale specifice 

În vederea evaluării fezabilității economice – financiare au fost luate în considerare ca date de intrare o 

serie de elemente după cum urmează: 

• Date ipotetice cu grad ridicat de modificare în functțe de circumstanțele viitoare: indicele prețului 

de consum, structura de tarife, suprafețe estimate; 

• Date estimate: investiții noi, costuri de întreținere, numărul de agenți necesari pentru realizarea 

activităților, raportat la numărul de obiective, venituri realizate din prestarea serviciilor.Stabilirea 

formei de gestiune a serviciului urmărește să soluționeze aspectele critice cu  care se confruntă 
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municipiul Tulcea din punct de vedere al serviciului și să creeze astfel, la nivelul întregului 

municipiu, un sistem sustenabil din punct de vedere al mediului, eficient în ceea ce privește 

costurile, un sistem conform cu legislatța natională în vigoare. 

      Legislația română cuprinde o serie de acte normative care conțin prevederi referitoare la serviciile 

publice de salubrizare, necesare a fi cunoscute și aplicate, după cum urmează: 

 

        Conform Legii 101/2006  privind serviciile de salubrizare a localitaților, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Art.3. Serviciul public de salubrizare se organizează și functțonează pe baza urmatoarelor 

principii: 

a) Protecția sănătăți populației; 

b) Autonomia locală și descentralizarea serviciilor; 

c) Responsabilitatea față de cetațeni; 

d) Conservarea și protecția mediului înconjurator; 

e) Asigurarea calității și continuității serviciului; 

f) Tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat; 

g) Nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor; 

h) Transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor; 

i) Administrarea corecta și eficientă a bunurilor proprietatea publică sau privată a unităților 

admnistrativ- teritoriale și a banilor publici; 

j) Securitatea serviciului; 

k) Dezvoltarea durabilă. 

Art.6, alin.1 Autoritățile deliberative ale unitatilor administrative teritoriale/sectoarelor municipiului 

Bucuresti au competente exclusive în ceea ce priveste înfiintarea, organizarea, gestionarea, 

coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, având urmatoarele atribuții în 

domeniu: 

 [….] k)stabilirea taxelor speciale și aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu 

respectarea reglementarilor în vigoare; 

l) Stabilirea, ajustarea ori modificarea și aprobarea tarifelor propuse de operator în conformitate 

cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.; 

o) monitorizarea și exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de 

salubrizare; 

p) plata serviciilor de salubrizare prestate de operatori, în condițiile prevazute la lit.k; 

    Art. 20, alin 2 Operatorii, în conformitate cu prevederile legale au dreptul la: 

a)încasarea contravalorii serviciului de salubrizare prestat, corespunzator tarifului aprobat de 

autoritățile administrației publice locale; 

b) prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; 

c) ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a pretțului și tarifelor din economie; 

d) modificarea tarifului în situații de schimbare semnificativă a echilibrului contractual; 

e) exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe raza unității administrative teritoriale, 

acordată fie în baza hotărârii de dare în administrare, fie în baza hotărârii de atribuire și a 

contractului de delegare a gestiunii. 

    Art.21 alin 4) Operatorii se obligă să pună în aplicare metode performante de management 

care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor 
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concurențiale prevazute de normele legale în vigoare privind achizițiile publice și să asigure 

totodată respectarea cerințelor specifice din legislația privind protecția mediului. 

     Art.25 Finanțarea cheltuielilor de funcționare, reabilitare și dezvoltare a serviciului de 

salubrizare și a cheltuielilor de investiții pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face 

cu respectarea legislatiei în vigoare privind finanțele publice locale, în ceea ce priveste inițierea, 

fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a principiilor prevăzute de Legea 

nr.51/2006, precum și a urmatoarelor  principii: 

a) Recuperarea integrală de catre operatori, prin tarife, taxe special sau, dupa caz, subvenții de 

la bugetul local, a costurilor de operare și investițiilor pentru înființarea, reabilitarea și 

dezvoltarea sistemelor de salubrizare; 

b) Menținerea echilibrului contractual. 

     Art.26, alin (2) În funcție de natura activitaățlor prestate, atăt în cazul gestiunii directe, cât și în 

cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită 

contravaloarea serviciului de salubrizare, prin: 

a) Tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe baza unui contract de prestare a 

serviciului de salubrizare; 

b) Taxe speciale, în cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități locale; 

c) Taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract. 

Alin.(5) Cuantumul și regimul tarifelor și taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se 

ajustează sau se modifică de catre autoritățile administrației publice locale, în baza fișelor de 

fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de operatori în conformitate cu normele 

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

serviciului de salubrizare a localităților, elaborate de ANRSC. 

                       Alin.(8) Structura și nivelul tarifelelor și taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât: 

a) Să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare; 

b) Să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile de întreținere și exploatare a serviciului 

de salubrizare; 

c) Să încurajeze investițiile de capital; 

d) Să respecte și să asigure autonomia financiara a operatorului. 

       Mai mult, conform Ordinului ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specific serviciului de salubrizare a 

localităților. 

    Art. 6 alin. (1) Tarifele pentru activitățile specifice  serviciului de salubrizare se fundamentează 

pe baza cheltuielilor de producție, exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a 

amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor de 

protecție a mediului, a costurilor de securitate și sănătate în muncă, a costurilor care derivă din 

contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a cheltuielilor financiare și include o 

cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum 

și cota de profit. 

     Art. 11, alin. (3) Fundamentarea  cheltuielilor aferente fiecarei activitati in parte se face pe 

baza consumurilor normate de combustibil, lubrifianti, materii prime si materiale, utilitati, respectiv 

energie, apa si/sau gaze in scop tehnologic si a preturilor acestora in vigoare, a cheltuielilor de 

munca vie, precum si a celorlalte elemente de cheltuieli necesare prestarii activitatilor respective. 

     Conform Ordinului 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare 

a localitatilor 
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Alin.(6) Finanțarea și decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele 

din Programul unitar de acțiune se asigură de către autoritatea administrației publice locale în baza 

documentelor de lucru, prevazute la alin a), b), d) si f), precum și în baza documentelor de lucru 

confirmate de reprezentanți instituțiilor publice din subordine pentru orice tratamente de 

dezinsecție, dezinfecție și deratizare executate, împotriva oricarui vector sau agent patogen, în 

spațiile închise ale clădirilor instituțiilor respective. 

Alin.(7) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul 

unitar de acțiune și confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de 

lucru prevazute la alin 5, lit c si e, se suporta de către aceste persoane sau de către autoritatea 

administratței publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local sau de 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz. 

Alin.(8) Contravaloarea tratamentelor executate în alte spații închise ale clădirilor 

persoanelor fizice și juridice, ale clădirilor institutiilor publice, altele decat cele din subordinea 

autorității administrației publice locale, precum și orice alte tratamente suplimentare, ori împotriva 

altor vectori și agenți patogeni față de cele/cei prevazuți în programul unitar de acțiune se 

facturează de către operator în baza documentelor de lucru confirmate de utilizatori și se suportă 

de către aceștia. 

 Astfel, structura și nivelul tarifelor ce se vor practica vor reflecta costul efectiv al prestației și vor 

fi întocmite în conformitate cu prevederile legale. 

3.2. Optiuni analizate 

În funcție de optiunile tehnice și instituționale, precum și în funcție de datele de intrare folosite, sunt analizate 

în continuare urmatoarele optțuni, fiind luate toate combinațiile în funcție de urmatoarele variabile 

Optiunea Denumire optiune 

Opțiunea 1 Contract de concesiune pe o durată de 10 ani 

Opțiunea 2 Contract de prestări servicii  pe o durată de 10 ani 

Opțiunea 3 Acord cadru pe o durată de 4 ani 
 

Nota: Optiunea in ceea ce privește gestiunea directă, nu este detaliată în subcapitolele urmatoare, 

întrucat presupune valori aproape identice cu optiunea 2 în ceea ce privește contractul de prestări 

servicii, cu precizarea ca fiind vorba de serviciu propriu sau o societate comerciala a primariei, cota de 

profit este 0.  

3.3. Redevența propusa 

Legea 51/2006 a serviciilor de utilități publice, la art.29, alin 7, prevede: contractul de delegare a 

gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unitățile administrativ – teritoriale, 

individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile 

prevazute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care actionează 

pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza/presta integral un serviciu de utilități 

publice ori, după caz, numai unele activități specifice  acestuia, inclusiv dreptul și obligația de a 

administra și de a exploata infrastructura tehnico edilitară aferentă serviciului/activității 

furnizate/prestate, în schimbul unei redevente, după caz. 

        De asemenea, alin.(11), lit. (m), punctual al aceluiași articol, prevede: “la stabilirea nivelului 

redevenței, autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizarii 
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pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului odată cu 

încredintarea serviciului/activității de utilități publice și gradul de suportabilitate al populație’’ 
 

           Cu alte cuvinte, legea serviciilor de utilitate publică nu reglementează redevența decât în 

cazul gestiunii delegate ( sau în cazul gestiunii directe care presupune un contract de delegare), iar 

prin precizările legate de modalitatea de calcul a valorii acesteia, legiuitorul face trimitere la 

existența unor mijloace fixe aflate în proprietatea publică și puse la dispoziția operatorului în cadrul 

contractului, ceea ce ce în cazul activităților sudiate, nu este cazul. De asemenea, actul normativ 

face trimitere la gradul de suportabilitate a populatiei, ceea ce din nou, nu este aplicabil, dat fiind ca 

prezentul contract nu este finanțat din taxe și tarife de la utilizatori persoane fizice și juridice decât 

în cazul serviciilor la cerere din partea persoanelor fizice și juridice, care nu fac parte din calculul 

valorii estimate a viitorului contract de delegare, operatorul fiind însă obligat să aplice tarifele 

specific obiectivelor respective prevazute în contractul de delegare pentru aceste servicii către terți. 

În ceea ce privește legislația privind achizițiile publice, respective Legea nr.98/20016, nu conține 

nici o prevedere privind eventualele redevențe, întrucât plata serviciilor se face de către Autoritatea 

Contractantă. Ori, este ilogic ca aceiași autoritate contractantă care platește serviciile, să percepa 

ulterior o taxa de la operator, din sumele pe care aceiași autoritate contractantă i le-a platit. 

Legea nr.100/2016 privin concesiunile de lucrări și servicii nu face nici o referire la modul de 

stabilire a unei redevențe, ea fiind precizată doar ca un posibil criteriu de evaluare a ofertelor – art. 

86, alin 2, pct.g, în schimb, Normele metodologice de aplicare a legii nr.100/2016 (HG nr.867/2016) 

precede urmatoarele, la art. 96, alin 3,,concedentul nu se obligă la plata niciunei sume de bani dacă 

prin contract se stabileste faptul că riscul de operare este preluat integral de concesionar. În cazul 

în care contractul de concesiune conține clauze în acest sens, concedentul are dreptul de a primi o 

redevență care poate fi stabilită la un nivel fix sau într-un anumit procent din cuantumul veniturilor 

încasate de la concesionar de la utlizatori finali ca urmare a activităților realizate.,, În contextul 

acestui contract, redevența se poate stabili, în consecință, doar pentru un contract de concesiune, 

și doar în situația în care se percep tarife direct de la utilizatori finali. Prezentul studiu reține ipoteza 

redevenței doar pentru această ultimă situatie. 

       Pe baza considerentelor legislative, Primaria Municipiului Tulcea, prin delegarea serviciului de 

salubrizare - activitatile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, tratamente fitosanitare poate 

percepe teoretic, redevența în cazul optiunii 1 – Contract de concesiune pe o durata de 10 ani. 

      Optiunile propuse pentru redevență sunt urmatoarele: 

- Suma fixa anuala în cuantum de 40.000 lei/an; 

- Un procent din valoarea estimată a contractului ( între 4-5%); 

- Un procent din cifra de afaceri anuala a operatorului din realizarea serviciilor pe raza 

unității administrativ teritoriale a Municipiului Tulcea (între 1-2%). 

Opțiune Avantaje Dezavantaje 

Suma fixă anuală în 

cuantum de 40.000 lei/an 

Reprezintă o suma moderată tinând 

cont de faptul că nu se 

concesionează bunuri în cadrul 

acestui contract de delegare 

Se pot face relativ puține investiții în 

dezvoltarea serviciului 

Un procent din valoarea 

estimată a contractului (între 

4-5%) 

Reprezintă o valoare cunoscută 

încat de la initierea procedurii de 

atribuire. 

Poate fi considerată incorectă față 

de operator, întrucât nu se 

raportează, conform legii, la un 

procent din cuantumul veniturilor. 

Un procent din cifra de Reprezinta o valoare clară raportată Nu este echitabilă în raport cu 
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afaceri anuală a operatorului 

din realizarea serviciilor pe 

raza unității admnistrativ 

teritoriale a municipiului 

Tulcea (între 1-2%). 

la veniturile operatorului delegatar. 

Se pot acoperi costuri necesare 

funcționarii sistemului de 

monitorizare a echipelor în teren 

investițiile pe care trebuie să le facă 

operatorul delegatar și cu faptul că 

nu se concesionează bunuri în 

cadrul acestui contract. 

 

Prin urmare, primaria Municipiului Tulcea va alege una din 3 opțiuni de calcul pentru stabilirea redevenței. 

Prin încasarea redevenței, Primaria Municipiului Tulcea va obține venituri  suplimentare (relativ mici) la 

bugetul local și care pot fi folosite pentru dezvoltarea serviciului de salubrizare – activitatea de deratizare, 

dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare ( de exemplu costurile aferente monitorizarii a echipelor 

în teren, care presupune costuri mari de personal și deplasare). 
 

3.4. Valoarea estimată a contractului de delegare 

         Optiunea 1 Contract de concesiune pe o durata de 10 ani 

         În estimarea valorii contractului se va porni de la estimarea valorii anuale a contractului, deoarece 

acesta are o durata de 10 ani. 

               Valoarea anuală estimată a contractului pentru anul 1 de operare/delegare s-a calculat pornind de la    

estimarea cheltuielilor de operare și întreținere a operatorului așa cum sunt prezentate și detaliate în cadrul 

Anexei nr.2  

            Pentru calculul valorii contractului pentru următorii ani s-a folosit previzionat un IPC  de 5%  care s-a 

aplicat la valoarea contractului astfel: (valoarea anuală x durata de 10 ani x 5%) 
 

3.5. Finanțarea serviciului 

       Structura și nivelul tarifelor privind serviciul de salubrizare – activiățtile de dezinsecție, dezinfecție, 

deratizare și tratamente fitosanitare practicate de operatori vor fi determinate prin metode competitive 

(licitație deschisă), vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi calculate în conformitate cu prevederile 

legale, respectiv Ordinul nr.109/2007 al ANRSC. 

        În urma procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de delegare, se va putea selecta 

un operator care să ofere cele mai bune condiții pentru îndeplinirea acestor obiective, precum și o 

transparență ridicată a delegării componentelor serviciului de salubrizare. 

         Serviciul public de salubrizare – activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare va urmari să 

realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pe o perioadă de derulare a contractului de delegare a 

gestiune și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract. 

        Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare – dezinsecție, dezinfecție, deratizare și 

tratamente fitosanitare se fundamentează pe baza cheltuielilor de exploatare, a cheltuielilor de întretinere 

și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active coroprale și active necorporale, a 

costurilor de protecție a mediului, a costurilor de securitate și sănătate care derivă din contractul de 

delegare a gestiunii serviciului de salubritate, a cheltuielilor financiare și pot include, precum și o cota de 

profit. 

        Pentru stabilirea tarifelor maximale aferente operării serviciului de salubrizare – activitățile de 

deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare trebuie să cuprindă costurile de operare. 

        Tarifele au fost calculate încât să asigure o dezvoltare sustenabilă din punct de vedere financiar 

serviciului de salubrizare – activitățile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare si tratamente fitosanitare.   

        Astfel, la calculul tarifelor au fost avute în vedere investițiile viitoare, reînoirea dotărilor – obiecte de 

inventar, echipamente de lucru, precum și costurile de operare și întretinere. Estimarea costurilor și 
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veniturilor pe întreaga perioadă de operare, inclusiv identificarea și cuantificarea financiară a riscurilor, 

trebuie să conducă la stabilirea unor tarife reale și acceptate de toți utilizatorii. 

       În analiza fezabilității economice, principalul indicator pe care îl urmaresc utilizatorii îl constituie 

tariful practicat. Tarifele practicate trebuie să asigure prestarea serviciilor la nivelurile de calitate și 

indicatori de performanță stabiliți, de realizarea unui raport calitate/cost cat mai bun pentru serviciile 

prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de 

părțile contractante. 

        Veniturile generate pe întreaga perioada de delegare sunt obținute din tarife. Acestea au fost 

calculate astfel încat să asigure o dezvoltare durabilă și sustenabilă din punct de vedere financiar al 

activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare, tarifele se vor stabili la un 

nivel suficient să acopere întreaga investiție pusă la dispoziție de operator și costurile de operare și 

functionare. 

        Plata activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare poate fi 

percepută de utilizatori în doua forme: 

- Tarif – perceput de operatorul serviciului direct de la utilizator ( persone fizice și/sau 

juridice) în baza unui contract/ comandă telefonica, pentru activitățile care se vor executa 

la cererea acestora; 

- Taxă specială percepută de municipalitate și este platită operatorului. 

În cazul activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare se va 

face exclusiv prin tarif perceput de operatorul serviciului direct municipiului Tulcea, pentru 

obiectivele cuprinse în prezentul contract. 

3.6. Mecanismul financiar propus 

         În baza prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu 

modificarile și completările ulterioare, pentru asigurarea finanțării serviciului, beneficiarii serviciilor de 

salubrizare achită contravaloarea serviciului prin tarife, în cazul în care prestarea serviciului de 

salubrizare se face pe baza unui contract/comandă sau prin taxe speciale, daca se prestează fară 

contract încheiat. 

          Astfel, veniturile necesare pentru activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente 

fitosanitare vor fi colectate prin: 

A. În cazul trecerilor obligatorii: 

- Sume de la bugetul local pentru domeniul public și privat al municipiului Tulcea. 

B. În cazul trecerilor suplimentare la cerere: 

- Sume de la bugetul local pentru domeniul public și privat al municipiului Tulcea 

C. În cazul solicitarilor de la populatie ( personae fizice și juridice), la cerere: 

- Sume platite de cei care au facut solicitarea (nu este inclusa în valoarea estimată a 

contractului). 

3.7. Concluzii: 

a) Tarifele ce s-au stabilit prin studiul de oportunitate asigura viabilitatea economica a 

operatorului prestator al activitatii specific serviciului de salubrizare – dezinsecție, dezinfecție, 

deratizare și tratamente fitosanitare a municipiului Tulcea, cât și interesele utilizatorilor; 

b) Tarifele stabilite vor acoperi toate costurile de operare și întreținere, precum și a costurilor 

financiare și a costurilor corespunzatoare investitiilor aflate în sarcina operatorilor. 

 Avantajele și dezavantajele opțiunilor analizate din punct de vedere economic financiar: 

Optiunea Denumire optiune Avantaje Dezavantaje 
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Optiunea 0 Gestiunea directă Nu au fost 

identificate 

avantaje de ordin 

economic financiar 

Toate riscurile sunt preluate de 

catre autoritatea publica locala, 

neexistând economii ci, 

dimpotrivă, eventuale costuri 

suplimentare raportate la: 

- dezavantaje derivate din 
neeficientizarea utilizarii 
resurselor, activitatea fiind limitată 
la UAT Tulcea; 
-riscuri financiare legate de cash 

flow; 

- riscuri financiare asociate. 

Optiunea 1 Contract de concesiune 

pe o durata de 10 ani 

Nu au fost 

identificate 

avantaje de ordin 

economic financiar 

Presupune un cost mai mare 

decât cel al contractului de 

prestari servicii. 

Datorită modului de alocare a 

riscurilor, conform legii, există 

riscul neîncadrării corecte a 

contractului. 

Optiunea 2 Contract de servicii  pe 

o durată de 10 ani 

Presupune costuri 

mai mici pentru 

autoritatea publica 

locală, dacă sunt 

menținute aceleași 

condiții. 

Nu au fost identificate 

dezavantaje din punct de vedere 

economic financiar 

Optiunea 3 Acord cadru pe o durată 

de 4 ani 

Nu au fost 

identificate 

avantaje de ordin 

economic financiar 

Presupune costul cel mai mare 

din toate opțiunile analizate, 

datorită perioadei mici de 

recuperare a investiției. 
 

4. Aspecte de mediu, sociale, legale și instituționale. 

 

4.1. Aspecte de mediu 

           În cazul gestiunii directe este necesară fie existența unui serviciu specializat al Primariei în acest 

sens, fie o societate comerciala sub controlul și capitalul acesteia, care să desfășoare serviciile de 

deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare în Municipiul Tulcea. Primaria nu deține în 

prezent un astfel de serviciu sau structura cu sau fără personalitate juridică în subordine, nu deține dotarea 

tehniăa necesară (echipamente, utilaje, aparate), personalul necesar calificat, instruit, conform legislatiei în 

vigoare, resursele financiare, necesare organizării unei astfel de activități atât de complexe – operator nou 

înființat nu va avea experiența necesară operării unor astfel de instalații, existând riscul, mai ales la începutul 

activității, apariției de neconformități. 

            Astfel, în cazul gestiunii delegate, va fi vizată selectarea unui operator cu experientă în domeniu, 

criteriile de selectie ce vor fi propuse în documentația de atribuire putând impune operatorilor implementarea 



STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA MODALITĂȚII OPTIME DE GESTIUNE A ACTIVITĂȚILOR DE DEZINSECȚIE, DERATIZARE, 

DEZINFECȚIE ȘI TRATAMENTE FITOSANITARE ÎN MUNICIPIUL TULCEA Page 28 

 

standardelor ISO 9001 și/sau 14001 sau echivalent, ceea ce se va transpune într-o performanță ridicată în 

ceea ce privește managementul mediului. 

          Indiferent de modul de operare ales (gestiune directă sau delegată), operatorul public sau privat va 

opera în limitele actelor de reglementare a activității emise de autoritatile de mediu competente, neputând 

exista derogari de la încadrarea în limitele stabilite de acestea. 

          Practic, alegerea optiunii gestiunii delegate asigură selectarea unui operator cu o mai mare experiență 

în domeniu, și care va putea gestiona activitatea în condițiile unui management performant al calitatii 

mediului. 

4.2. Aspecte sociale 

       Urmând raționamentul prezentat mai sus, din punct de vedere al protecției sănătății populației, 

alegerea opțiunii gestiunii delegate este preferată deoarece asigură selectarea unui operator cu 

experiență în domeniu, care va aplica standarde ridicate de protectia a mediului, implicit a sănătății 

populației rezidente. 

       În ceea ce privește igiena și securitatea muncii, alegerea opțiunii gestiunii delegate este preferată 

deoarece, în funcțiile de criteriile din documentația de atribuire, se poate asigura selectarea unui operator 

care implementează un sistem de management care minimizează riscurile pentru angajați și părți 

interesate. 

        Indiferent de modul de operare ales (gestiune directă sau delegataă) operatorul public sau privat va 

opera în limitele actelor de reglementare a activității emise de autoritățile competente privind protecția 

muncii, neputând exista derogari de la încadrarea în limitele stabilite de acestea. 

Monitorizarea contractului va asigura eficienta activitatilor din punct de vedere al menținerii unui grad 

ridicat de sănătate a populatiei și de creare a unui nivel ridicat de confort pentru aceasta.  

 
 

4.3. Aspecte legale și instituționale 

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată și a Legii nr.101/2006, republicată, 

responsabilitatea asigurării serviciului de salubritate pentru toți utilizatorii de pe teritoriul unei localități 

revine exclusive unității administrativ teritoriale. Aceasta poate decide modalitatea de gestiune a serviciului. 

 

GESTIUNEA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE – CADRU LEGAL 

    Gestiunea serviciului de salubrizare a localităților privește organizarea, funcționarea și controlul 

prestării acestui serviciu sau a activităților sale componente conform condițiilor stabilite de autoritățile 

administrației publice locale. 

    Conform prevederilor Legii nr. 51/2006  republicată, cu modifiăarile și completările ulterioare, în 

special art. 22, alin. (2), gestiunea serviciului de salubrizare poate fi organizată în doua modalități, 

oricare dintre ele necesitând o hotarare a autoritatilor publice locale în acest sens: 

Gestiunea directă realizată, conform art. 28, alin. (2) al Legii 51/2006, prin intermediul unor operatori de 

drept public sau privat, acești operatori pot fi: 

a)    Servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și 

organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judetene, după caz, prin hotărâri ale 

autorităților deliberative ale unităților administrative teritoriale. Acestea își desfașoară activitatea în 

baza unor hotarari de dare în administrare. 
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b) Societati reglementate de Legea 31/1990, republicată cu modifiăarile și completările ulterioare, care 

îndeplinesc anumite condiții descrise de lege. 

           Gestiunea delegată, definită ca o modalitate de management prin care autoritățile administrației 

publice locale, atribuie unuia sau mai multor operatori (socieățti comerciale) gestiunea propriu zisă a 

serviciului, respectiv administrarea și exploatarea sistemelor de salubrizare aferente acestuia, în baza unui 

contract de delegare a gestiunii. 

           Modalitatea de gestiune a serviciului se stabileste prin hotărâri ale autorităților deliberative ale 

unităților administrative teritoriale (HCL, în cazul de față), în funcție de natura și starea serviciului, de 

necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspective ale unitatilor 

administrativ teritoriale, precum și de mărimea și de complexitatea sistemelor de utilitati publice. 

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată (gestiune directă sau delegată), activitățile specifice 

componente ale serviciului de salubrizare sunt organizate și se desfasoară pe baza regulamentului 

serviciului și a caietului de sarcini, aprobate prin hotărâri a consiliului local, elaborate și aprobate de ANRSC 

prin ordin. 

4.4. Forma contractuală 

 În cazul gestiunii delegate, precum și în cazul gestiunii directe de către operatorii prevazuți la art. 28, 

alin. (2), lit. b (societăți organizate în baza Legii nr. 31/1990), Legea 51/2006 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare prevede, la art. 23, alin. 1, lit. b, ca aceasta se realizează în baza unui contract de 

delegare. 

         În ceea ce priveste delegarea serviciului, Legea 51/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, prevede ca delegarea serviciilor comunitare de utilitate public să se poate realiza pe baza de: 

a)  Contract de achiziție publică; 

b)  Contract de concesiune de servicii. 

       De asemenea, și în cazul gestiunii directe catre un operator de drept privat, forma juridica prin care 

acestuia îi revine gestiunea serviciului este, conform Legii 51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, tot un contract de delegare. 

     În consecință, conform legii, există mai multe opțiuni de gestiune a serviciului. 

a) Optiunea gestiunii directe, conform art. 28, alin 2, lit. a din Legea 51/2006 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

b) Optiunea gestiunii directe, conform art.28, alin 2, lit. b din Legea 51/2006 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

c) Optiunea gestiunii delegate. În cazul gestiunii delegate, se vor analiza, de asemenea, sub-

opțiunile privind tipul de contract care urmează să fie încheiat. 

Soluțiile de gestiune a serviciului analizate în cadrul prezentului studiu de oportunitate au la bază 

urmatoarele caracteristici: 

- Acoperă întreaga plajă de obiective și activități cuprinse în: 

• Prevederile Ordinului ANRSC 82/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile regulamentului de salubrizare; 
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• Necesitatile Municipiului Tulcea. 

- Prevăd atât activități și obiective obligatorii, necesare pentru un nivel minim de confort și 

sănătate a populatiei, cât și activități suplimentare, la cerere. 

- Prevăd surse multiple de finanțare (buget local, companii, agenți economici, populație) 

- A pornit de la premisa că investițiile vor fi realizate integral de operator, ceea ce determină 

o necesitate a duratei de delegare suficientă pentru amortizarea investițiilor. 

 

OPTIUNI DE GESTIUNE A SERVICIULUI 

 

Optiunea 1:  GESTIUNE DIRECTĂ 

 

• Gestiunea directă prin servicii publice de interes local, specializate, înființate și organizate în 

subordinea consiliului local ( conf. art. 28, alin. 2, lit. a din Legea 51/2006 republicată cu 

modificările și completările ulterioare) 

• Gestiunea directa prin societăți reglementate de Legea nr.31/1990, înființate de autoritățile 

deliberative ale unităților admnistrativ teritoriale, respective art. 28, alin. b. 

 În cazul oricărei forme de gestiune, datorită specificului activităților de deratizare, dezinsecție, 

dezinfecție,  se aplică cerințele Legii 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

- Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică, republicată, cu 

modificarile și completările ulterioare, în special prevederile privind gestiunea directă și 

gestiunea delegate, respective incidența prevederilor legislației privind concurența și 

ajutorul de stat. 

- Deși nu au puterea unui act normativ, se recomandă luarea în considerare a orientărilor 

privind interpretarea și aplicarea prevederilor legii concurenței pe piața serviciilor de 

salubrizare a localitaților, respectiv recomandări pentru îmbunătățirea mediului 

concurențial pe aceste piete. 

1.1. Gestiunea directă prin servicii publice de interes local 

În cazul gestiunii directe prin servicii publice de interes local, specializat, cu 

personalitate juridical, înființat și organizat în subordinea consiliului local, prin hotărâre 

a acestui organism (art. 28, alin a) din Legea nr.51/2006 republicata, cu modificările și 

completările ulterioare). 

✓ Gestiunea directă se decide de către autoritățile deliberative ale autorităților 

publice locale competente, printr-o hotărâre de dare în administrare a serviciului ( 

art. 23, alin 1, lit a, din Legea nr.51/2006 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare) 

✓ Aceasta trebuie insoțită de un caiet de sarcini și de regulamentul de salubrizare și, 

în general, de informatii complete privind modalitatea de desfasurare a activitatii, 

precum si de un regulament de organizare si functionare a serviciului respectiv 

(conform art. 22, alin 4, coroborat cu art. 28, alin 5 si 6 din Legea nr.51/2006 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare). 

✓ Dupa 5 ani de gestiune directă, consiliul local este obligat să analizeze eficiența 

economică a serviciului, și să decidă continuarea sau, dupa caz, schimbarea 

modalității de gestiune ( art. 32, alin 3 din Legea nr.51/2006 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare). 
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1.2. Gestiunea directă prin societăți reglementate de Legea nr.31/1990 înfiintate de 

autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale respectiv conform art. 

28, alin b. 

Pentru îndeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru această optiune sunt necesare: 

- Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat al Legii 51/2006, republicată, cu 

modificarile și completările ulterioare; 

- Existența unei societăți comerciale înfiintate conform prevederilor Legii nr.31/1990, care 

să îndeplinească toate condițiile prevazute de art. 28, alin 2 din Legea nr.51/2006; 

- Încheierea unui contract de delegare, conform prevederilor Legii 51/2006 republicaăa, cu 

modificările și completările ulterioare, în baza unui caiet de sarcini, a unor indicatori de 

performanță și a unui regulament de salubrizare; 

- De asemenea, indiferent de durata contractului de delegare, în cazul gestiunii directe, 

conform prevederilor art.32, alin 3, al Legii 51/2006 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, dupa 5 ani de desfașurare a contractului de delegare este 

necesară analiza eficienței economice a prestării serviciului, urmând să se decidă dacă se 

menține sau se schimbă forma de gestiune. 

 OPTIUNEA 2: GESTIUNE DELEGATĂ 

       În cazul gestiunii delegate a serviciului de salubrizare, elaborarea Studiului de oportunitate 

reprezintă o cerință a Legii nr.51/2006 republicată, scopul acestuia fiind de a fundamenta și stabili soluțiile 

optime de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. Art. 32, alin 2 a legii prevede ca:” în vederea 

încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, 

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

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

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

oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, 

precum și documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii” 

          Legea nr.51/2006, art.29, alin. 8 prevede modurile prin care se poate realizeze delegarea serviciilor 

comunitare de utilitate publică: “ contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi: 

a) Contract de concesiune de servicii; 

b) Contract de achiziție publică de servicii”. 

 

De asemenea, Legea nr.51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede la 

art.29, alin 13: ” în cazul serviciilor de utilități publice prevazute la art. 1, alin. 2, procedura de 

atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileste, după caz, conform prevederilor 

Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale și 

Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii”. 

      Astfel, se va analiza în continuare varianta optimă de delegare în sensul prevazut de Legea 51/2006 prin: 

concesiune de servicii sau prin contract de achiziție publică. 

 

 

2.1. Gestiune delegată prin contract de concesiune de servicii 
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Conform Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, art. 6, atribuirea 

unei concesiuni implică: 

“ (1) Atribuirea unei concesiuni de lucrări sau de servicii implică întodeauna transferul către 

concesionar a unei parți semnificative a riscului de operare de natura economică, în legatură cu 

exploatarea lucrărilor și/sau a serviciilor respective. 

(2) Se consideră că o parte semnificativă a riscului de operare a fost transferată atunci când 

pierderea potențială estimată suportată de concesionar nu este una neglijabilă. 

(3) Riscul de operare este riscul care îndeplinește, în mod cumulativ, urmatoarele condiții: 

a) este generat de evenimente care nu se află sub controlul părților la contractul de concesiune; 

b) implică expunerea la fluctuațiile pieței; 

c) ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i se garantează, în condiții normale de 

exploatare, recuperarea costurilor investițiilor efectuate și a costurilor în legatură cu exploatarea 

lucrărilor sau a serviciilor. 

(4) În sensul alin. 3), riscul de operare constă în: 

a) fie riscul de cerere – riscul privind cererea reala pentru lucrările sau serviciile care fac obiectul 

concesiunii de lucrări sau de servicii; 

b) fie riscul de ofertă – riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul 

concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii, în special riscul ca furnizarea serviciilor nu va 

corespunde cererii. Riscul de ofertă poate fi împărțit în riscul de construcție și riscul operational legat 

de disponibilitatea serviciilor atunci când construcția și operarea constituie cele două mari fraze ale 

proiectului de concesiune; 

c) fie ambele riscuri, de cerere și ofertă”. 

 

      De asemenea, HG 867/2016 privind normele metodologice de aplicare ale Legii nr.100/2016 

precizează modalitatea de analiză a riscurilor și oferă, în Anexa nr. 1 la hotărâre, un model orientativ, 

general (aplicabil tuturor tipurilor de contracte), de matrice de analiăa a riscurilor precizată la punctul 

4.5. al prezentului studiu are la bază această matrice, eliminând riscuri neaplicabile ( de ex. riscuri 

legate de executarea de lucrări), și introducând altele, specifice activitatii DDD. 

      Întrucât încadrarea contractului ca și contract de concesiune are la bază analiza riscurilor, punctul 

4.5 din prezentul studiu analizează alocarea acestora între operator și autoritatea contractantă.       

Concluziile capitolului indică faptul că, în contextul managementului riscului și alocării propuse, 

opțiunea contractului de delegare pentru activitatea DDD nu s-ar încadra, conform art. 6 din Legea 

nr.100/2016, ca și contract de concesiune. 

 

2.2. CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII 

       În cazul în care o parte semnificativă a riscului de operare nu va transferată operatorului 

economic, iar calculul valorii estimate se bazează pe valoarea contraprestației realizate de către 

operator, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziție publică de servicii. 

      În scopul stabilirii tipului de contract, respectiv prevederile legale conform cărora se va face 

atribuirea contractelor de delegare care fac obiectul prezentului studiu au fost analizate riscurile 

specifice operării cuprinse în matricea riscurilor pentru delegare ( tabel Matricea riscurilor).  

      Analiza a tinut cont de: 

•  Modul propus de gestionare a riscului; 

•  Alocarea responsabilității privind gestionarea riscului, între operator și delegatar; 

•  Pierderea potențială estimată suportată de operator; 
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•  Măsura în care potențialele pierderi suportate de delegat, cauzate de manifestarea riscurilor 

analizate, pot fi recuperate de către acesta, prin aplicarea condițiilor contractuale. 

               Din analiza riscurilor reiese că o parte semnificativă a riscului de operare nu este transferată 

operatorului, situație în care contractul de delegare va fi considerat contract de achiziție publică. Pentru 

atribuirea contractului vor fi aplicate prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, precum și actele 

de reglementare care stabilesc normele de aplicare, instructiuni ANAP, etc 

  În consecință, contractul care va fi încheiat, în cazul gestiunii delegate, va fi un contract care 

intră sub incidența Legii nr.98/2016 a achizițiilor publice, cu completările și completările ulterioare. Acest act 

normativ permite, pentru situația specifică studiată în cadrul acestui document, doua tipuri de contract. 

➢ CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 

Contractul de prestări servicii este reglementat de Legea nr.98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și de actele normative conexe. 

Sunt de reținut urmatoarele elemente importante în cazul de față prevazute de lege: 

- Actul normativ nu prevede vreo limitare a duratei contractului, fapt pentru care în ceea ce 

privește durata vor fi aplicabile prevederile Legii nr.51/2006 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Clauzele privind modificarea contractului prevazute de lege; 

- Clauzele privind criteriile de calificare a ofertanților și de atribuire a contractului. 

➢ ACORDUL CADRU 

        În cadrul procedurii de atribuire a acordului cadru, autoritatea contractantă stabileste prin 

documentele achiziției ca acordul cadru se încheie cu unul sau mai mulți operatori economici, 

iar durata acestuia nu poate depași 4 ani, excepție fiind cazurile pe care autoritatea 

contractantă le justifică temeinic. 

       Acordul cadru poate fi încheiat cu unul sau mai mulți operatori economici. Precizăm 

faptul că, datorită investițiilor necesare pe care viitorul operator trebuie să le realizeze, 

opțiunea unui acord cadru cu mai multi operatori economici nu a fost analizată, nefiind 

realistă. 

       Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractele de achizitie publică 

subsecvente acordului cadru numai cu respectarea condițiilor tehnice și financiare stabilite în 

acordul cadru respectiv. 

       De fiecare dată cand intentionează să atribuie un contract de achiziție publică subsecvent 

unui acord cadru, autoritatea contractantă poate consulta, în scris, operatorul economic, 

solicitându-i acestuia, dacă este necesar, completarea ofertei. 

 

În consecință, sunt analizate urmatoarele optiuni legale, instituționale și contractul prevazute de legislația 

aplicabilă: 

Forma de 

gestiune 

Optiunea Avantaje Dezavantaje 

  

G
e
s
ti

u
n

e
 

d
ir

e
c
ta

 

1.1. Gestiune directă prin 

serviciu propriu 

Posibil control mai mare 

asupra proceselor 

Este limitată la 5 ani prin lege, 

după care este necesară 

reevaluarea eficienței serviciului. 

Reprezintă un risc în contextul 

unor invesțitii foarte mari necesare 

în resurse tehnice, logistice, 
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umane, manageriale, etc 

Autoritatea publică deține riscurile 

operării 

1.2. Gestiune directă prin 

societate cu capital 

integral al autorității 

contractante (contract de 

concesiune sau prestări 

servicii) 

Posibil control mai mare 

asupra proceselor 

Reprezinta un risc managerial și 

de investiție foarte mare, în 

condițiile în care în present 

municipalitatea nu deține o 

societate care sa presteze servicii 

asemanătoare. Investițiile 

necesare în echipamente, 

personal, management, 

organizare, cash flow, reprezintă 

un risc foarte mare, întrucat nu 

există o garanție referitoare la 

succesul acestei companii, care va 

fi construită integral pentru a 

prelua o activitate de o cifra de 

afaceri de peste 20.000.000 lei. 

Autoritatea publică deține (direct 

sau indirect, prin societatea 

controlată de aceasta) toate 

riscurile operării. 

G
e
s
tiu

n
e
 d

e
le

g
a
te

 

2.1. Gestiune delegată prin 

contract de concesiune 

În cazul unei concesiuni, 

responsabilitatea 

rezultatelor activitații este 

a operatorului, autoritatea 

fiind responsabilă de 

monitorizarea 

conformității activităților 

cu prevederile 

contractuale 

Conform matricei de alocări a 

riscurilor, majoritatea riscurilor sunt 

preluate tot de autoritatea 

contractantă, fapt prevazut și de 

Ordinul 109/2007, care permite în 

foarte multe situații solicitarea 

modificării tarifului, ceea ce, pentru 

autoritatea contractantă, înseamnă 

de fapt suportarea din tarifele 

modificate, a unei părți mari a 

riscurilor derivate din cresteri de 

costuri. 

2.2. Gestiune delegată prin 

contract de prestări servicii 

- Nu sunt limitări 

privitoare la durată, decât 

cele ale Legii nr.51/2006, 

prin urmare se pot alege 

opțiunile cele mai potrivite 

pentru autoritatea 

contractantă și operator, 

din perspective serviciilor 

de utilitate publică; 

-Procedura de atribuire 

mai rapidă și mai usoară: 

-încadrarea conform legii 

a situatiei analizate 

conduce spre contract de 

prestări servicii, nu 

concesiune. Este 

Responsabilitatea (teoretic) mai 

mica a operatorului, față de 

concesiune. Acest aspect este 

însa redus, din punct de vedere 

financiar, de cele menționate la 

punctul de mai sus. 
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încadrarea legala cea mai 

firească și care asigură 

cea mai mare garanție 

privind prestarea 

serviciilor de calitate 

2.3. Gestiune delegată prin 

acord cadru 

Nu au fost identificate Cu exceptia unor situatii nedefinite 

clar de lege “situații excepționale’’, 

acordul cadru este definit de lege 

la patru ani. 

Aceasta perioadă nu permite 

operatorului să își recupereze 

toată investiția în echipamente, 

ceea ce duce la riscul ofertării unor 

dotări la limita cerințelor minime, 

implicit la prestarea de servicii de 

slabă calitate. Ori, scopul unei 

proceduri competitive este 

obținerea unui raport cat mai bun 

calitate – preț. 

Acordul cadru este potrivit doar în 

cazul unor situații în care 

cantitatea serviciilor nu se poate 

stabili. Ori, în acest caz, marjele 

rezonabile, suprafețele care vor fi 

tratate și numarul minim de treceri 

sunt stabilite. 
 

       Ca urmare a analizei avantajelor și dezavantajelor, elaborării studiului recomanda optiunea 2.2. Gestiune  

delegată prin contract de prestări servicii. 

      Procedura de atribuire a contractelor de delegare 

      În cazul gestiunii delegate, procedurile de atribuire vor respecta prevederile Legii nr.98/2016, 

respectiv a Legii nr.100/2016, după caz. 

       Procedurile prevazute de actele normative sus menționate, aplicabile în situația gestiunii delegate 

a activității DDD, sunt: 

a)  Conform Legii nr.100/2016, art. 50, alin. 1” Entitatea contractantă atribuie contractul de concesiune 

prin una dintre urmatoarele proceduri de atribuire: 

- Licitație deschisă 

- Dialog competitiv’’ 

       De asemenea, conform prevederilor actului normativ sus mentionat, licitația deschisă poate fi 

realizată într-o etapă sau în doua etape. 

b) Conform Legii. nr.98/2016, procedurile reținute ca aplicabile pentru gestiunea delegată a activității 

de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare sunt: 

- Licitație deschisă 
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- Licitație restransă. 

  Se recomandă ca procedura de atribuire licitatia deschisă. 

           Prevederi contractuale obligatorii 

 Conform art.29, alin.11, din Legea nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare, toate 

contractele de delegare a gestiunii, indiferent de activitățile delegate, trebuie să cuprindă urmatoarele clauze 

obligatorii: 

a) Denumirea parților contractante: 

În ceea ce priveste denumirea parților contractante facem urmatoarele precizări: 

✓ Unitatea administrativ teritoriala sau unitățile administrativ teritoriale care deleagă 

împreuna gestiunea unor activități componente ale serviciului de salubrizare poartă 

denumirea conform legii de “delegatar”, respectiv concedent. 

✓ În cazul gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente 

fitosanitare, delegatarul va fi Municipiul Tulcea; 

✓ În cazul gestiunii delegate, operatorul caruia i se deleagă gestiunea este denumit, conform 

legii “delegat” 

b) Obiectul contractului; 

c) Durata contractului; 

Durata contractului de delegare va fi cea din documentația de atribuire. Prezentul 

studiu recomandă durată optimă (10 ani), decizia fiind a consiliului local. 

d) Aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile; 

e) Drepturile și obligațiile părtilor contractante 

în cazul acestor prevederi, se vor avea în vedere aspecte cuprinzatoare, corelate cu 

complexitatea contractului. 

 Se va acorda atenție specială urmatoarelor elemente: 

- Drepturile municipiului Tulcea de monitoarizare a activităților desfășurate; 

- Obligația operatorului în ceea ce privește îndeplinirea indicatorilor de performanță; 

- Dreptul municipiului Tulcea de a rezilia contractul în cazul unor încalcari grave ale 

prevederilor contractuale de către operator, inclusiv în cazul nerespectării unor prevederi 

care au consituit criterii de atribuire a contractului. 

f) Modul de repartizare a riscurilor între părti; 

g) Natura oricaror drepturi speciale sau exclusive ale operatorului; 

h) Sarcinile parților privind investițiiile propuse în oferta, devenind parte integrantă din 

contract, nerespectarea acestora ducând la penalitați și sancțiuni; 

i) Indicatorii de performanță privind cantitatea și calitatea serviciului, precum și modul de 

minitorizare și evaluare; 

j) Tarifele practicate pe care delegatul are dreptul să le practice la data începerii și 

procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora se va stabili potrivit 

legislației în vigoare și vor fi menționate în documentația de atribuire; 

Precizam ca este vorba despre “ tariful” încasat de operator în contravaloarea prestării 

serviciului. Tarifele vor fi solicitate, prin documentația de atribuire, pe fiecare obiectiv al 

contractului în parte, însoțite de fișele de fundamentare aferente. Acestea vor deveni 

parte integrantă în contract. 



STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA MODALITĂȚII OPTIME DE GESTIUNE A ACTIVITĂȚILOR DE DEZINSECȚIE, DERATIZARE, 

DEZINFECȚIE ȘI TRATAMENTE FITOSANITARE ÎN MUNICIPIUL TULCEA Page 37 

 

De asemenea, stabilirea, modificarea și ajustarea acestor tarife se face în conformitate 

cu prevederile Ordinului nr. 109/2007. 

k) Compensațiile pentru obligațiile de serviciu public; 

Nu este cazul, nefiind vorba de subvenții pentru asigurarea acestui serviciu. 

l) Modul de facturare a contravalorii serviciilor direct utilizatorilor sau delegatarului; 

Plata serviciilor se va realiza de la bugetul local. Pentru serviciile care se efectuează la 

cererea persoanelor fizice sau juridice, altele decât cele prevazute în programul unitar 

se vor aplica tarifele ofertate. 

m) Nivelul redevenței sau al altor obligații, dupa caz – nu este cazul; 

n) Garanția de bună execțtie, cu indicarea valorii, modul de constituire și de executare a 

acesteia; 

o) Răspunderea contractuală; 

p) Forța majoră; 

q) Condițiile de revizuire a clauzelor contractuale; 

r) Condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză 

a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a invesțiilor realizate 

Există trei categorii de bunuri care sunt folosite în executarea contractului: 

• Bunuri de retur sunt acele bunuri care la încetarea din orice cauză a 

contractului revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcina delegatarului, 

fiind bunuri de retur atât bunurile proprietate publică sau private a UAT  

concesionate operatorului, cât și bunurile rezultate din investițiile obligatorii 

prevăzute de contractul de delegare în sarcina operatorului, însă acesta din 

urmă sunt proprietatea operatorului pe durata contractului, abia la încetarea 

contractului intrând în proprietatea UAT.; 

• bunuri de preluare sunt acele bunuri care la încetarea contractului de delegare 

pot reveni delegatarului în masura în care acesta din urma își manifestă 

intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în 

condițiile legii; 

• bunuri proprii – acele bunuri care aparțin delegatului (operatorului) și care la 

încetarea contractului rămân în proprietatea acestuia, cu excepția cazului în 

care părțile convin altfel. 

s) Menținerea echilibrului contractual; 

t) Condițiile de încetare și reziliere a contractului de delegare a gestiunii; 

u) Forța de muncă; 

v) Alte clauze conveniteîntre părti, după caz; 

Contractul de delegare a gestiunii va avea în mod obligatoriu urmatoarele anexe: 

a) Caietul de sarcini privind prestarea serviciului; 

b) Regulamentul serviciului; 

c) Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților 

admnistrativ teritoriale și a suprafețelor pe care se efectuează prestața, aferente 

serviciului; 

d) Proces verbal de predare – preluare a bunurilor prevazute la lit. c. 

4.5.Matricea de alocare a riscurilor Orice proiect implică riscuri atât în faza de construcție/investiție, 

cât și în faza de operare. De asemenea, în cazul concesionării unor servicii, operarea acestora 
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presupune asumarea unor riscuri fie de către concedent, fie de concesionar. De asemenea,în cazul 

serviciilor de utilitate publică, este necesară analiza alocării riscurilor între operator și delegatar. 

        Din punct de vedere al legislatiei privind achizițiile publice, stabilirea aplicabilității Legii 100/2016 

(dacă un contract este de concesiune de servicii sau un contract de achiziție publică de servicii), acest 

aspect se stabilește în urma analizei de alocare a riscurilor între părți.  

        Mai exact, conform Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, art.6, 

atribuirea unei concesiuni implică: 

“(1) Atribuirea unei concesiuni de lucrări sau de servicii implică întotdeauna transferul către concesionar a 

unei parți semnificative a riscului de operare de natură economică, în legatură cu exploatarea lucrărilor 

și/sau a serviciilor respective. 

(2) se consideră că o parte semnificativă a riscului de operare a fost transferată atunci când pierderea 

potentială estimată suportată de concesionar nu este una neglijabilă. 

(3) riscul de operare este riscul care îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele condiții: 

a) este generat de evenimente care nu se află sub controlul părților la contractul de concesiune; 

b) implică expunerea la fluctuațiile pieței; 

c) ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i se garantează, în condițiile normale de 

exploatare, recuperarea costurilor investiilor efectuate și a costurilor în legatură cu exploatarea lucrărilor 

sau a serviciilor. 

(4) în sensul alin. 3, riscul de operare poate consta în: 

a) fie riscul de cerere – riscul privind cererea reală pentru lucrările sau serviciile care fac obiectul 

concesiunii de lucrări sau de servicii; 

b) fie riscul de ofertă – riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii de 

lucrări sau a concesiunii de servicii, în special riscul ca furnizarea serviciilor nu va raspunde cererii. Riscul 

de ofertă poate fi împartit în riscul de construcție și riscul operational legat de disponibilitatea serviciilor 

atunci când construcția și riscul operational legat de disponibilitatea serviciilor atunci cand constructia si 

operarea constituie cele două mari faze ale proiectului de concesiune; 

c) fie ambele riscuri, de cerere și de ofertă”. 

       De asemenea, Anexa nr. 1 la HG nr.867/2016, cu modificările și completările ulterioare 

include o matrice orientativă de analiză a riscurilor, din care au fost selectate riscurile 

relevante pentru activitatea studiată. 

       În ceea ce privește alocarea riscurilor, pentru fiecare risc s-a stabilit dacă va fi reținut de către 

delegatar, va fi alocat operatorului sau va fi împarțit între ambele părți. 

       La alocarea riscurilor a fost aplicată ca regulă generală aceea ca riscul trebuie suportat de către 

partea care îl poate atenua în cea mai mare masură și/sau controla cel mai bine consecințele. Astfel, 

fiecare parte îsi va asuma riscuri pe care va fi în măsură să le gestioneze în vederea optimizării 

bancabilități proiectului, conform Matricei de alocare a riscurilor  

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

riscului 

Descrierea riscului Propunere de alocare Propunere de 

management a 

riscului 

Operator Autoritate 

contractantă 

Alocare 

partajată 

Riscuri de finanțare 

1. Insolvabilitatea și 

risc aferent 

creditorului 

extern 

Operatorul (sau oricare 

dintre acționarii săi) 

devine insolvabil sau 

efectuarea prestatiilor 

necesita o finanțare mai 

 

 

 

 

x 

  Toate 

daunele 

financiare vor 

fi imputabile 

operatorului 
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mare decât cea estimată 

de acesta. 

Neindeplinirea 

prestațiilor solicitate de 

către entitatea 

contractantă și pierderi 

pentru participații la 

investiție 

2. Indisponibilitatea 

finanțării 

Concesionarul nu e 

capabil să asigure 

resursele fianciare și de 

capital conform bugetului 

și în timpul prevazut. 

Acest fapt poate duce la 

întarzieri privind 

prestațiile 

   

 

x 

Riscul este partajat întrucât, 

deși toate daunele financiare 

vor fi imputabile operatorului, 

autoritatea contractantă va 

trebui să gasească soluții 

pentru asigurarea permanenței 

serviciului, fiind autoritate 

responsabilă de serviciul de 

utilitate publică. 

3. Modificări ale 

dobânzilor 

Ratele dobânzilor sunt 

supuse schimbărilor, 

modificând astfel 

termenii financiari ai 

ofertei 

 

x 

   

4. Modificări în 

sistemul de taxe 

și impozite  

Pe parcursul 

implementarii proiectului, 

sistemul de impozitare 

se poate schimba în 

defavoarea operatorului 

  

x 

 Conform Ordinului 109/2007 

operatorul este îndreptatit să 

solicite ajustarea sau 

modificarea tarifului, după caz. 

5. Schimbari  

majore ale 

inflației 

Rata efectivă a inflației 

va depași rata 

previzionată a inflației 

  

 

 

x 

 Conform Ordinului 109/2007 

operatorul este îndreptățit să 

solicite ajustarea sau 

modificarea tarifului. Plata 

tarifului fiind suportată de 

autoritatea contractantă, riscul 

nu este al operatorului. 

6. Schimbări 

legislative/de 

politică 

Schimbarea legislativă 

și/sau a politicii autoriățtii 

contractante care nu 

poate fi anticipată la 

semnarea contractului și 

care este generală în 

aplicarea sa (nu 

specifică contractului) 

ceea ce conduce la 

costuri de capital sau 

operaționale 

suplimentare din partea 

operatorului. 

  

 

 

 

x 

 Conform Ordinului 109/2007 

operatorul este indreptatit sa 

solicite ajustarea sau 

modificarea tarifului, dupa caz. 

Riscul de operare si intretinere ( risc de cerere marcat (C), iar risc de oferta (O) 

7. Traseele 

echipelor  

Operatorul nu cunoaste 

in detaliu zona in care va 

presta serviciul iar 

traseele propuse in 

oferta necesita ajustari in 

vederea unei organizari 

mai eficiente a 

 

 

 

x 

  Documentația de atribuire va 

cuprinde informații detaliate 

privind obiectivele pentru 

fiecare activitate. Pe parcursul 

realizării ofertei, cade în sarcina 

ofertanților verificarea situației 

din teren, operatorul 
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serviciului. 

Ajustarea traseelor 

poate duce la costuri 

suplimentare fata de 

costurile previzionate. 

asumându-și riscurile în acest 

sens. 

8. Incompatibilitati  

intre 

echipamente si 

conditiile din 

teren  

Din cauza incopatibiliățtii 

dintre echipamente și 

condițiile de pe teren ( 

ex. Rampă stradală, 

drumuri greu accesibile), 

serviciul nu poate fi 

prestat la standardele 

stabilite. 

 

 

x 

  Acest risc nu poate fi invocat 

deoarece este obligația 

operatorului verificarea în 

detaliu a situației de pe teren 

din zona unde serviciul va fi 

prestat, orice cost suplimentar 

sau eforturi de orice natură 

pentru ajustarea serviciului la 

parametrii solicitați în caietul de 

sarcini fiind în sarcina 

operatorului, cu excepția 

situațiilor  special prevazute 

9. Cerințe tehnice 

suplimentare 

privind 

reglementaăile 

de mediu   

Pe parcursul derulării 

contractului de operare 

actele de reglementare 

suportă modificari și sunt 

introduse noi cerințe 

tehnice aplicabile 

  

 

 

 

x 

 Orice cerință tehnică nou 

aparută pe parcursul derulării 

contractului care se aplică 

operatorului și care nu a existat 

la momentul depunerii ofertei, 

genereaza costuri suplimentare 

în activitatea operatorului. 

Acesta este îndreptatit la 

recuperarea costurilor, dacă 

este cazul și la modificarea 

tarifului. Raționamentul de mai 

sus se aplică exclusive 

situațiilor de operare conformă 

a serviciului. Orice situație de 

practică neconformă este în 

sarcina operatorului. 

10. Modificarea 

cerintelor legale 

specific activității 

de deratizare, 

dezinsecție, 

dezinfecție și 

tratamente 

fitosanitare 

existente la 

momentul 

semnării 

contractului  

Modificari legislative, 

inclusive aparitia 

standardelor de mediu 

mai restrictive. Aceste 

modificari pot duce la 

necesitatea unor 

investitii suplimentare 

fata de estimarile initiale. 

  

 

 

 

x 

 Costurile de investiții 

suplimentare necesare vor fi 

suportate de către operator, 

urmând a fi recuperate prin 

solicitări de modificare a 

tarifului, conform Ordinului nr. 

109/2007; 

Costurile operaționale 

suplimentare pot constitui un 

motiv de solicitare de 

modificare a tarifelor, conform 

Ordinului nr.109/2007; 

11. Izbucnirea unor 

epidemii, datorită 

unor vectori 

Aceste pot fi luate in 

considerare dacă se 

constată ca tratamentele 

în combaterea vectorilor 

au fost insuficiente sau 

ineficiente. Se 

raportează la 

îndeplinirea indicatorilor 

de performanță 

   

 

 

x 

Operatorul va suporta financiar 

și în limitele contractual, legal, 

toate consecintele acestor 

fenomene. Totuși, autoritatea 

publică locală ramane 

responsabilă direct, prin lege, 

privind asigurarea serviciilor de 

utilitate publică. Astfel, chiar și 

în cazul delegarii serviciilor, nu 

poate transfera total aceasta 
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responsabilitate către o terță 

parte. 

12. Întarzieri la 

autorizarea 

activității  

Activitatea de deratizare, 

dezinsecție, dezinfecție 

și tratamente fitosanitare 

necesită un anumit tip de 

autorizări. În anumite 

situații pot exista întrzieri 

în autorizarea activității 

și pot aparea costuri 

suplimentare care nu au 

fost luate în calcul  la 

realizarea ofertei. 

 

 

 

 

x 

  Autorizarea este 

responsabilitatea integral a 

operatorului. Operatorul trebuie 

să informeze delegatarul privind 

orice impediment care îl 

impiedică să inceapă activitatea 

la data stabilită.Delegatarul 

poate aplica penalitați care 

merg pană la rezilierea 

contractului  în cazul  întârzierii 

demarării activității din culpa 

operatorului în ceea ce priveste 

autorizarea. 

13. Riscul modificarii 

semnificative a 

cantității 

serviciilor  

Poate afecta costurile 

operatorului 

 x  Daca se constată modificări de 

peste 5% a cantităților estimate, 

operatorul poate solicita 

modificarea tarifului, dar nu mai 

devreme de 12 luni de la 

intrarea în vigoare a 

contractului, în conformitate cu 

prevederile Ordinului 109/2007. 
 

          Așa cum se poate constata, din punct de vedere al alocării riscurilor de operare (de cerere și oferta), conform 

prevederilor Legii nr.100/2016, acestea nu sunt transferate în cea mai mare măsură operatorului, de aceea contractul 

nu poate fi contract de concesiune, ci contract de prestări servicii. 

        Sinteza alocării riscurilor indică urmatoarele: 13 riscuri, 6 sunt alocate autoritatii contractante, 5 -  operatorului, iar 

2 sunt partajate.   

       În consecință, se consideră faptul că o parte semnificativă a riscurilor este preluată de autoritatea contractantă, iar 

contractul de delegare intră sub incidența Legii nr.98/2016 a achizițiilor publice, și nu sub incidența Legii nr.100/2016 a 

concesiunilor de lucrări și servicii. 

     4.6. Durata propusă și calendarul procedurii 

Duratele analizate în cadrul prezentului studiu au la bază urmatoarele prevederi legale aplicabile: 
 

Acte normative aplicabile Prevederi 

Legea 51/2006 privind serviciile de 

utilitate publică 

Art. 32, alin. 3 “ durata contractelor de delegare a gestiunii 

este limitată. Pentru contractele de delegare a gestiunii a căror 

durată estimata este mai mare de 5 ani, aceasta se stabilește, 

după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale 

Legii nr.99/2016 și ale Legii nr.100/2016 și nu va depași 

durata maximă necesară recuperării investițiilor prevăzute 

în sarcina operatorului/operatorului regional prin 

contractual de delegare. În cazul gestiunii directe, autoritățile 

administrației publice locale, cu excepția celor care sunt 

membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sunt 

obligate ca, periodic, respectiv o dată la 5 ani, să facă analize 

privind eficiența economică a serviciului, respectiv să schimbe 
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modalitatea de gestiune a serviciilor publice, după caz” 

Legea nr.98/2016 privind achizițiile 

publice, pentru opțiunile aplicabile 

Legea 98/2016 nu  prevede, decât pentru situații excepționale, 

limitarea duratei contractelor de prestări servicii. 

În cazul acordului cadru, actul normativ prevede: 

Art. 115, alin. 1. Durata unui acord cadru nu poate depași 4 

ani, cu excepția cazurilor excepționale pe care autoritatea 

contractantă le justifică temeinic, în special pentru obiectul 

acordului cadru respectiv. 

Legea nr.100/2016 pentru opțiunile 

aplicabile 

Art. 16, alin. 1 Durata contractelor de concesiune este limitată, 

în scopul evitării denaturării concurenței. Entitatea 

contractantă estimează durata concesiunii pe baza lucrarilor 

sau a serviciilor solicitate. 

Alin. 2 Pentru concesiunile de lucrări sau concesiunile de 

servicii a căror durată este mai mare de 5 ani, durata maximă 

a concesiunii nu poate depași timpul estimat în mod rezonabil 

necesar concesionarului pentru a obține un venit minim care 

să permită recuperarea costurilor investițiilor efectuate, a 

costurilor în legatură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor, 

precum și a unui profit rezonabil. 
 

În concluzie, pentru optiunile analizate se rețin urmatoarele: 

Durata unui contract de delegare a gestiunii prin licitație deschisă nu poate depăși cinci ani decât dacă 

este necesară amortizarea, pe o durată mai lungă, a investițiilor solicitate operatorului.  

În cazul de față, așa cum rezultă din punctul 3.  Fezabilitatea economico -financiară, durata de 

amortizare este mai mare de cinci ani, respectiv 10 ani, conform normelor contabile în vigoare. 

În cazul opțiunii contractului de concesiune (fie gestiune directă conform art.28, lit. b din Legea 

nr.51/2006, fie gestiune delegată), Legea 100/2016 menține aceleași principii ca și Legea 51/2006, deci 

propunerea duratei pentru opțiunea contract de concesiune este de 10 ani. 

În cazul opțiunii contractul de prestări servicii, Legea nr.98/2016 neprevazând o limitare, durata 

luată în considerare este 10 ani, perioada în care să permit operatorului, în conformitate cu Legea 

nr.51/2006, recuperarea investițiilor și un profit rezonabil. 

În cazul opțiunii acordului – cadru, s-a menținut perioada prevazută de lege, de patru ani. 
 

Astfel, opțiunile și duratele aferente sunt: 

Forma de 

gestiune 

Optiunea Durata 

G
e

s
tiu

n
e

 

d
ire

c
tă

 

1.1. Gestiune directă prin serviciu propriu 10 ani 

1.2. Gestiune directă prin societate cu capital 

integral al autorității contractante (prin contract 

de concesiune sau prestari servicii) 

10 ani 

G
e

s
tiu

n
e

 

d
e
le

g
a

tă
 

2.1. Gestiune delegată prin contract de concesiune 10 ani 

2.2. Gestiune delegată prin contract de prestari 

servicii 

10 ani 

2.3. Gestiune delegată prin acord cadru 4 ani 
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            Optiunea recomandată de elaborarea studiului este gestiunea delegată a activităților de 

deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare, prin contract de prestări servicii, cu 

o durată de 10 ani. 

 

Perioadele estimate ale procedurii de licitație deschisă sunt urmatoarele: 

❖ Publicarea anuntului, inclusiv aprobare ANAP – 1 lună; 

❖ Pregatirea și depunerea ofertelor, termen mai lung prevazut de minimul prevazut de lege, 

eventuale prelungiri datorate contestațiilor, clarificarilor, etc – 3 luni; 

❖ Evaluarea ofertelor – 2 luni; 

❖ Desemnarea castigatorului, eventualele contestații, semnarea contractului – 2 luni. 

 

5. Concluzii:  

           În cadrul studiului, a fost analizată necesitatea și oportunitatea modalitații optime de gestiune a 

activității de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare în Municipiul Tulcea. În acest 

sens, au fost analizate opțiunile prevazute de legea serviciilor comunitare de utilitate publică, și anume 

gestiunea directă și gestiunea delegată, precum și sub-opțiunile derivate din acestea. 

          Pentru fundamentarea soluției optime, analiza a urmarit identificarea avantajelor și dezavantajelor 

de ordin tehnic, financiar, legal și institutional pentru fiecare opțiune. 

       Recomandăm, în urma analizei, o optiune, decizia modalității de gestiune urmând să fie a 

autorităților deliberative ale autorității publice locale. 

 În acest scop, rezumăm în continuare opțiunile analizate și recomandăm  OPTIUNEA 2 GESTIUNE 

DELEGATĂ 2.2.  CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ – CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ( LEGEA 98/2016) 

ANALIZA AVANTAJELOR ȘI DEZAVANTAJELOR IDENTIFICATE:  

Optiuni  și sub- optiuni Avantaje și dezavantaje de ordin tehnic Avantaje și 
dezavantaje de 
ordin financiar 

Avantaje și 
dezavantaje de 
ordin legal și 
instituțional 

Tip 
de 

gesti
une 

Caracteristici 

O
P

T
IU

N
E

A
 1

 G
E

S
T

IU
N

E
 

D
IR

E
C

T
A

 

1.1. Serviciu propriu – 
hotărâre de dare în 
administrare 

Avantaje:  
Controlul direct asupra resurselor și proceselor 
poate duce pe termen lung, și cu condiția unui 
bun management, la performanțe bune la un 
preț relativ scazut. 
Dezavantaje: 
Organizarea necesară operării directe a 
activităților DDD și tratamente fitosanitare 
pentru o suprafață mare, reprezintă riscuri mari 
din perspectiva: 
Timpului necesar de mobilizare ( creearea 
echipelor, punerea în practică a unor proceduri 
de lucru, creearea unor structuri funcționale, 
validarea acestora, dureaza, etc. Este posibil 

Avantaje: 
Nu au fost 
identificate avantaje 
de ordin economic 
financiar. 

 
Dezavantaje: 
Toate riscurile 
financiare sunt 
preluate de către 
autoritatea publică 
locală, neexistând 
economii ci, 
dimpotrivă, 

Avantaje: 
Un posibil control 
mai mare asupra 
proceselor; 
 
Dezavantaje: 
Este limitată la 5 ani 
prin lege, după care 
este necesară 
reevaluarea 
eficienței serviciului. 
Reprezintă un risc 
în contextul unor 
investiții foarte mari 
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1.2.  Societate 
comercială cu capital 
integral al primariei 
contract de delegare 
( atribuire directă) 

ca aceasta perioadă să fie mai lungă decat în 
cazul unui operator experimentat, ceea ce 
duce la riscul neacoperirii municipiului cu 
servicii de calitate cel putin 1 an; 
Lipsa experienței în organizarea și funcționarea 
unui astfel de serviciu/societăți în cadrul 
primariei poate duce la erori, blocaje, care pot 
duce la o performanță mai scazută și servicii 
de slabă calitate. 
Eliminarea competiției pentru desemnarea unui 
operator, poate conduce la calitatea scazută a 
serviciilor sau un preț mai mare a serviciilor 
efectuate 
Concluzie: Din punct de vedere tehnic, 
gestiunea directă este considerată 
dezavantajoasă. 

eventuale costuri 
suplimentare 
raportate la: 
-Dezavantaje 
derivate din 
neeficientizarea 
utilizării resurselor, 
activitatea fiind 
limitată la UAT 
Tulcea; 
-Riscuri financiare 
legate de cash flow; 
-Riscuri financiare 
asociate. 
- activitatea fiind 
sezonieră, vor fi 
cheltuieli 
nejustificate cu 
salariile 
personalului; 
- personalul tehnic 
și de specialitate 
este numeros și nu 
justifică cheltuielile 
cu salariile; 
- obținerea tuturor 
autorizațiilor, 
avizelor, licențelor 
care implică costuri 
ridicate; 

 

necesare in 
resursele tehnice, 
logistice, umane, 
manageriale, etc 
Autoritatea 
publică detine 
toate riscurile 
operării. 
 
Avantaje: 
Un posibil control 
mai mare asupra 
proceselor. 
Dezavantajele: 
Reprezintă risc 
managerial și de 
investiție foarte 
mare, în condițiile în 
care în prezent 
municipalitatea nu 
deține o societate 
care să presteze 
servicii 
asemanatoare. 
Investitiile necesare 
în echipamente, 
personal, 
management, 
organizare, cash 
flow, reprezintă un 
risc foarte mare, 
întrucât nu există 
nici o garanție 
referitoare la 
succesul acestei 
companii, care va fi 
construită integral 
pentru a prelua o 
activitate de o cifra 
de afaceri de peste 
20.000.000 lei 
Autoritatea publică 
deține ( direct sau 
indirect, prin 
societate controlată 
de aceasta), toate 
riscurile operării. 
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O
P

T
IU

N
E

A
 2

 G
E

S
T

IU
N

E
 D

E
L

E
G

A
T

A
 

2.1. Contract de 
concesiune ( Legea 
100/2016) 

Avantaje:  
Gestiunea delegată presupune o procedură 
competitivă de selecție, ceea ce presupune 
selecția unui operator care prezintă cel mai 
bun raport calitate – preț prin oferta sa. De 
asemenea, prin criterii de calificare 
relevante, se pot selecta doar acei operatori 
care demonstrează experiența, competența 
personalului și resursele tehnice adecvate. 
Selecția unui operator experimentat reduce 
semnificativ riscul unor blocaje sau erori de 
ordin tehnic în operare, din cauza lipsei de 
experiență. Riscul financiar (investiții, 
sustinerea cash- flow – ului) sunt preluate 
într-o oarecare masură de operator, ceea ce 
eliberează autoritatea publică locală de un 
efort financiar semnificativ. 

Dezavantaje: 
Presupune o externalizare a activității, care 
este teoretic, asociată externalizarii riscurilor 
asociate unei performanțe slabe a unui terț, în 
contextul responsabilității autorității locale 
pentru buna desfașurare a serviciului de 
utilitate publică. Acest potențial dezavantaj 
poate fi contracarat  prin:  

- Prevederi clare în caietul de sarcini, criterii de 
selecție și atribuire a contractului relevante. 
Corelarea prevederilor caietului de sarcini cu 
prevederile contractuale ( penalități, sancțiuni) 
și definirea unor indicatori de performanță în 
desfașurarea în bune condiții a contractului. 

Avantaje:  
Nu au fost 
identificate 
avantaje de ordin 
economic -
financiar 
Dezavantaje: 
Presupune un 
cost mai mare 
decât cel al 
contractului de 
prestări servicii. 
Datorită modului 
de alocare a 
riscurilor, conform 
legii, există riscul 
neincadrării 
corecte a 
contractului. 

Avantaje: 
În cazul unei 
concesiuni, 
responsabilitatea 
rezultatelor 
activitități este a 
operatorului, 
autoritatea fiind 
responsabilă de 
monitorizarea 
conformității 
activitaăților cu 
prevederile 
contractuale. 
Dezavantaje:  
Conform matricei de 
alocări a riscurilor, 
majoritatea riscurilor 
sunt preluate tot de 
autoritatea 
contractantă ( fapt 
prevazut de Ordinul 
109/2007, care 
permite în foarte 
multe situații, 
solicitarea 
modificării tarifelor, 
ceea ce pentru 
autoritatea 
contractantă, 
înseamnă de fapt 
suportarea unor 
tarife modificate, a 
unei parți mari a 
riscurilor derivate 
din creșteri de 
costuri. În 
consecință, un 
contract de 
concesiune ar 
însemna o decizie 
eronată din punct 
de vedere legal. 

2.2. Contract de 
achiziție publică – 
contract de prestări 
servicii ( Legea 98/2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avantaje:  
Gestiunea delegată presupune o procedură 
competitivă de selecție, ceea ce presupune 
selecția unui operator care prezintă cel mai 
bun raport calitate – preț prin oferta sa. De 
asemenea, prin criterii de calificare 
relevante, se pot selecta doar acei operatori 
care demonstrează experiența, competența 
personalului și resursele tehnice adecvate. 
Selecția unui operator experimentat reduce 
semnificativ riscul unor blocaje sau erori de 
ordin tehnic în operare, din cauza lipsei de 
experiență. Riscul financiar (investiții, 
susținerea cash- flow – ului) sunt preluate 
într-o oarecare masură de operator, ceea ce 
eliberează autoritatea publică locala de un 
efort financiar semnificativ. 

Dezavantaje: 
Presupune o externalizare a activității, care 

Avantaje: 
Presupune 
costurile cele mai 
mici pentru 
autoritatea 
publică locală, în 
condițiile 
menținerii 
acelorași cerințe 
tehnice, în ceea 
ce priveste: 
-Cheltuielile cu 
personalul pe 
perioada 
neefectuării 
serviciilor sunt 
suportate de 
prestator iîn 

Avantaje:  
Nu sunt limitări 
privitoare la 
durata, decât cele 
ale Legii 
nr.51/2006, prin 
urmare se pot 
alege opțiunile 
cele mai potrivite 
pentru autoritatea 
contractantă și 
operator, din 
perspectiva 
serviciilor de 

utilitate publică: 
- procedura de 

atribuire mai 
rapidă sau mai 
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este teoretic, asociată externalizată riscurilor 
asociate unei performanțe slabe a unui terț, în 
contextul responsabilității autorității locale 
pentru buna desfasurare a serviciului de 
utilitate publică. Acest potențial dezavantaj 
poate fi contracarat  prin:  

- Prevederi clare în caietul de sarcini, criterii de 
selectțe și atribuire a contractului relevante. 
Corelarea prevederilor caietului de sarcini cu 
prevederile contractuale ( penalități, sancțiuni) 
și definirea unor indicatori de performanță în 
desfașurarea în bune condiții a contractului. 

exclusivitate; 
- cheltuielile cu 
investițiile în 
utilaje, aparate și 
mijloace de 
transport pe care 
le suportă 
prestatorul. 
- cheltuielile cu 
depozitul,autoriza
ții, licențe, pe 
care le suportă 
prestatorul. 
Dezavantaje: 
Nu au fost 
identificate 
dezavantaje din 
punct de vedere 
economic 
financiar, 
comparative cu 
celelate optiuni. 

ușoară; 
-Încadrarea 
conform legii a 
situației analizate 
conduce spre 
contract de 
prestări servicii, 
nu concesiune. 
Este încadrarea 
legală cea mai 
bună. 
Responsabilitatea 
( teoretic) mai 
mică a 
operatorului, față 
de concesiune. 
Acest aspect este 
însa redus, din 
punct de vedere 
financiar, de cele 
menționate la 
punctul de mai 
sus. 

2.3. Acord cadru cu un 
singur operator economic 

 Avantaje:  
Nu au fost 
identificate 
avantaje de ordin 
economici 
financiar, 
coparativ cu 
celelalte optiuni. 
Dezavantaje: 
Presupune costul 
cel mai mare din 
toate opțiunile 
analizate, datorită 
perioadei mici de 
recuperare 
a`investițiilor ( 
utilaje, aparate, 
mijloace de 
transport,etc) 
Nu asigură 
calitatea 
serviciilor 
prestate, dând 
posibilitatea 
ofertanților să 
prezinte dotări 
tehnice sub limita 
cerințelor. 

Avantaje: 
Nu au fost 
identificate 
Dezavantaje: 
Cu excepția unor 
situații nedefinite 
clar de lege 
(situații 
excepționale), 
acordul cadru 
este definit de 
lege la 4 ani. 
Această perioadă 
nu permite 
operatorului să își 
recupereze toată 
investiția din 
resursele tehnice, 
ceea ce conduce 
la riscul ofertării 
unor dotări 
tehnice la limita 
cerințelor minime. 
Ori, scopul unei 
proceduri 
competitive este 
de obținerea unui 
raport cât mai bun 
calitate – preț. 
Acordul cadru 
este potrivit unor 
situații în care 
cantitatea 
serviciilor nu se 
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poate stabili. Ori, 
în acest caz, cu 
marje rezonabile 
(neprevazute) 
suprafețele și 
numărul de treceri 
sunt clar 
identificate. 

 

Anexa nr. si Anexa nr. 2 constituie parte integrantă din prezentul studiu de oportunitate 

Anexa nr. 1 

OPȚIUNEA 1 

Anexa nr. 1.1.1. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DERATIZARE.  

Anexa nr. 1.1.2. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DEZINSECȚIE EXTERIOR 

Anexa nr. 1.2.3. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DEZINSECȚIE INTERIOR 

Anexa nr. 1.1.4. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DEZINFECȚIE 

Anexa nr. 1.1.5. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere TRATAMENTE FITOSANITARE 

 

OPȚIUNEA 2 

Anexa nr. 1.2.1. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DERATIZARE 

Anexa nr. 1.2.2. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DEZINSECȚIE EXTERIOR 

Anexa nr. 1.2.3. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DEZINSECȚIE INTERIOR 

Anexa nr. 1.2.4. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DEZINFECȚIE 

Anexa nr. 1.2.5. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere TRATAMENTE FITOSANITARE 

 

OPȚIUNEA 3 

Anexa nr. 1.3.1. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DERATIZARE 
Anexa nr. 1.3.2. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DEZINSECȚIE EXTERIOR 

Anexa nr. 1.3.3. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DEZINSECȚIE INTERIOR 

Anexa nr. 1.3.4. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere ACTIVITATE DE DEZINFECȚIE 

Anexa nr. 1.3.5. Estimare costuri de operare lei fără TVA m.p./trecere TRATAMENTE FITOSANITARE 
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Anexa nr. 2 

 

ANEXA 2.1 – CALCUL VALOARE ESTIMĂ ANUALĂ (lei fără TVA) – OPȚIUNEA 1 

ANEXA 2.2 – CALCUL VALOARE ESTIMATĂ ANUALA (lei fără TVA) – OPȚIUNEA 2 

ANEXA 2.3 – CALCUL VALOARE ESTIMATĂ ANUALĂ (lei fără TVA) – OPȚIUNEA 3 

 

 

 

       Șef Serviciul Gospodărie Municipală,                             Întocmit, 

                      ing. Verban Carmen                                                                                       insp. Matarangă George 
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