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CAIET DE SARCINI 
al serviciului de salubrizare al comunei Tinosu 

  
   Dispoziții generale 
   Însuşirea condițiilor din prezenta documentație de atribuire, respectiv cea privind 
delegarea serviciului public de salubrizare – Activitatea de precolectare, colectare şi 
transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din 
deşeurile menajere, cu excepția celor cu regim special – de pe raza comunei Tinosu, 
judetul Prahova, este obligatorie. Nerespectarea acestor condiții poate conduce, după 
caz, la neacceptarea ofertei operatorului, neîncheierea contractului sau rezilierea 
acestuia. 
 
  Cadrul legal 

• Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

• Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitătilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituțiile publice; 
• Ordinul nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru a serviciului de 

salubrizare a localitaților; 
• Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru a serviciului de 

salubrizare a localităților; 
• O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completarile 

ulterioare; 
• O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; 
• H.G.R. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare; 
• H.G.R. nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice; 
• H.G.R. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe 

teritoriul României; 
• Ordinul nr. 1281/1121/2006 privind stabilirea modalității de identificare a 

containerelor pentru diferite tipuri de materiale, în scopul colectării selective; 
• O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a 

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



• H.G.R. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completarile ulterioare; 

• H.G.R. nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006; 

• Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi 
completarile ulterioare; 

• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completarile 
ulterioare. 
 
   În condițiile în care serviciul public de salubrizare este reglementat de legislația 
specială în materie, respectiv Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 
publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităților, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile acestor 
legi se vor aplica cu preponderență 

În elaborarea prezentei documentații s-au avut în vedere atat dispozitiile speciale 
specifice din actele normative mai sus mentionate, cat si prevederile din O.U.G. nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile şi 
completarile ulterioare si implicit HG nr. 71/2007 privind normele de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii prevazute in O.U.G. nr. 34/2006, luand act de 
complementaritatea tuturor actelor normative incidente si a dispus derularea procedurii 
astfel incat sa se previna incalcarea oricaror norme care ar putea fi considerate 
aplicabile, insa astfel incat sa prevaleze conform principiilor generale de drept, norma 
speciala, respectiv Legea 101/2006 si Legea 51/2006 urmand ca doar in privinta acelor 
aspecte nereglementate de acestea sa se faca aplicarea celorlalte acte normative cu 
caracter general. 

Cu trimitere la cele indicate mai sus si in temeiul art. 23 alin. 4 din Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice conform caruia „Desfasurarea 
activitatilor specifice oricarui serviciu de utilitati publice, indiferent de forma de 
gestiune aleasa, se realizeaza pe baza unui regulament al serviciului si a unui caiet de 
sarcini, elaborate si aprobate de autoritatile administratiei publice locale, in 
conformitate cu regulamentul-cadru si cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului”, la 
prezenta documentatie, s-a anexat Regulamentul serviciului de salubrizare al comunei 
Tinosu. 
 

CAPITOLUL I - Obiectul caietului de sarcini 
 
    Art. 1. - Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a 
activitatilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate si 



conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu in conditii de eficienta si 
siguranta. 
    Art. 2. - Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie 
tehnica si de referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a 
serviciului de salubrizare - Activitatea de precolectare, colectare şi transportul 
deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, 
cu excepția celor cu regim special – în modalitatea gestiune delegată. 
    Art. 3. - Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara 
desfasurarii Activității de precolectare, colectare şi transportul deşeurilor municipale, 
inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepția celor cu 
regim special si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza (CODURI CPV: 
90511000-2 – Servicii de colectare a deşeurilor menajere şi 90512000-9 – Servicii de 
transport de deşeuri menajere). 
    Art. 4. - (1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc 
caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in 
exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologia, conditiile pentru 
certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea. 
    (2) Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executarii 
activitatilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la 
alte conditii ce deriva din actele normative si reglementarile in legatura cu desfasurarea 
serviciului de salubrizare în comuna Tinosu. 
    (3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia 
muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie 
respectate pe parcursul prestarii Activității de precolectare, colectare şi transportul 
deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, 
cu excepția celor cu regim special si care sunt in vigoare. 
 (4) Conditiile impuse prin prezentul Caiet de sarcini se considera asumate de la 
data depunerii ofertei. 
    (5) Autoritatea concendentă a serviciului este Comuna/Consiliul Local al 
Comunei Tinosu, cu sediul in comuna Tinosu, sat Tinosu nr. 338, județul Prahova. 
      (6) Caietul de sarcini impreuna cu anexele sale este anexa la Contractul de 
delegare a gestiunii.      
    Art. 5. - Termenii, expresiile si abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul 
serviciului de salubrizare. 
   

CAPITOLUL II - Cerinte organizatorice minimale 
 
    Art. 6. - Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura: 
    a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena 
muncii, protectia muncii, gospodarirea apelor, protectia mediului, urmarirea comportarii 
in timp a constructiilor, prevenirea si combaterea incendiilor; 
    b) exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor si utilajelor cu personal 
autorizat, in functie de complexitatea instalatiei si specificul locului de munca; 



    c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de 
delegare a gestiunii sau prin hotararea de dare in administrare a serviciului si precizati in 
regulamentul serviciului de salubrizare; 
    d) furnizarea catre autoritatea administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., 
a informatiilor solicitate si accesul la documentatiile si la actele individuale pe baza 
carora presteaza serviciul de salubrizare, in conditiile legii; 
    e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de 
salubrizare; 
    f) prestarea serviciului de salubrizare la toti utilizatorii din raza unitatii 
administrativ-teritoriale pentru care are hotarare de dare in administrare sau contract de 
delegare a gestiunii, colectarea intregii cantitati de deseuri municipale si lasarea in stare 
de curatenie a spatiului destinat depozitarii recipientelor de precolectare; 
    g) aplicarea de metode performante de management care sa conduca la reducerea 
costurilor de operare; 
    h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectarii selective in 
cantitati suficiente, etanse si adecvate mijloacelor de transport pe care le au in dotare; 
    i) inlocuirea mijloacelor de precolectare care prezinta defectiuni sau neetanseitati; 
    j) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si 
cu terti; 
    k) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si de rezolvare 
operativa a acestora; 
    l) evidenta orelor de functionare a utilajelor; 
    m) tinerea unei evidente a gestiunii deseurilor si raportarea periodica a situatiei 
autoritatilor competente, conform reglementarilor in vigoare; 
    n) personalul necesar pentru prestarea activitatilor asumate prin contract sau prin 
hotararea de dare in administrare; 
    o) conducerea operativa prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a 
personalului de interventie; 
    p) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea 
activitatilor in conditiile stabilite prin contract sau prin hotararea de dare in 
administrare; 

q) valorificarea a cel putin 15% din cantitatea de deseuri municipale , conform 
OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu , aprobata cu modificari si completari prin 
Legea nr. 105/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare ; 
    r) încheierea contractelor de servicii cu fiecare beneficiar (persoană fizică şi 
juridică) şi facturarea lunară a serviciilor. 
    Art. 7. - Obligatiile si raspunderile personalului operativ al operatorului sunt 
cuprinse in regulamentul serviciului, anexa la documentația de atribuire. 
    Art. 8. - Conditiile de realizare a reparatiilor, a investitiilor, precum si a altor 
cheltuieli pe care le va face operatorul, se vor stabili prin acte adiționale la contractul de 
delegare a gestiunii. 
 
     



CAPITOLUL III -  Serviciul de salubrizare 
 

Secțiunea 1 - Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, 
inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile 
menajere, cu exceptia celor cu regim special 
 
   Art. 9. - Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatile de precolectare, 
colectare si transport al deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase 
din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, in conditiile legii, in aria 
administrativ-teritoriala a comunei Tinosu. 
    Art. 10. - Numarul mediu anual de locuitori din aria de operare este de 2410 
locuitori inregistrati, cu 804 cu gospodarii individuale. 
    Art. 11. - Punctele de colectare si dotarea acestora sunt cele din anexa nr. 1 la 
caietul de sarcini. 
    Art. 12. - Lista agentilor economici si a institutiilor publice din aria de operare si 
cantitatile de deseuri defalcate pe componente, conform datelor transmise de acestia, 
sunt prezentate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini. 
    Art. 13. - Graficul de precolectare a deseurilor municipale nesortate sau a celor 
biodegradabile de la toti utilizatorii, inclusiv agentii economici si institutiile publice este 
prezentat in anexa nr. 3 la caietul de sarcini. 
    Art. 14. - Graficul de precolectare a deseurilor municipale preselectate de la toti 
utilizatorii, inclusiv agentii economici si institutiile publice, este prezentat in anexa nr. 4 
la prezentul caiet de sarcini. 
    Art. 15. - Numarul de recipiente necesare pentru precolectarea deseurilor 
municipale nesortate este prezentat in anexa nr. 5 la prezentul caiet de sarcini. 
    Art. 16. - Cantitatea medie zilnica de deseuri nesortate ce urmeaza a fi 
transportate este determinata conform anexei nr. 6 la prezentul caiet de sarcini (se va 
prezenta Breviarul de calcul nr. 1, anexa la caietul de sarcini-cadru, cu determinarea 
cantitatii medii zilnice de deseuri municipale). 
    Art. 17. - Volumul total de deseuri municipale nesortate ce urmeaza a fi 
transportate este determinat conform anexei nr. 7 la prezentul caiet de sarcini (se va 
prezenta Breviarul de calcul nr. 2, anexa la caietul de sarcini-cadru, cu determinarea 
volumului total mediu maxim zilnic de deseuri municipale). 
    Art. 18. - In cazul gestiunii delegate se poate impune ca o conditie de eligibilitate 
existenta unei dotari minime cu mijloace de colectare si transport, utilizand Breviarele 
de calcul nr. 4 si 5, anexe la caietul de sarcini-cadru. 
    Art. 19. – (1) Traseele de transport al deseurilor municipale sunt cele stabilite de 
comun acord cu operatorul. Traseele de transport al deseurilor municipale vor avea in 
vedere parcurgerea celei mai scurte distante intre punctual de precolectare si destinatia 
finala de de depozitare. 
    (2) Programele de prestatie propuse de operator şi acceptate de autoritatea publică 
locală vor fi întocmite de aşa manieră, încât să asigure în permanență un nivel de 
salubrizare corespunzător normelor igienico-sanitare. 



    Art. 20 - Operatorul va lua măsurile necesare pentru introducerea în cel mai scurt 
timp a sistemului de precolectare si colectare selectivã a deseurilor.  
    Art. 21 - Autoritatea publicã locală va verifica dacă operatorul de salubrizare va 
respecta graficul privind implementarea sistemului de precolectare şi colectare selectivã 
a deseurilor.  
    Art. 22 - Depozitul de deşeuri în care se vor depozita deseurile  va fi propus de 
ofertant prin propunerea tehnica   
    Art. 23. - Prestarea activitatilor de precolectare, colectare si transport al deseurilor 
municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia 
celor cu regim special, se va executa astfel incat sa se realizeze: 
    a) continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu 
respectarea prevederilor contractuale; 
    b) corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele 
utilizatorului; 
    c) controlul calitatii serviciului prestat; 
    d) respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii; 
    e) tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 
    f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea 
administratiei publice locale in conditiile legii; 
    g) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca 
obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului; 
    h) asigurarea capacitatii de transport al deseurilor, pentru prestarea serviciului la 
toti utilizatorii din aria administrativ-teritoriala incredintata; 
    i) reinnoirea parcului auto, in vederea cresterii eficientei in exploatarea acestuia, 
incadrarii in normele nationale privind emisiile poluante si asigurarii unui serviciu de 
calitate; 
    j) indeplinirea indicatorilor de calitate a prestarii activitatii, specificati in 
regulamentul serviciului de salubrizare; 
    k) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in 
numar suficient. 
    Art. 24. - Operatorul care desfăşoară activitatea de precolectare, colectare şi 
trasnport al deşeurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile 
menajere, cu exceptia celor cu regim special va fi sprijinit de Consiliul Local al comunei 
Tinosu pentru a introduce precolectarea selectiva a deseurilor, prin dezvoltarea 
metodelor si sistemelor pentru sortarea la sursa si/sau inainte de depozitare. 
    Art. 25. - Activitatea de precolecatare selectivă va trebui să conducă la 
diminuarea cu 15%/an a cantităților de deşeuri municipale şi asimilate, colectate şi 
încredințate spre eliminare finală conform O.U.G. nr. 196/2005. 
    Art. 26. - Operatorul împreună cu autoritatea publică locală vor identifica agenții 
economici unde vor fi valorificate materialele refolosibile( plastic şi pet-uri, hârtie şi 
cartoane, sticlă. 



    Art. 27. - Spațiile amenajate pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere vor 
fi stabilite de comun acord cu operatorul, iar dotările vor fi asigurare exclusiv de către 
operator. 
    Art. 28. – Operatorul are obligația de a desfăşura activități de colectare selectivă a 
deşeurilor în instituțiile publice de pe raza localității. 
    Art. 29. – Operatorul va trebui să colecteze selectiv cel puțin următoarele deşeuri: 

a) hârtie şi carton; 
b) metal şi plastic; 
c) sticlă. 

    Art. 30. – Operatorul are obligația ca, în termen de 30 de zile de la semnarea 
contractului de salubrizare, să numească din cadrul personalululi propriu o persoană 
responsabilă cu implementarea selectivă a deşeurilor, iar în termen de 60 de zile de la 
semnarea contractului, să întocmească şi să prezinte unității administrativ-teritoriale 
Planul de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituțiile publice. Planul 
de măsuri va trebui să conţina cel puţin prevederile art. 7 alin. (3) lit. a)-h) din Legea nr. 
132/2010. 
    Art. 31. – Operatorul va asigura dotarea neceară (containere, recipiente, etc.) 
pentru colectarea selectivă a deşeurilor din toate instituţiile publice din loclitate. 
    Art. 32. – (1) Fiecare instituţie publică va fi dotată cu câte 3 recipiente de 
colectaeselectivă a deşeurilor. Recipientele trebie să aibă urmatoarele culori: 

a) albastru pentru hârtie şi carton; 
b) galben pentru metal şi plastic; 
c) alb/verde pentru sticlă albă/colorată. 

   (2) Marcarea şi inscripţionarea recipientelor şi containerelor se va face în conformitate 
cu dispoziţiile Legii nr.132/2010. 
    Art. 33. – Operatorul va goli recipientele în funcţie de intensitatea 
activităţii/ritmului de umplere. Deşeurile rezultate din golirea recipientelor vor fi 
depozitate în containere de colectare selectivă, puse la dispoziţie de către operator, de 
mare capacitate. Preluarea deşeurilor colectate selectiv se va face la intervele de timp de 
maxim 30 de zile, periodicitatea fiind stabilită prin contractul de salubrizare. 
    Art. 34. – Operatorul are obligaţia de a implementa un program de informare şi 
instruire în termen de 90 de zile de la semnarea contractului de salubrizare. 
    Art. 35. – Operatorul are obligaţia să încheie contract de predare a deşeurilor 
colectate selectiv cu un operator economic autorizat pentru reciclarea/valorificarea 
acestora. Contractul va fi încheiat în maxim 90 de zile de la semnarea contractului de 
salubrizare. 
    Art. 36. – Operatorul are obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii publice locale 
datele necasare raportărilor către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau către 
alte autorităţi sau instituţii abilitate să solicite date de profil. 
    Art. 37. – (1) Nerespectarea de către operatorul de salubrizare a obligaţiei de a 
încheia contract de predare a deşeurilor colecatate selectiv către un operator economic 
autorizat pentru reciclarea/valorificarea acestoa constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 500 la 3000 lei. 



    (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se face de către reprezentanţii 
Gărzii de Mediu. 
    Art. 38. – Instituţiile publice aflate pe raza administrativ teritorială a comunei 
Tinosu sunt: 

a) Primăria comunei Tinosu şi cele din subordinea autorităţii publice locale 
b) Postul de poliţie Tinosu 
c) Biserica Tinosu 
d) Biserica Pisculeşti 
e) Biserica Predeşti. 

    Art. 39. - Statiile de sortare amplasate in aria administrativ-teritoriala din zona de 
operare sunt cele din anexa nr. 2 (se va completa tabelul nr. 6 din anexa la prezentul 
caiet de sarcini-cadru). 
    Art. 40. - Transportul deseurilor municipale se va realize în următoarele condiţii: 
    (1) Deseurile municipale  trebuie transportate cu autogunoiere, folosindu-se la 
maximum capacitatea de incarcare. 
    (2) Autogunoierele trebuie sa aiba o stare tehnica si de intretinere corespunzatoare 
circulatiei pe drumurile publice, fara scurgeri de carburanti, lubrifianti sau lichide 
speciale, vor fi compatibile cu tipul recipientilor de precolectare, benele de incarcare vor 
fi etanse si vor fi personalizate cu o inscriptie, vizibila pe cel putin doua laturi ale sale, 
si nu mai mica de 1 mp, care va contine denumirea companiei de salubritate, adresa si 
numarul de telefon, precum si un afis publicitar al companiei de salubritate adresat 
locuitorilor comunei, in vederea constientizarii acestora. 
   (3) Autogunoierele trebuie dotate cu lopeti sau alte unelte utilizate la curatarea 
locului de lucru. 
    (4) Autovehiculele care  transporta  deseuri  municipale ce  se  pot  imprastia  in  
timpul transportului, trebuie sa aiba un aspect ingrijit, sa fie personalizate si obligatoriu 
sa fie acoperite cu prelata impermeabila. 
    (5) Fiecare autogunoiera trebuie sa detina licenta de executie emisa de Autoritatea 
Rutiera Romana. 
    (6) Benele trebuie spalate la cel mult doua zile si vor fi dezinfectate saptamanal in 
interior si la exterior, cu substante recomandate de specialisti autorizati in domeniu. 
    (7) Personalul care deserveste mijloacele auto folosite pentru transportul de 
deseuri trebuie  instruit pentru efectuarea acestuia in conditii de siguranta, sa detina 
toate documentele de insotire si sa nu abandoneze deseurile pe traseu. 
    (8) Operatorul trebuie sa aiba dotarea tehnica si personal corespunzator pentru 
interventie, in cazul unor defectiuni sau accidente aparute in timpul transportului. 
   (9) Dotarea minima ,cu utilaje pentru activitatea de colectare,transport a 
deseurilor municipale este: - Autogunoiera compactoare: 1 buc. Autogunoiera va 
indeplini conditia minimala a nivelului de emisii poluante, respectiv norma de poluare 
Euro 5. 
  
  



CAPITOLUL IV – Condi ții de exploatare a serviciului public de salubrizare 
a comunei Tinosu 
 
 1. Condiții tehnice 
 Art. 41. – Servicul public de salubrizare a localității trebuie să asigure prestarea 
activității în regim de continuitate pentru toți utilizatorii din aria de autorizare, cu 
respectarea condițiilor tehnice specifice. 
 2. Obiective de exploatare 
 Art. 42. – Obiectivele pe care serviciul public de salubrizare trebuie să le 
realizeze sunt următoarele: 

a) îmbunătățirea condițiilor de viață pentru cetățeni; 
b) promovarea calității şi eficiența activităților de salubrizare; 
c) dezvoltarea durabilă a serviciilor; 
d) protecția mediului înconjurător, cu evidențierea măsurilor de protecție a 

mediului pe etape de dezvoltare, în concordanță cu programul de adaptare la 
normele Uniunii Europene. 

3. Obiective de ordin economic 
Art. 43. – (1) Serviciul public de salubrizare va urmări să se realizeze un raport 

calitate/cost cât mai bun pe întreaga perioadă de derulare a contractului de concesiune şi 
un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. 

(2) Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației şi 
vor fi conforme prevederilor legale. 

 
 
4. Obiective de mediu 
Art. 44. – (1) Pe perioada derulării contractului de concesiune se vor respecta 

condițiile impuse de Autorizatia de mediu obținută de operator. 
(2) Pe toată perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va 

implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de 
mediu competente, potrivit programelor de conformare la cerințele de mediu. 

 
CAPITOLUL V – Durata contractului 
 
Art. 45. –  (1) Durata pentru care se concesionează serviciul public de salubrizare 

al comunei Tinosu este de 2 ani de la data semnării contractului de concesiune, cu 
posibilitatea prelungirii cu cel mult jumătate din durata inițială, prin acordul părților şi 
cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local Tinosu. 

(2) La data la care Serviciul Județean gestionat de Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova” va deveni 
operațional prin implementarea proiectului „Management Integrat al Deşeurilor 
Prahova”, efectele contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a 
comunei Tinosu vor înceta de plin drept, cu un preaviz prealabil de două luni şi fără 
plata unei despăgubiri. 



(3) Pe întreaga perioadă de derulare a de concesiune se interzice operatorului 
subconcesionarea serviciului public de salubrizare. 

 
CAPITOLUL VI – Redevența 

 
 Art. 46. – (1) Redevența minimă de pornire va fi de 3% din valoarea facturată 
lunar. 
 (2) Plata redevenței se face lunar, cel târziu până la data de 30 a fiecărei luni. 
 (3) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la 
plata unor majorări de 0,1% pe zi din plata neefectuată. 
 (4) Neplata redevenței pentru o perioadă de trei luni duce la rezilierea contractului 
deplin drept, fără notificare prealabilă, din simplul fapt al neexecutării uneia din 
obligații rezultând punerea în întârziere a debitorului, concedentul având dreptul să 
încaseze garanția de bună execuție a contractului. 
 
 CAPITOLUL VII – Cuantumul garan țiilor datorate de operator 
 
 Garanția de participare 

Art. 47. – (1) Garanţia de participare la procedura de atribuire a contractului este 
de 7.000 lei (2% din valoarea estimată a contractului). Dovada constituirii garantiei de 
participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru 
deschiderea ofertelor.  

(2) Garanţia de participare se restituie, pe bază de cerere scrisă, în termen de 3 
zile de la data semnării contractului de concesiune pentru ofertanții declarați 
necâştigători, respectiv în termen de 3 zile de la data constituirii garanției de bună 
execuție a contractului.  

(3) Garanţia de participare se pierde în următoarele cazuri: 
a) dacă ofertantul se retrage sau îşi retrage oferta înainte de finalizarea procedurii 

de atribuire a contractului 
b) dacă ofertantul declarat câştigător nu se prezintă pentru semnarea contractului; 
c) în cazul în care un operator economic depune contestatie, iar CNSC o respinge. 
(4) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa 

necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu 
privire la culpa persoanei garantate.  
 
 Garanția de bună execuție 
 Art. 48. – În termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, 
concesionarul se obligă să depună într-un cont agreat de părți o garanție reprezentând 
suma datorată cu titlu de redevență pentru trei luni. 
  
 CAPITOLUL VIII – Clauze referitoare la încetarea d elegării de gestiune 
  

Art. 49. - Încetarea contractului de concesiune se face în următoarele situaţii:  



(1) De drept:  
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune, dacă părţile nu 

convin, în scris prelungirea acestuia în condiţiile legii;  
(2) Înainte de termen:  
a) prin acordul scris al părţilor;  
b) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare ori licenţa;  
c) concesiunea se retrage şi contractul se reziliază în situaţia în care concesionarul 

nu respectă obligaţiile asumate prin contract,după o notificare prealabilă, cu plata unei 
despăgubiri în sarcina concesionarului, constatarea făcându-se de organele de control 
autorizate. Organele de control autorizate sunt: Primarul comunei Tinosu, Garda 
Naţională de Mediu, Administraţia Bazinală de Apă, A.N.R.S.C Bucureşti, D.S.V. 
Prahova, D.S.P. Prahova, şi alte instituţii abilitate de lege;  

d) la dispariţia dintr-o cauză de fortă majoră a bunului concesionat sau în cazul 
imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei 
despăgubiri;  

e) nerealizarea în termen de 14 zile consecutiv a serviciului, concendentul va 
rezilia contractul după notificarea intenţiei sale concesionarului cu precizarea cauzelor 
care au determinat-o. Rezilierea  se va realiza la expirarea unei perioade de 30 zile de la 
notificare dacă concesionarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile în acest interval;  

f) in situatia in care Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Managementul 
Deseurilor Prahova isi incepe efectiv activitatea inainte de expirarea duratei 
contractului. Rezilierea se va realiza la expirarea unui termen de două luni de la 
notificare, fara plata unei despagubiri; 

g) în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară şi/sau faliment al 
concesionarului;  

h) alte clauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere 
clauzelor şi condiţiilor reglementate prin lege.  

(3) Forţa majoră exonerează parţile de răspunderi în ceea ce priveşte îndeplinirea 
totală sau parţială a obligaţiilor ce le revin. Prin fortă majoră se înţelege orice eveniment 
independent de voinţa parţilor, imprevizibil şi inevitabil care impedică părţile să-şi 
execute integral sau parţial obligaţiile contractuale. Apariţia şi încetarea cazului de fortă 
majoră se va comunica în termen de 5 zile prin fax, telefon, e-mail, urmate de o 
scrisoare recomandată cu menţiunea constatării evenimentelor de acest gen de către 
organele competente române în prezenţa părţilor.  

a) În caz de forţă majoră comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus 
executarea obligaţiilor părţilor se decalează. Nici una din părţi nu va pretinde penalităţi 
sau despăgubiri pentru întârzierea în executarea contractului. Partea care nu a îndeplinit 
obligaţiile comunicării va suporta irevocabil consecinţele, cazurile de fortă majoră cât şi 
îndeplinirea tuturor obligaţiilor.  

b) În condiţiile în care forta majoră conduce la o decalare a obligaţiilor părţilor 
mai mare de 30 zile, părţile se vor reuni pentru a hotări asupra exercitării în viitor a 
obligaţiilor contractuale.  



c) În cazul dispariţiei sau imposibilităţii de exploatare a bunului concesionat, 
situaţie verificată şi constatată de o comisie legal constituită din reprezentanţii organelor 
locale ale ministerului finanţelor şi a concendentului, părţile vor conveni asupra 
continuării sau încetării contractului.  
 

CAPITOLUL IX– Dispozi ții finale 
 
 Art. 50. – (1) La procedura de atribuire organizată pentru concesionarea 
serviciului public de salibrizare pot participa numai operatori atestați de către 
A.N.R.S.C. 
 (2) Ofertantul trebuie să prezinte copia de pe licență, prin care dovedeşte că este 
atestat de autoritatea competentă. 
 Art. 51. – (1) Condițiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru 
desfăşurarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune. 
 (2) Ofertanții pot oferi şi alte condiții preconizate a fi favorabile unei bune 
desfăşurări a activității serviciului public de salubrizare. 
 
 

Întocmit, 
Costache Mirela 


