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Preambul: 

Secțiunea ”Condiții Speciale de Contract” cuprinde prevederi contractuale suplimentare, 

amendamente și/sau derogări de la prevederile cuprinse în Secțiunea „Condiții Generale de 

Contract” precum și alte clauze specifice prezentului Contract, astfel cum sunt stabilite de 

către Achizitor în Documentația de Atribuire, inclusiv Caietul de Sarcini sau astfel cum sunt 

stabilite în situațiile în care “Condițiile Speciale de Contract” se vor actualiza pe baza 

informațiilor din Oferta declarată câștigătoare, în condițiile legii.  
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CAPITOLUL I. DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE 

 

ARTICOLUL 1 – DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 1 – Definiții și interpretare 

Aliniatul (1) 

„Asociaţia” sau 

„ADI” 

Se șterge și se completează cu următoarea definiție: 

 

„Asociaţia” sau „ADI” înseamnă Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

“Ecolect”,  înregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă 

judecătoria Tîrgu Mureş  cu numărul 33 din 18.06.2008 

”Contract” Se șterge și se completează cu următoarea definiție: 

 

”Contract” înseamnă prezentul Contract de delegare a operării şi 

administrării  stației de sortare, compostare și transfer din localitatea 

Cristești,  judeţul Mureş, împreună cu toate Anexele sale, așa cum pot fi 

modificate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul Părților 

prin acte adiţionale. 

”Concedent” După definiția ”Contract” se adaugă următoarele definiții: 

 

”Concedent” înseamnă Consiliul Județean Mureș și se va utiliza în 

contract sub denumirea de ”Delegatar - Concedent”. Denumirea de 

”Delegatar” va avea înțelesul ”Delegatar - Concedent”. 

”Concesionar” înseamnă Asocierea formată din: S.C. IRIDEX GROUP 

IMPORT EXPORT S.R.L. (lider de asociere) – S.C. SERVICII 

SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. (asociat 1) – S.C. IRIDEX GROUP 

SALUBRIZARE S.R.L. (asociat 2) căreia i-a fost atribuit prezentul 

Contract și se va utiliza în contract sub denumirea de ”Delegat - 

Concesionar”. Denumirea de ”Delegat” va avea înțelesul ”Delegat - 

Concesionar”. 

”Data de Începere 

(a Contractului)” 

Se șterge și se completează cu următoarea definiție: 

 

”Data de Începere (a Contractului)” înseamnă data semnării de către 

Părţi a  procesului verbal de predare-primire (care va deveni Anexa la 

prezentul Contract) a bunurilor concesionate de Delegatar Delegatului, 

care fac parte din infrastructura aferentă Serviciului, după îndeplinirea 

cerințelor prevăzute la Articolul 3 (“Durata Contractului, Perioada de 

Mobilizare şi Data de Începere”) din prezentul Contract pentru Perioada 
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de Mobilizare. 

”Data Intrării în 

Vigoare” 

Se șterge și se completează cu următoarea definiție: 

 

”Data Intrării în Vigoare” înseamnă Data Semnării Contractului. 

”Delegat” Se șterge și se completează cu următoarea definiție: 

 

”Delegat” înseamnă Asocierea formată din: S.C. IRIDEX GROUP IMPORT 

EXPORT S.R.L. (lider de asociere) – S.C. SERVICII SALUBRITATE 

BUCUREȘTI S.A. (asociat 1) – S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. 

(asociat 2) căreia i-a fost atribuit prezentul Contract și se va utiliza în 

contract sub denumirea de ”Delegat - Concesionar”. Denumirea de 

”Delegat” va avea înțelesul ”Delegat - Concesionar”. 

”Delegatar” Se șterge și se completează cu următoarea definiție: 

 

”Delegatar” înseamnă Consiliul Județean Mureș și se va utiliza în 

contract sub denumirea de ”Delegatar - Concedent”. Denumirea de 

”Delegatar” va avea înțelesul ”Delegatar - Concedent”. 

„Depozit” Se șterge și se completează cu următoarea definiție: 

 

”Depozit / STMB” înseamnă rampa pentru depozitarea și tratarea 

mecanico-biologică a deșeurilor, la suprafaţă sau subteran, acesta 

referindu-se la Stația de tratare mecanico-biologică din localitatea 

Sînpaul, judeţul Mureș. 

“Deşeuri 

Menajere” 

Se șterge și se completează cu următoarea definiție: 

 

”Deșeuri menajere” înseamnă Deșeuri provenite din gospodării / 

locuinţe. 

“Generator” Se șterge și se completează cu următoarea definiție: 

 

”Generator” înseamnă orice agent economic, situat în interiorul Ariei 

Delegării, care generează Deșeuri nepericuloase care sunt acceptate la 

depozitare / tratare mecanico-biologică la Depozitul / Stația de tratare 

mecanico-bilogică, administrat / administrată de Delegat; în sensul 

prezentului Contract agenţii economici care transportă nămolul 

provenind de la staţiile de epurare a apelor uzate din Aria Delegării, în 

vederea predării la Depozit/STMB, sunt incluşi în această categorie. 

“Indicatori de 

Performanţă” 

Se șterge și se completează cu următoarea definiție: 

 

”Indicatori de performanță” înseamnă Indicatorii Tehnici şi Indicatorii 



 

P a g i n a  | 6 
Secțiunea 3 – Condiții SPECIALE de Contract 

Semnat, pentru și în numele DELEGATARULUI                                 Semnat, pentru și în numele DELEGATULUI 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 1 – Definiții și interpretare 

Privind Ţintele, astfel cum sunt definiţi în Anexa nr. 8 la Contract. 

 

”Indicatori privind 

Ţintele” 

Se șterge și se completează cu următoarea definiție: 

 

”Indicatori privind Ţintele” înseamnă cerinţele tehnice, cantitative şi 

procentuale legate de ţintele care trebuie atinse în gestiunea 

Serviciului, de îndeplinit de către Delegatar conform Regulamentului 

Serviciului  (Anexa nr. 1 la prezentul Contract). 

”Indicatori 

Tehnici” 

Se șterge și se completează cu următoarea definiție: 

 

”Indicatori Tehnici”  înseamnă cerinţele şi standardele legate de 

eficienţa Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform 

Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract). 

“Instalaţiile de 

Deșeuri” 

Se șterge și se completează cu următoarea definiție: 

 

”Instalaţiile de Deșeuri” înseamnă infrastructura aferentă Serviciului, 

concesionată Delegatului prin prezentul Contract, ca Bunuri de Retur, 

respectiv, Stația de sortare, compostare și transfer din localitatea 

Cristești (utilizat prescurtat ”SSCT Cristești”), proprietate publică a 

Județului Mureș, reprezentat prin Consiliul Județean Mureș. 

“Legea 

Achiziţiilor” 

Se șterge și se completează cu următoarea definiție: 

 

“Legea privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii” 

înseamnă Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii, precum şi orice acte normative care aduc 

modificări, completări sau care înlocuiesc această Lege. 

“Operator de 

Salubrizare” 

Se șterge și se completează cu următoarea definiție: 

 

“Operator de Salubrizare”  înseamnă orice operator, altul decât 

Delegatul, căruia i-a fost delegată gestiunea unor activităţi componente 

ale serviciului de salubrizare (în special sortare, transfer şi tratare, dar 

şi alte activităţi, după caz), în Aria Delegării, prin contracte de delegare 

a gestiunii atribuite de unităţile administrativ-teritoriale care formează 

Delegatarul din prezentul Contract, separat sau împreună prin ADI sau 

altă asociaţie de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciul de salubrizare. 

“Perioada de 

Monitorizare” 

Se șterge și se completează cu următoarea definiție: 

 

“Perioada de Monitorizare” înseamnă o perioadă specifică pe 

parcursul cărei Delegatarul monitorizează modul de prestare a 
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Serviciului de către Delegat sau orice perioadă de timp pe parcursul 

căreia Delegatarul a decis să monitorizeze performanţele Delegatului 

prin inspecţii inopinate. 

“Programul de 

operare” 

Se șterge și se completează cu următoarea definiție: 

 

“Programul de operare” înseamnă frecvenţa cu care Delegatul trebuie 

să îşi îndeplinească obligaţiile specifice de prestare a Serviciului, în 

special programul pentru recepţia Deșeurilor la ”SSCT Cristești”, astfel 

cum este prevăzut la Articolul 16 (“Prestarea Serviciului, graficul de 

operare şi întreţinerea bunurilor”) din prezentul Contract. 

„Redevenţa” Se șterge complet 

„Redevenţa 

Suplimentară” 

Se șterge complet 

”Serviciul”   Se șterge și se completează cu următoarea definiție: 

 

”Serviciul” înseamnă activitatea de administrare a Stației de sortare, 

compostare și transfer ”SCT Cristești”, ca activitate  componentă a 

serviciului de salubrizare al Delegatarului, conform Legii, respectiv 

sortare deseuri reciclabile colectate separat si transportate separat, 

incluzand vanzarea materialelor recuperate, compostare biodeseuri 

menajere colectate separat in amestec cu biodeseuri din parcuri si 

gradini, inclusiv vanzarea de compost rezultat din procesare si transfer 

de deseuri din componenta Sistemului Integrat de Management al 

Deseurilor Mures, parte a Serviciului de salubrizare in judetul Mures. 

”SCB” Se adaugă următoarea definiție: 

 

”SCB” înseamnă Statia de compostare deseuri biodegradabile 

municipale (inclusiv alimentare), in combinatie cu deseuri din piete si 

din parcuri si gradini, colectate separat, fara deseuri periculoase din 

deseurile menajere. 

”Utilizator” Se șterge și se completează cu următoarea definiție: 

 

”Utilizator” are înţelesul prevăzut de Lege, în mod special de legea 

serviciului de salubrizare al localităților. 

“Utilizator(i) 

Casnic(i)” 

Se șterge complet. 

“Utilizator(i) Non-

Casnic(i)” 

Se șterge complet. 

“Valorificarea Se șterge și se completează cu următoarea definiție: 
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Energetică a 

Deșeurilor” 

 

“Valorificarea Energetică a Deșeurilor” înseamnă un proces de 

incinerare prin care Deșeurilor solide sunt transformate în energie 

termică pentru producerea de aburi care, în schimb, alimentează 

turbine generatoare de electricitate; 

 

 

 

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ŞI DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

 

ARTICOLUL 2 – OBIECTUL CONTRACTULUI 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 2 – Obiectul contractului 

Aliniatul (1) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

Obiectul General al Contractului îl reprezintă Exploatarea Activităților 

de Sortare, Compostare și Transfer  din cadrul Stației de Sortare, 

Compostare și Transfer din localitatea Cristești, ca parte a Sistemului 

Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Mureș. 

Obiectivul Specific al Contractului de Delegare prin Concesiune a 

Activităților de Sortare, Compostare și Transfer  din cadrul Stației de 

Sortare, Compostare și Transfer din localitatea Cristești, ca parte a 

Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Mureș este 

de a asigura o activitate de salubrizare eficienta, conforma cu Planurile 

si programele privind managementul deseurilor, cu legislatia privind 

deseurile, o activitate continua, care sa dea valoare pentru Utilizatori 

in schimbul sumelor platite ca taxe Speciale, concomitent cu 

valorificarea Proiectului implementat,  pentru Statia de Sortare, 

Compostare și Transfer Cristești, si cu realizarea indicatorilor de 

performanta si de calitate din Contract si din Caietul de Sarcini (inclusiv 

anexele la Caiet). 

Aliniatul (2) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

Prin prezentul Contract, Delegatarul atribuie Delegatului, pentru 

perioada de timp menţionată la Articolul 3 (“Durata Contractului, 

Perioada de Mobilizare şi Data de Începere”), dreptul şi obligaţia de a 

presta Serviciul în Aria Delegării, inclusiv dreptul şi obligaţia de a 

administra şi de a exploata Bunurile de Retur definite in Anexele nr. 4 şi 
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nr. 5 la prezentul Contract (asa cum rezulta ele conform Anexa 3 la 

Caietul de Sarcini si Anexa A la Regulamentul Serviciului, care fac parte 

integranta din prezentul Contract), precum și orice alte obligații 

asumate de Delegatar prin oferta declarată câștigătoare, inclusiv 

clarificările intervenite. 

Aliniatul (4) După Aliniatul (3) se adaugă Aliniatul (4) având următorul conținut: 

 

Delegarea operării şi administrării  staţiei de sortare, compostare și 

transfer (SCT) de la Cristești,  judeţul Mureş, cuprinde următoarele 

sarcini esențiale ce trebuie îndeplinite de Delegat: 

(a) respectarea prevederilor legale, a normelor, a prescripţiilor şi 

regulamentelor privind forta de munca, igiena muncii, protecţia 

muncii, coordonarea SSM, gospodărirea apelor, protecţia 

mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, 

prevenirea şi combaterea incendiilor; 

(b) detinerea si actualizarea tuturor autorizatiilor/ licentelor/ 

avizelor,/ acordurilor, permiselor/ inregistrarilor autorizatiilor si 

licentelelor necesare prestarii activitatilor, in conformitate cu 

legislatia in vigoare; inregistrarea conform prevederilor legale a 

activitatilor desfasurate; 

(c) respectarea indicatorilor de performanţă  şi calitate stabiliţi prin 

Caietul de sarcini şi precizaţi în regulamentul serviciului de 

salubrizare; 

(d) asigurarea managementului eficient al activitatilor de marketing 

si vanzari ale MRR rezultate in urma procesarii (SSR – Stație de 

sortare reciclabile) , precum si al vanzarilor de compost rezultat 

din procesarea in SCB (Stația de compostare deșeuri 

biodegradabile, în combinație cu deșeuri din piețe, parcuri și 

grădini) prin asigurarea celor mai bune preturi si conditii de 

comercializare posibile, asigurarea unei receptii corespunzatoare 

a deseurilor la intrarea in statie si asigurarea calitatii 

materialelor recuperate in conformitate cu standardele aplicabile 

si cu cerintele specifice ale clientilor. 

(e) Asigurarea măsurilor necesare astfel incât transportul, sortarea, 

compostarea, transferul si eliminarea  deseurilor sa se faca in 

conditii de respectare a reglementarilor privind protectia 

populatiei, a mediului si a regulamentului de organizare si 

functionare, parte a contractului de delegare; 

(f) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor, 

echipamentelor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de 

productivitatea si complexitatea instalaţiei şi specificul locului de 
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muncă; 

(g) furnizarea către DELEGATAR/ADI si A.N.R.S.C. a informaţiilor 

solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe 

baza cărora prestează  serviciul de salubrizare, în condiţiile legii; 

(h) asigurarea continua a respectarii cerintelor de calitate a 

executiei serviciului si sprijinirea Delegatarului si a celorlalti 

operatori pentru extinderea si cresterea calitatii colectarii 

separate la sursa si pentru reducerea cantitatilor de deseuri 

eliminate prin depozitare finala. In acest sens, Delegatul, pentru 

asigurarea eficientei propriei activitati si pentru a raspunde 

cerintelor pietei, va desfasura activitati specifice, ca de 

exemplu: 

(h.1) Va elabora mentine si actualiza conditii de calitate pe care 

colectorii si alti clienti e necesar sa le respecte in ceea ce priveste 

privind receptia deseurilor in Unitate; 

(h.2) Va propune si va programa, impreuna cu Delegatarul, vizite in 

amplasament pentru informarea si educarea utilizatorilor, periodic 

(h.3) Va initia conferinte de presa, atunci cand se impune (la inceperea 

activitatii, la modificarea conditiilor de calitate a deseurilor acceptate 

sau la modificari legislative cu impact asupra activitatii sale 

(h.4) Va elabora propuneri adresate Delegatarului cu privire la modul in 

care Delegatarul ar trebui sa actioneze pentru a elimina dificultatile 

intampinate de Delegat, pentru a asigura o calitate superioara a 

deseurilor incredintate de operatori, privind modificari ale metodei de 

colectare separata 

(i) elaborarea, solicitarea avizării de catre Delegatar si tinerea la zi 

a tuturor planurilor si programelor mentionate in Contract si in 

Caietul de sarcini;  

(j) realizarea unui sistem de servicii pentru utilizatori/clienti si de 

informare a utilizatorilor si clientilor, sa stabileasca si sa tina la 

zi un sistem de evidenţă  şi de rezolvare operativă a sesizărilor şi 

reclamaţiilor. Termenii si conditiile sunt prezentate la Art. 5111 

(1), aliniatul c) din Caietul de Sarcini; 

(k) tinerea unei evidente distincte pe fiecare activitate (Sortare, 

Compostare, Transfer) , respectiv a evidentei contabile pe 

fiecare  tip de activitate, serviciu şi locatie de operare, pentru a 

se putea stabili tarife juste în concordanţă cu cheltuielile 

efectuate; 

(l) ţinerea unei evidenţe a gestiunii materialelor intrate si iesite din 

Unitate (deşeuri, reziduuri, refuzuri, recuperate, valorificate) şi 

raportarea periodică  a situaţiei autorităţilor competente, 
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conform reglementărilor în vigoare si contractului de delegare; 

(m) evitarea amestecarii deseurilor periculoase cu deseuri 

nepericuloase si a generarii de poluari prin descarcari 

necontrolate de deseuri, levigat si emisii atmosferice pete 

limitele admisibile in mediu 

(n) asigurarea in permanenta a personalului de conducere si de 

operare necesar (numeric si din punct de vedere al calificarii si 

pregatirii continue) pentru prestarea activităţilor asumate prin 

contract; 

(o) conducerea operativă  şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a 

personalului de intervenţie; 

(p) Asigurarea de bunuri proprii (dotari/instalaţii şi echipamente 

proprii specifice), in cazul modificarilor care ar putea deveni 

necesare pentru și in legatura cu prestarea activităţilor în 

condiţiile stabilite prin contract si pentru atingerea tintelor 

specificate si realizarea indicatorilor de performanta;  

(q) repararea si înlocuirea echipamentelor, instalatiilor si utilajelor 

de lucru cu defectiuni sau care nu ating productivitatea ceruta si 

a mijloacelor de colectare si transport proprii care prezintă 

defecţiuni sau neetanşeităţi, ori nu sunt eficiente; 

(r) orice alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei 

publice locale conform Caietului de Sarcini. 

Aliniatul (5) După Aliniatul (4) se adaugă Aliniatul (5) având următorul conținut: 

 

În cadrul activității de administrare și operare a SSCT Cristești, 

Delegatul va realiza următoarele: 

a) Delegatul trebuie sa opereze si sa asigure managementul Staţiei de 

Sortare, Statiei de Compostare si Statiei de Transfer Cristești, numite 

impreuna în cele ce urmează  SSCT/UNITATE, in ceea ce priveste: 

- Receptia deseurilor în minimul de conditii precizate prin documente 

clare (liste de acceptare si conditii de acceptare), astfel incat sa 

realizeze indicatori reindicati de recuperare si nivelurile de deseu ultim 

reduse; Inspecţia documentata a deşeurilor şi a reziduurilor şi 

managementul specificaţiilor la intrarea şi la ieşirea din unitate; 

- Recuperarea materialelor reciclabile si reciclarea (compostarea) 

biodeseurilor cu atingerea tintelor prezentate in prezentul Caiet de 

Sarcini; 

- Marketingul si vanzarea in conditii de siguranta, si eficienta economica 

a materialelor recuperate si a compostului; 

- Asigurarea unor conditii de participare eficienta in piata de 



 

P a g i n a  | 12 
Secțiunea 3 – Condiții SPECIALE de Contract 

Semnat, pentru și în numele DELEGATARULUI                                 Semnat, pentru și în numele DELEGATULUI 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 2 – Obiectul contractului 

valorificare a deseurilor in care activeaza, inclusiv prin achizitie de 

deseuri de la terti in vederea procesarii, prin utlilizarea 

corespunzatoare a profitului realizat; 

- Transferul intern al refuzului de la sortare şi de la compostare în 

vederea eliminării finale prin depozitare în depozitul Sînpaul ori, daca 

acest lucru devine posibil pe parcursul duratei contractului, pentru 

tratare suplimentara in cadrul Statiei TMB Sanpaul,  

- Transportul deseurilor transferate la DDN Sinpaul/TMB Sinpaul, 

conform fluxului deseurilor precizat in Regulamentul Serviciului de 

salubrizare; 

- Indeplinirea sarcinilor de reducere a cantităţii de deşeuri eliminate 

prin depozitare finală prin cresterea atentiei la receptie, cresterea 

preciziei si calitatii sortarii si procesarii si prin reducerea      deseului 

ultim; 

- Asigurarea trasabilitatii materialelor, printr- un plan de calitate, 

proceduri si formulare adecvate concomitent cu asigurarea 

documentata a certificarii calitatii, cantitatilor, originii, destinatiilor 

cailor de transport si valorii materialelor, inclusiv pentru terti (in cazul 

unor contracte de preluare a responsabilitatii 

generatorilor/distribuitorilor/detinatorilor de deseuri) 

- Aplicarea oricarei masuri pentru distrugerea daunatorilor (vectorii de 

boli si infectii-insecte, rozatoare, pasari, etc)  

- Elaborarea si managementul planurilor/procedurilor de operaţii, pe 

fiecare fază a procesului tehnologic; 

- Colectarea, monitorizarea si tratarea levigatului, a apelor de suprafaţă 

(curate şi contaminate); 

- Colectarea, monitorizarea si tratarea aerului extras din suprafaţa de 

lucru; 

- Imprejmuirea si asigurarea suprafetei unitatii impotriva furtului si 

impotriva accesului persoanelor neautorizate; 

- Stabilirea si luarea masurilor pentru controlul influentelor asupra 

mediului cauzate de, dar nelimitandu- se la : mirosuri, scurgeri, infectii, 

insecte, rozatoare, pasari. 

- Prevenirea si interventia imediata in cazul declansarii unor situaţii de 

urgenţă 

b) Intretinerea unitatii si elaborarea unui program cuprinzator de 

management al intretinerii si reparatiilor curente pentru unitate 

(cladiri, spatii, instalatii, echipamente, vehicule, etc) 

c) Elaborarea si managementul programelor de instruire si dezvoltare a 

cunostintelor si abilitatilor Personalului Delegatului in legatura cu 

modificarile legislative, ale indicatorilor de performanta in legatura cu 
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noile cerinte care decurg din competitivitatea in piata deseurilor, 

nivelul de calitate, politica de marketing si v anzari, protectia mediului 

si apararea importiva incendiilor, in cazul unor situatii neprevazute iri 

in caz de forta majora; 

d) Intretinerea relatiilor cu tertii si executia serviciilor pentu acestia si 

asistenta acordata Delegatarului in ce priveste stabilirea tarifelor 

pentru deseuri si realizarea activitatilor delegate, asa cum se 

mentioneaza in Caiet de sarcini. 

e) Planificarea si implementarea Planurilor de Management al 

Întretinerii şi Reparatiilor; Asigurarea tratarii Bunurilor de retur cu 

maximum de responsabilitate, pentru returnarea acestora in stare de 

finctionare si la un nivel al valorii corespunzator gradului de uzura 

normala; 

f) Intocmirea de rapoarte periodice cu privire la operare si la 

managementul unitatii  

g) Exceptand cazurile in care se prevede altfel, executarea tuturor 

responsabilitatilor de management, financiare si administrative cu 

referire la sortarea, compostarea transferul transportul deseurilor solide 

la unitate; 

h) Remedierea oricarei defectiuni in cadrul unitatii; 

i) Indeplinirea exemplara a obligatiilor asupmate prin Planul de 

Tranzitie a Unitatii. 

Activitatile se vor desfasura in conformitate cu cerinte legale, norme si 

standarde aplicabile si cu cerintele minimale exprimate în Caietul de 

sarcini și vor fi cuprinse in planurile si programele pe care Delegatul le 

va elabora, supune spre aprobare DELEGATARULUI/ADI, aplica si 

monitoriza, raportand in conditiile contractului, activitatile desfasurate 

pe baza acestora. 

 

 

ARTICOLUL 3 – DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ŞI DATA 

DE ÎNCEPERE 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 3 – Durata contractului, perioada de mobilizare și data de începere 

Aliniatul (1) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

Durata prezentului Contract este de 5 ani de la Data de Începere a 

Contractului, astfel cum aceasta reiese din Procesul verbal de predare-

primire a bunurilor concesionate de Delegatar Delegatului. 
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Aliniatul (5) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

În Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 84 de Zile de 

la Data Semnării (dacă Părţile nu convin prelungirea acestui termen), 

Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirmă:  

a) constituirea Garanţiei de Bună Execuţie prevăzută la Articolul 21 

(„Garanţia de Bună Execuţie”) din prezentul Contract;  

b) încheierea tuturor poliţelor de asigurare solicitate la  Articolul 22 

(“Asigurări”) din prezentul Contract; 

c) licenţa eliberată de Autoritatea de Reglementare prin care 

Delegatului i se acordă permisiunea furnizării/prestării Serviciului 

în Aria Delegării; 

d) obținerea celorlalte Autorizaţii necesare conform Legii pentru 

începerea prestării Serviciului; 

e) toate Planurile și Programele precizate în Caietul de Sarcini, la 

termenele indicate în Anexa 5 la Caietul de Sarcini; 

Aliniatul (6) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

În perioada de mobilizare, Delegatarul, în condițiile precizate în Caietul 

de Sarcini și Anexele la Caiet, va preda catre Delegat, toate bunurile 

aferente SSCT Cristești, pentru prestarea activitatilor la care Delegatul 

s-a obligat, intocmindu-se in acest sens un proces-verbal de predare 

primire in cadrul caruia se vor regăsi, fără a se limita, prevederi cu 

privire la caracteristicile tehnice, componentele utilajelor, numere de 

identificare, functionalitate, grad de utilizare, etc., precum si 

manualele de operare/utilizare/exploatare si intretinere ale acestora, 

inclusiv precizarea termenului in care vor fi prezentate politele de 

asigurare in favoarea AC pentru toate bunurile concesionate. Pana la 

prezentarea politelor de asigurare, Delegatul nu va exploata nici unul 

din bunurile concesionate, in nici un scop, securizandu-le, intretinandu-

le si conservandu-le corespunzator. 

Aliniatul (7) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

Pe durata Perioadei de Mobilizare, Părţile: 

a)  îşi vor asuma toate obligaţiile necesare şi vor depune toate 

diligenţele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe, 

conform celor prevăzute în Caietul de sarcini și Anexele la Caiet 

(Anexa nr. 2 la Contract) şi 

b)  vor furniza una alteia toate informaţiile şi datele necesare care le 
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sunt solicitate prin prevederile acestui Contract, ale Caietului de 

Sarcini și Anexele la Caiet (Anexa nr. 2 la Contract). 

 

ARTICOLUL 4 – CONTRACTUL ȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 4 – Contractul și documentele contractuale 

Aliniatul (3) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

Prezentul Contract are următoarele anexe: 

a) Regulamentul Serviciului - (Anexa nr. 1); 

b) Caietul de Sarcini inclusiv Anexele la Caiet, și, toate 

amendamente aduse la acestea în perioada cuprinsă între data 

publicării anunțului de participare și termenul limită pentru 

depunerea ofertelor - (Anexa nr. 2); 

c) Oferta Delegatului, inclusiv clarificările date de acesta, după 

deschiderea ofertelor, în perioada de evaluare a ofertelor - 

(Anexa nr. 3) 

d) Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate a 

Delegatarului, concesionate Delegatului pe întreaga Durată a 

Contractului, care sunt Bunuri de Retur - (Anexa nr. 4) 

e) Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în 

Anexa nr. 4 - (Anexa nr. 5) 

f) Lista indicativă a Bunurilor de Preluare - (Anexa nr. 6); 

g) Programul de Investiţii - (Anexa nr. 7) 

h) Indicatorii de Performanţă - (Anexa nr. 8), care includ Indicatorii 

Tehnici şi Indicatorii privind Ţintele, împreună cu penalităţile 

corespunzătoare, după caz; 

i) Toate Asigurările solicitate pentru realizarea și îndeplinirea 

obiectului contractului - (Anexa nr. 9) 

j) Garanţia de Bună Execuţie - (Anexa nr. 10) 

k) Documentația de atribuire a contractului - (Anexa nr. 11) 

l) Valoarea Concesiunii - (Anexa nr. 12) 

Aliniatul (5) După Aliniatul (4) se adaugă Aliniatul (5) având următorul conținut: 

 

Prezentul contract va fi interpretat și înțeles în baza anexelor la 

contract, în ordinea  crescătoare a acestora, în oricare din situații 

prevalând înțelesul, termenii și sarcinile prevăzute în Caietul de Sarcini 

și Anexele la Caiet. 
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ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 5 – Drepturile delegatarului 

Articolul 5 

aliniatul (1) litera 

(e) 

Se șterge complet. 

Articolul 1 

aliniatul (2) 

Se șterge complet aliniatul (2) al articolului 5 

 

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 6 – Drepturile delegatului 

Articolul 6 litera 

(f) 

Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

f) să limiteze prestarea Serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un 

preaviz de 5 (cinci) Zile Lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost 

achitate în termenele contractuale aplicabile, de către Operatorii de 

Salubrizare / Delegatar / ADI, conform contractelor încheiate de aceştia 

cu Delegatul pentru prestarea Serviciului; 

Articolul 6 litera 

(g) 

Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

g) să încheie, pe cheltuiala sa, contracte cu terţii pentru furnizarea 

bunurilor si serviciilor necesare pentru întreținerea și repararea  

instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor utilizate pentru prestarea 

Serviciului, precum și pentru asigurarea tuturor utilităților necesare 

bunei funcționări a administrarii SSCT Cristești; 

 

ARTICOLUL 7 – OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 7 – Obligațiile delegatarului 

Articolul 7 Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

Delegatarul are următoarele obligaţii, pe care le va exercita însă în 

corelare cu regulamentele, politicile tarifare, programele şi strategiile 

de dezvoltare adoptate în cadrul CJ Mureș, pentru Aria Delegării: 

a) să actualizeze şi să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, 
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cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, în baza regulamentelor 

cadru, conform legilor în vigoare, obligaţie care se va exercita prin 

intermediul CJ Mureș; 

b) să aprobe (inclusiv ajustările şi modificările) Tarifele propuse de 

Delegat conform Legii în vigoare, obligaţie care se va exercita prin 

intermediul CJ Mureș; 

c) să verifice periodic: 

1. calitatea Serviciului prestat; 

2. îndeplinirea Indicatorilor de Performanţă; 

3. menţinerea echilibrului contractual; 

4. asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între Delegat 

şi Utilizatori; 

d) să predea către Delegat, în Perioada de Mobilizare toate bunurile, 

instalaţiile, echipamentele şi facilităţile aferente Serviciului delegat, 

precum și pe măsură ce apar noi astfel de bunuri faţă de cele care 

au fost predate în Perioada de Mobilizare, împreună cu inventarul 

existent, libere de orice sarcini, pe baza unui proces verbal de 

predare-primire, anexat la prezentul Contract (Anexa nr. 5), acestea 

fiind Bunuri de Retur din categoria prevăzută la Art. 17.1.1. lit. a) 

din prezentul Contract; 

e) să faciliteze obţinerea de către Delegat a Autorizaţiilor pentru 

lucrări şi investiţii aferente Serviciului pe terenurile publice şi 

private, conform Legii în vigoare; 

f) să nu-l tulbure pe Delegat în exerciţiul drepturilor sale ce rezultă din 

prezentul Contract; 

g) să medieze, eventualele divergenţe, sesizări, plângeri etc. care apar 

între Delegat şi Operatorii de Salubrizare/Generatori; 

h) să asigure un mediu de afaceri concurenţial şi transparent; 

i) să păstreze, în condiţiile Legii, confidenţialitatea datelor şi 

informaţiilor economico-financiare privind activitatea Delegatului, 

altele decât cele de interes public. 

 

ARTICOLUL 8 - OBLIGAȚIILE DELEGATULUI 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 8 – Obligațiile delegatului 

litera (a) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

a) să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale şi 

cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) şi 
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Caietului de Sarcini inclusiv Anexele la Caiet (Anexa nr. 2 la Contract), a 

prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare, într-o 

manieră eficientă, în conformitate cu Legea şi Bunele Practici 

Comerciale;  

litera (b) Se șterge complet 

litera (c) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

c) să accepte la SSCT Cristești doar deșeuri din Aria Delegării. 

litera (k) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

k) să deţină toate Autorizaţiile necesare prestării Serviciului, prevăzute 

de legislaţia în vigoare, să obţină şi să menţină valabile, pe cheltuiala sa 

proprie, toate aceste Autorizaţii; in cazul in care pentru obținerea 

anumitor autorizații Consiliul Județean Mureș a făcut cheltuieli, toate 

aceste cheltuieli vor fi facturate de către Consiliul Județean Delegatului 

iar Delegatul va plăti factura in termen de 30 zile; Delegatul va trebui 

să poată furniza în orice moment documente care să ateste că 

Autorizaţiile necesare au fost eliberate pentru SSCT Cristești şi că Stația 

de sortare, compostare și transfer este operată în conformitate cu 

aceste Autorizaţii (în special autorizaţiile de mediu). De asemenea, 

Delegatul va informa Delegatarul în cazul în care intervin modificări la 

condiţiile ataşate Autorizaţiilor, schimbări în ceea ce priveşte deţinerea 

Autorizaţiilor sau elemente care pot afecta prezentul Contract. 

litera (x) Se șterge complet 

litera (y) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

y) să plătească tariful pentru activităţile de eliminare a Deşeurilor la 

Depozit şi, după caz, pentru alte activităţi de valorificare  a Deșeurilor 

care nu fac obiectul prezentului Contract, conform cantităţii de Deșeuri 

transportate în vederea depozitării sau valorificării, ori în baza unui 

contract încheiat cu operatorii respectivi ai Depozitului sau altor 

instalaţii de tratare a Deșeurilor. Încălcarea acestei obligaţii (inclusiv a 

obligaţiilor de plată) de mai mult de trei ori sau pentru o perioadă mai 

mare de  90 de Zile, îi dă dreptul Delegatarului să rezilieze Contractul 

conform procedurii stipulate la Art. 38. 

Litera (z) Se șterge complet 

Litera (aa) Se șterge complet 

Litera (dd) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

dd) să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului 
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că certificarea pe care o deţine pentru Sistemul de Management al 

Calității (în conformitate cu standardul ISO 9001 sau cu un standard 

echivalent) a fost implementată pentru SSCT Cristești; 

Litera (ee) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

ee) să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului 

că certificarea pe care o deţine pentru Sistemul de Management al 

Mediului (în conformitate cu standardul ISO 14001 sau cu un standard 

echivalent) a fost implementată pentru SSCT Cristești; 

Litera (ff) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

ff) orice alte obligaţii prevăzute în Caietul de sarcini (inclusiv Anexele la 

Caiet), anexă la prezentul Contract. 

Litera (gg) După litera (ff) se adaugă litera (gg) având următorul conținut: 

 

gg) să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului 

că certificarea pe care o deţine pentru Sistemul de management al 

sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (în conformitate cu standardul 

OHSAS 18001 sau cu un standard echivalent) a fost implementată pentru 

SSCT Cristești; 

Litera (hh) După litera (gg) se adaugă litera (hh) având următorul conținut: 

 

hh) Să țină și în mod separat evidența contabilă în ceea ce privește 

toate operațiunile financiar-contabile referitoare la acest proiect și să o 

pună la dispoziția Autorității Contractante ori de câte ori i se solicită 

acest lucru (a se înțelege gestiune separată sau conturi analitice 

distincte). 

 

ARTICOLUL 9 - OBLIGAȚIILE DE INVESTIȚII ALE DELEGATULUI 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 9 – Obligațiile de investiții ale delegatului 

Aliniatul (1) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

(1) Delegatul se obligă să efectueze investiții conform prevederilor 

Caietului de Sarcini și Programului de Investiţii aprobat, ataşat ca Anexa 

nr. 7 la prezentul Contract. 

Aliniatul (2) Se șterge și se completează cu următoarele: 
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(2) Orice modificare la Programul de Investiţii, în măsura în care o 

astfel de modificare este permisă conform Legii aplicabile, nu va fi 

operată decât după aprobarea propunerilor Delegatului de către ADI 

şi/sau de către Delegatar şi va fi inclusă în Programul de Investiţii prin 

act adiţional la prezentul Contract, semnat de toate Părţile. 

Aliniatul (3) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

(3) Investiţiile realizate de Delegat din fonduri proprii pentru 

reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea Infrastructurii se vor amortiza 

de către acesta pe durata contractului de delegare a gestiunii 

Serviciului. 

Aliniatul (4) După Aliniatul (3) se adaugă Aliniatul (4) având următorul conținut: 

 

(4) Părţile vor respecta programul lucrărilor de investiţii pentru 

modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacităţi, obiective noi şi al 

lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii planificate, 

renovări, atât fizic, cât şi valoric prezentate în Caietul de Sarcini. 

 

 

 

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI 

 

ARTICOLUL 10 – TARIFUL 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 10 – ”Tariful” se va redenumi ”Tariful, plăți și mecanismul de realizare a 

plăților, planuri, programe de activitate și raportări în cadrul contractului” 

Articolul 10 Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

Articolul 10, Paragraful ”1” – Tariful contractului: 

(1.1) Tarifele pe care Delegatul are dreptul să le aplice la Data de 

Începere a Contractului sunt următoarele: 

a) tariful pentru activitatea de sortare a deșeurilor este de 154,06 lei 

/ tonă la care se va adăuga valoarea de 29,27 lei / tonă, reprezentând 

cota aferentă TVA-ului (conform legislației în vigoare). 

b) tariful pentru activitatea de compostare a deșeurilor este de 

143,91 lei / tonă la care se va adăuga valoarea de 27,34 lei / tonă, 

reprezentând cota aferentă TVA-ului (conform legislației în vigoare). 
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c) tariful pentru activitatea de transfer a deșeurilor este de 36,21 lei / 

tonă la care se va adăuga valoarea de 6,88 lei / tonă, reprezentând 

cota aferentă TVA-ului (conform legislației în vigoare). 

(1.2) Valoarea Totală a prezentului Contract (respectiv a Concesiunii) 

este suma de ............. lei la care se va adăuga valoarea de ........... 

lei / tonă, reprezentând cota aferentă TVA-ului (conform legislației în 

vigoare), detaliată pe ani de activitate conform Anexei nr. 12 – 

Valoarea Concesiunii. 

(2) Contravaloarea Serviciului prestat în Aria Delegării este facturată de 

Delegat direct Delegatarului, iar facturile vor fi plătite in maxim 30 Zile 

de la data acceptării facturii, în contul indicat de Delegat, respectiv 

............................ . În caz de neplată a facturilor de către 

Delegatar, acesta va plăti penalităţi de întârziere în cuantum de 0,02% / 

zi de întâziere, din valorile neachitate la data scadenței facturilor. 

(3) Modificarea tarifului poate fi solicitata de operator și aprobată de 

Delegatar numai in cazul in care sunt îndeplinite condițiile impuse prin 

Ordinul președintelui ANRSC nr. 109/2007. 

(4) Modificarea şi ajustarea tarifului se aprobă de Delegatar. 

(5) Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor 

obiective: 

a) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate şi Indicatorii 

de Performanţă stabiliţi prin Caietul de Sarcini și Anexele la Caiet, 

Regulamentul Serviciului şi prin prezentul Contract; 

b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul 

prestat pe Durata Contratului şi asigurarea unui echilibru între riscurile 

şi beneficiile asumate de Părţi; 

c) asigurarea funcţionării eficiente a Serviciului şi a exploatării bunurilor 

aparţinând domeniului public şi privat al Delegatarului, afectate 

Serviciului de salubrizare, precum şi asigurarea protecţiei mediului. 

(6) Soluţionarea oricăror dispute legate de Tarif se face conform 

prevederilor Articolului 52 („Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor”) 

din prezentul Contract. Până la soluţionare vor fi aplicate Tarifele în 

vigoare, iar în urma soluţionării disputei noile Tarife aprobate conform 

Legii, vor intra în vigoare în luna imediat următoare semnării actului de 

confirmare a noului tarif. 

(7) Veniturile aferente activității de sortare, compostare și transfer sunt 

cele precizate în caietul de sarcini, respectiv: 

a) Veniturile din vanzarea de reciclabile se vor considera ca fiind 

facute la un pret minim (fara TVA) de 60 Euro/t. (pretul mediu 

compozit de vanzare, care se obtine prin impartirea valorii totale de 
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vanzare, ca suma a valorilor de materiale individuale vandute la 

cantitatea totala de materiale reciclabile vandute); 

b) Veniturile din vanzarea de compost se vor considera ca fiind facute 

la un pret minim (fara TVA) de 19 Euro/t; 

 

Articolul 10, Paragraful ”2” – Plăți și mecanismul de realizare a plăților: 

(8) Delegatul trebuie sa deschida si sa intretina un cont pentru venituri 

la o banca comerciala / unitatea trezoreriei unde are sediul 

Delegatarul, numai pentru incasarea tuturor veniturilor realizate din 

prestarea activitatilor reglementate prin contractul de concesiune 

atribuit de catre Delegatar. 

(9) Delegatul trebuie sa incaseze toate veniturile sale in contul de 

venituri de la punctul (1), astfel, trebuie sa depoziteze toate veniturile, 

in forma de numerar, cecuri sau in alta forma, in Contul de venituri, 

incepand cu ziua incasarii. Daca nu e posibila depozitarea veniturilor in 

ziua incasarii, depozitarea se va face in cel mult 24 de ore de la 

incasare. 

(10) Oricand, Delegatarul are dreptul de a solicita informatii privind 

veniturile realizate de catre Delegat din prestarea serviciului. 

(11) Delegatul nu va depozita si nu va permite depozitarea veniturilor 

intr- un alt cont decat contul de venituri despre a carui detinere a 

notificat Delegatarul. 

(12) Delegatul trebuie sa colecteze sumele datorate pentru activitatile 

prestate numai prin conturile declarate la Delegatar: 

(13) Delegatul va transmite, catre Delegatar, ca parte a Rapoartelor 

Lunare si Trimestriale, un rezumat si o analiza a tuturor conturilor  

debitoare. 

(14) Delegatul va gestiona toate aspectele legate de contractele 

existente si contractele nou incheiate cu utilizatori si clienti cu 

aprobarea Delegatarului si va raporta executarea acestor contracte, 

numai dupa ce ele au fost aprobate de Delegatar.  

(15) La efectuarea platilor de catre Delegatar se va folosi urmatorul 

mecanism de realizare a plăților: 

(15.1) Delegatul va avea obligatia sa suporte toate costurile legate de 

operarea, intretinerea, managementul, marketingul si vanzarea pentru 

activitatea de Recuperare Materiale reciclabile din propriile fonduri, 

urmand sa isi recupereze cheltuielile efectuate dupa plata de catre 

Delegatar a obligatiilor contractuale de plata, în baza situatiilor de 

plata aprobate. 

(15.2) Delegatul va avea obligatia de a asigura exploatarea activitatii 
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de compostare pe o durata de 12 luni de la data semnarii 

contractului, contravaloarea activitatii pentru primul an fiind platita de 

catre Delegatar în baza situatiei de plata, corespunzator procedurii de 

solicitare, aprobare si executie a platilor  inaintată in luna a 13-a, cu 

luarea in considerare a deducerii din aceste plati a obligatiilor rezultate 

ca urmare a repartitiei de 50% / 50% din veniturile realizate in urma 

vanzarii de compost. 

(15.3) Delegatul va avea obligatia de a asigura exploatarea activitatii 

de transfer pe o durata de 12 luni de la data semnarii contractului, 

contravaloarea activitatii pentru primul an fiind platita de catre 

Delegatar în baza situatiei de plata, corespunzator procedurii de 

solicitare, aprobare si executie a platilor  inaintate in luna a 13-a. 

(15.4) Delegatul va avea obligatia de a asigura exploatarea activitatii 

de transport pe o durata de 12 luni de la data semnarii contractului, 

contravaloarea activitatii pentru primul an fiind platita de catre 

Delegatar în baza situatiei de plata, corespunzator procedurii de 

solicitare, aprobare si executie a platilor  inaintate in luna a 13-a. 

(15.5) Vor fi respectate urmatoarele informatii generale: 

a) Platile intre parti se vor calcula si executa separat, pentru 

fiecare activitate in parte. 

b) Platile se vor efectua de regula trimestrial, cu exceptia Primei 

Plati, care se va executa dupa incheierea primului an de 

contract. 

c) Platile se vor efectua pe baza unor situatii trimestriale de 

plata, insotite de un raport de activitate trimestrial, 

elaborate pe baza rapoartelor lunare pe care Delegatul le va 

prezenta, respectand conditiile din caietul de Sarcini. Situatia 

de plata si Raportul vor fi prezentate Delegatarului pentru 

aprobare in termen de 14 zile de la data incheierii fiecarui 

trimestru. In cazul in care data la care se incheie primele 12 

luni de exploatare, situatia de plata va fi prezentata in 

termen de 15 zile de la data de intai ale lunii imediat 

urmatoare. 

d) Prezentarea doar a unei situatii de plati, fara raportul de 

activitate justificativ, se considera neconforma, iar solicitarile 

de plata vor fi respinsea pana la prezentarea Raportului 

conform. 

e) In termen de maximum 21 de zile de la data inregistrarii 

solicitarii de plata si a raportului aferent  Delegatarul va 

aproba sau solicita revizuiri / clarificari (după caz). În  
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situație existenței unor clarificări / revizuiri, Delegatul va 

trebui sa prezinte raportul revizuit in termenul precizat in 

Caietul de sarcini. Problemele asupra carora nu s- a cazut de 

acord dupa revizuire vor fi considerate revendicari si vor fi 

tratate ca atare, in vederea solutionarii lor ulterioare, prin 

aplicarea mecanismului de solutionare a disputelor din 

Contract. 

f) Plata incasata de Delegat, conform cantitatilor si tarifelor 

aprobate, poate fi diminuată/majorata cu 

penalități/bonificatii, in conformitate cu indeplinirea 

indicatorilor de performanta si in conformitate cu penalitatile 

din Anexa [Indicatori de performanta si Penalitati]. 

g) Penalitatile vor fi retinute de la plata, la fel ca si sumele 

revendicate de vreuna dintre parti, pana la clarificarea 

disputelor. Ele vor fi facute dupa solutionarea diputelor, 

corespunzator cu solutiile determinate.  

h) Sumele aferente penalizarilor, bonificatiilor, care au rezultat 

in urma revendicarilor sau si cele calculate si aprobate pentru 

reglare a platilor vor constitui obiectul unor plati separate, 

efectuate in termen de de cel mult 30 de zile de la data 

emiterii facturii de catre Delegatar, transmisa la 14 zile de la 

data solicitarii /aprobarii/ intelegerii/ determinarii solutiei 

conform legii. 

i) Sumele de la punctul g) vor fi cuprinse, in scopul controlului 

valorii contractului, in situatiile de plata, fara a fi platite 

efectiv decat in urma solicitarii /aprobarii/ intelegerii/ 

determinarii solutiei conform legii 

(15.6) Pentru activitatea de sortare (recuperare de materiale 

reciclabile din deseuri), situatiile de plata si rapoartele intocmite 

trimestrial, în baza unor rapoarte interimare lunare, vor prezenta : 

(i) Realizarea fiecarui element de cost si a costului total 

pentru perioada de raportare pe baza inregistrarilor 

zilnice, fata de cel aprobat pentru perioada de raportare; 

(ii) Realizarea vanzarilor programate, in baza facturilor de 

incasari si a datelor de gestiune a stocurilor de materiale 

recuperate; 

(iii) Sumele platite la DDN pentru eliminarea deseului ultim (in 

baza tarifului de eliminare si a taxei de mediu 

corespunzatoare cantitatilor eliminate); 

(iv) Suma care se cuvine Delegatarului din vanzari, potrivit 
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intelegerii contractuale (respectiv procentul de 50% 

rezultat din diferenta intre valoarea totala a vanzarilor si 

costurile de management, intretinere si operare, la care se 

adauga costurile cu depunerea la rampa a deseurilor 

ultime rezultate la reecuperarea materialelor reciclabile – 

tarif plus taxa de mediu, care sunt suportate de operator). 

(v) Suma tuturor platilor restante; 

(vi) Penalitati si bonificatii; 

(vii) Sume revendicate, conform stadiului de rezolvare a 

disputelor; 

(viii) Beneficiul realizat de Delegat; 

(ix) Costurile de transfer si transport de la statia de transfer a 

deseurilor ultime nu se introduc in situatia de plata, insa 

vor fi prezentate in Raport (aceste costuri se achita de 

catre Delegatar pentru activitatea de transfer). 

(15.7) In urma aprobarii Situatiei de plata, Delegatarul va emite factura 

pentru suma care i se datoreaza de catre Delegat in termen de 5 zile de 

la aprobarea situatiei de plata. 

(15.8) Delegatul va achita fiecare factura a Delegatarului, 

corespunzatoare obligatiei de plata contractuale in termen de cel mult 

30 de zile de la data emiterii facturii de catre Delegatar. 

În Situatia de plata se va prezenta o sinteza, sub forma Formularului 

descris si în baza caruia Delegatul si-a prezentat oferta, actualizat in 

fiecare an cu cel putin  o luna inainte de data incheierii anului 

respectiv.  

(15.9) Pentru determinarea sumei pe care Delegatul este obligat sa o 

plateasca in conformitate cu intelegerea contractuala in favoarea 

Delegatarului, se va proceda in modul urmator: 

a) Se vor calcula veniturile realizate din vanzarile de materiale 

reciclabile recuperate pe baza documentelor legale raportate 

lunar. 

b) Se va calcula costul de exploatare si intretinere a Unitatii, in 

baza tarifului adoptat in urma acceptarii ofertei si actualizat 

in conditiile legii 

c) Se vor calcula costurile de operare si intretinere pentru 

perioada raportata 

d) Se vor adauga la costurile calculate anterior, costurile de 

depunere la rampa (incluzand taxa de mediu) a deseurilor 

ultime.  
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e) Costurile de transfer si transport pentru deseul ultim nu se vor 

include decat in Raportul care insoteste Situatia de plata, cu 

titlu informativ, intrucat ele sunt achitate in urma aprobarii 

situatiilor de plata aferente activitatii de transfe, in care 

trebuie sa apara informatii identice privind cantitatile si 

costurile asociate. Nu vor fi decontate sume care corespund 

unor cantitati suplimentare fata de limitele maxime 

contractuale pentru deseul ultim si nici cele pentru care 

exista discurdante intre situatiile de plata aferente activitatii 

de sortare, respectiv a celei de transfer si transport.  

f) Se scade din suma calculata la punctul a) suma calculata la 

punctul d) si se calculeaza jumatate din aceasta suma. 

Aceasta suma va fi platita Delegatarului, in termen de cel 

mult 30 de zile de la data emiterii facturii de catre Delegatar, 

transmisa la 14 zile de la data expirarii primului an (in 

continuare, a trimestrelor), chiar si in cazul in care Situatia 

de plata nu a fost aprobata final. 

g) Diferentele rezultate in urma aprobarii, vor fi considerate 

plati facute pentru reglare, si vor obiectul unei facturi si a 

unei plati ulterioare, in termen de 30 de zile de la data 

aprobarii situatiei de plata,  

(15.10) Pentru activitatea de compostare,  situatiile de plata si 

rapoartele intocmite trimestrial, în baza unor raportari interimare 

lunare, vor include: 

(i) Realizarea fiecarui element de cost si a costului total 

pentru perioada de raportare pe baza inregistrarilor 

zilnice, fata de cel aprobat pentru perioada de raportare; 

(ii) Realizarea vanzarilor programate, in baza facturilor de 

incasari si a datelor de gestiune a stocurilor de materiale 

recuperate; 

(iii) Sumele platite la DDN pentru eliminarea deseului ultim (in 

baza tarifului de eliminare si a taxei de mediu 

corespunzatoare cantitatilor eliminate); 

(iv) Suma care se cuvine Delegatarului din vanzari, potrivit 

intelegerii contractuale (50% din diferenta intre valoarea 

totala a vanzarilor si costurile de exploatare, incluzand 

costurile cu depunerea la rampa – tarif plus taxa de mediu, 

care sunt suportate de operator). 

(v) Suma tuturor platilor restante; 

(vi) Penalitati si bonificatii; 
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(vii) Sume revendicate, conform stadiului de rezolvare a 

disputelor; 

(viii) Beneficiul realizat de Delegat; 

(15.11) Costurile de transfer si transport pentru deseul ultim nu se vor 

include decat in Raportul care insoteste Situatia de plata, cu titlu 

informativ, intrucat ele sunt achitate in urma aprobarii situatiilor de 

plata aferente activitatii de transfe, in care trebuie sa apara informatii 

identice privind cantitatile si costurile asociate. Nu vor fi decontate 

sume care corespund unor cantitati suplimentare fata de limitele 

maxime contractuale pentru deseul ultim si nici cele pentru care exista 

discurdante intre situatiile de plata aferente activitatii de compostare, 

respectiv a celei de transfer si transport.  

Din suma solicitata la plata se scade contravaloarea reprezentand 

obligatia contractuala de plata in favoarea Delegatarului a 50% din 

valoarea totala a vanzarilor de compost procesat in perioada de 

raportare. 

Dupa aprobarea situatiei de plata, Delegatul va inainta o factura in 

termen de 5 zile, pe care Delegatarul o va achita in 30 de zile de la data 

primirii facturii corecte. 

(15.12) Pentru activitatea de transfer, Situatiile de plata si rapoartele 

intocmite trimestrial, pe baza unor raportari interimare lunare, vor 

include: 

(i) Realizarea fiecarui element de cost si a costului total pentru 

perioada de raportare pe baza inregistrarilor zilnice; 

(ii) Realizarea vanzarilor programate, in baza facturilor de 

incasari si a datelor de gestiune a stocurilor de materiale 

recuperate  

(iii)  Sumele platite la DDN pentru eliminarea deseului ultim (in 

baza tarifului de eliminare si a taxei de mediu 

corespunzatoare cantitatilor eliminate; 

(iv)  Suma aferenta transferului deseului ultim rezultat in urma 

activitatii si a deseului generat de concesionar ca rezultat al 

activitatii proprii. 

(v)  Suma tuturor platilor restante 

(vi)  Penalitati si bonificatii 

(vii) Sume revendicate, conform stadiului de rezolvare a 

disputelor 

(15.13) Pe baza situatiei de plata aprobate si a facturii emise in 

conditiile generale de mai sus, Delegatarul va executa platile solicitate 

trimestial, cu exceptia primelor 12 luni, (pentru care plata se va face la 
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expirarea primului an de activitate). 

Costurile de transfer si transport pentru deseul ultim se vor include 

numai in Raportul care insoteste Situatia de plata, intrucat ele sunt 

achitate in urma aprobarii situatiilor de plata aferente activitatii de 

transfer.  

Nu vor fi decontate sume care corespund unor cantitati suplimentare 

fata de limitele maxime contractuale pentru deseul ultim (de la sortare, 

respectiv compostare) si nici cele pentru care exista discurdante intre 

situatiile de plata aferente activitatii de sortare, respectiv a celei de 

transfer si transport.  

In baza aprobarii date de Delegatar, Delegatul va emite factura pentru 

suma care i se datoreaza in termen de 5 zile de la aprobarea situatiei de 

plata. 

(15.14) Delegatarul va achita fiecare factura in termen de cel mult 30 

de zile de la data emiterii facturii corecte de catre Delegat. 

 

Articolul 10, Paragraful ”3” – Planuri și programe de activitate: 

(16) Pe parcursul executării contractului, Delegatul va avea obligația să 

asigure elaborarea, întreținerea și punerea în executare a următoarelor 

planuri și programe de activitate: 

(1) Planul de Mobilizare si Incepere a Activitatii 

In perioada de mobilizare, Delegatul va elabora si supune aprobarii 

Delegatarului, inainte de inceperea Activitatilor un Plan de Mobilizare si 

Incepere a Activitatii. 

Planul  de Mobilizare si Incepere a activitatii va include cate un 

plan/program detaliat si cuprinzator pentru fiecare din urmatoarele 

domenii: 

 Monitorizare si Prelevare de Probe;  

 Recuperarea informala a materialelor din deseuri si Managementul 

colectorilor informali 

 Sanatate si Securitate a Muncii (SSM): 

 Cerinte pentru Autoritatea contractanta privind Separarea la Sursa 

 Management de Mediu si Reducerea Poluarii 

 Managementul Activitatilor de Intretinere 

 Management Financiar si Sisteme de Servicii de Informare a 

Utilizatorilor si Tertilor 

 Mamagementul  Materialelor 

 Relatiile cu Comunitatea si Educatia Publica 

 Managementul Calitatii 
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 Managementul Fortei de Munca si al Calificarii  

 

(2) Programul de Monitorizare și Prelevare a Probelor 

Delegatul va trebui sa elaboreze, pentru unitate un program de  

prelevare de probe si de monitorizare in ce priveste caracterizarea 

deseurilor din stația de sortare, stația de transfer și stația de 

compostare, emisiile in aer, levigatul generat, apa de suprafata si apa 

subterana.  Programul de prelevare de Probe si Monitorizare trebuie sa 

cuprinda: 

 Motivari, metodologii, proceduri, protocoale, locatii si programe 

detaliate pentru toate prelevarile de probe, testarile acestora,; 

 Un program pentru inspectie, prelevare si monitorizare a 

deșeurilor si pentru caracterizarea deseurilor livrate la SSCT; 

 Un program pentru inspectie, prelevare de mostre si monitorizare 

a calitatii materialelor recuperate si a compostului produs; 

 Un program de prelevare probe si monitorizare a generarii de 

noxe, de minimizare a acestora si de masurare a emisiilor de la 

unitate; 

 Un program de prelevare si monitorizare privind generarea, 

acumularea, colectarea si tratarea levigatului de la unitate si 

pentru descarcarea si tratarea efluentului din cadrul unitatii;  

 Un program de prelevare si monitorizare a calitatii apei de 

suprafata si a apelor subterane in cadrul unitatii si in vecinatate;  

 Un program de monitoizare a conformarii SSCT la cerintele 

standardelor cuprinse in prevederile legale aplicabile si in 

autorizatiile de functionare pentru unitate; 

 O procedura si un formular detaliat pentru notificarea imediata a 

Delegatarului si a oricarei organizatii de reglementare relevante 

asupra oricarui esec de a indeplini cerintele impuse de 

standardele cuprinse in Programul de Prelevare Probe si 

Monitorizare si asupra oricarui eveniment deosebit sau de 

urgenta; 

 O procedura si un formular pentru transmiterea oricarei 

neconformitati de la Unitate in ce priveste indeplinirea cerintelor 

cuprinse in Planul de Management de Mediu si Reducere a 

Impactului asupra Mediului 

Delegatarul poate, dupa propria sa vointa, sa solicite Delegatului sa 

preleveze probe pe cheltuiala AC, avand scopul de a permite AC sa 

evalueze programul de testare si analize de laborator propriu al 
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Delegatului. 

(3) Programul de Recuperare Informală a Materialelor din Deșeuri 

Delegatul va monitoriza situatia operatorilor informali care ar putea 

aduce deseuri la SSCT, propunand Delegatarului un program de 

conformare a acestora la cerintele legale si/sau de integrare in 

activitatile SIMDS, dupa realizarea conformarii. Delegatul va lua măsuri 

stricte de interzicere a accesului oricărei persoane neautorizate pe 

amplasament in scopul recuperarii de materiale din deseurile ultime 

rezultate in urma sortarii/compostarii sau in urma inspectiei deseurilor 

rezsiduale supuse transferului in afara unui program bine stabilit si 

aprobat de catre Delegatar. 

 

(4) Planul SSM 

Delegatul va trebui sa elaboreze, consultand si repectand legislatia in 

materie SSM, regulile, practicile, programele si manualele privind 

sanatarea si securitatea muncii in vederea protejarii personalului sau 

precum si al tuturor celorlalte persoane care pot actiona la Unitate. 

Planul SSM propriu al Delegatului trebuie sa cuprinda descrierea modului 

in care Delegatul isi va ideplini responsabilitatile in materie de SSM la 

Unitate in conformitate cu legislatia aplicabila: 

 Va efectua controlul medical al personalului propriu;  

 Va asigura pregatirea profesionala si instruirea in materie de SSM a 

personalului propriu;  

 Va asigura echipament adecvat de protective pentru personalul 

sau si toate celelalte persona care au acces in ineriorul unitatii, 

inclusiv pentru vizitatori;  

 Va ssigura instructajul si avizarea persoanelor care au acces la 

unitatea cu prevederile programului SSM;  

 Va elabora si gestiona procedurile de raportare in materie de SSM;  

 Va gestioa toate reclamatiile si revendicarile in materie de SSM. 

 

(5) Programul pentru Separarea la Sursa 

Acest program, elaborat de Delegat va fi parte din programele de 

constientizare organizate de catre Delegatar, iar Delegatul trebuie sa 

participe la desfasurarea acestor programe de constientizare, in baza 

programului si propunerilor facute de el. Programul are ca scop 

cresterea gradului de captare a deseurilor care se pot trata in Unitate, 

cresterea calitatii materialelor recuperate si scaderea contaminarii lor, 

pentru reducerea refuzului la receptia de la intrarea in Unitate si pentru 
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reducerea cantitatior de deseu Ultim rezultat. 

În cazul in care acest lucru e cerut in mod specific de Delegatar, 

Delegatul trebuie sa elaboreze programe pentru utilizatori si clienti 

asupra modului in care se separa deseurile la sursa si asupra modului de 

livrare, separat pe categorii de deseuri la unitate. Acest program va 

cuprinde: 

 Modul de identificare a tipurilor de deseuri care pot fi separate la 

sursa; 

 Metode de separare , colectare. tratare si depozitare a deseurilor 

separate la sursa 

 Calitatea (in scopul tratarii) a deseurilor colectate separat; 

 Avantaje ale colectarii separate si sortarii 

suplimentare/composatii deseurilor pentru mentinerea tarifelor 

la nivel scazut. Beneficii din valorificare. 

 Educatie publica si programe de constientizare in legatura cu 

Programul de Separare a Deseurilor la Sursa 

 Generarea veniturilor pe baza deseurilor separate la sursa 

 

(6) Planul de Management al Mediului si de Reducere a Impactului 

asupra Mediului 

Delegatul trebuie sa fie responsabil de toate aspectele care privesc 

reducerea impactului deseurilor asupra mediului in cadrul unitatii, care 

include toate problemele cuprinse in Anexa 5 [Specificatii tehnice 

pentru Cerintele din Caietul de Sarcini]. Planul de Management al 

Mediului si de Reducere a Impactului asupra Mediului va include 

programul de reducere a impactului atat in cadul SSCT cat si asupra 

proprietatilor invecinate, si va include:  

(i) Minimizarea generarii si raspandirii de noxe si mirosuri şi utilizarea 

optimă a biofiltrării; 

(ii) Prevenirea si reducerea producerii de noroi, printre altele prin 

nivelarea si drenarea cailor de acces, curatirea intrarilor in incinta, 

asigurarea spalarii vehiculelor la intrarea si iesirea din Unitate;  

(iii) Prevenirea si reducerea generarii de praf, printre altele prin 

imprejmuirea cu vegetatie a zonelor expuse, acoperirea gramezilor 

de deseuri expuse la vant si aplicarea de mijloace de reducere a 

generarii de praf pe caile de acces; 

(iv) Prevenirea si reducerea generarii de zgomot si vibratii, printre 

altele prin limitarea intervalului de timp in care se utilizeaza 

echipamentele, utilizarea sistemelor de amortizare, prevederea de 
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imprejmuiri, ecranari sau berme;  

(v) Prevenirea imprastierilor de deseuri. Colectarea si depozitarea lor 

in conditii corespunzatoare, printre altele prin imprejmuiri de 

protectie curatite in mod regulat, patrule de colectare si 

indepartare a imprastierilor in incinta, imprejurul ei si in 

apropierea acesteia, acoperirea containerelor vehiculelor de 

transport;  

(vi) Identificarea si depozitarea temporara a deseurilor inacceptabile 

formate din deseuri menajere toxice, deseuri industriale 

periculoase, radioactive, biomedicale si azbest, a carcaselor si 

resturilor de animale si asigurarea asistarii AC  in ce priveste 

depozitarea conforma a deseurilor inacceptabile;  

(vii) Reducerea impactului asupra sanatatii si securitatii venit din 

partea rozatoarelor, insectelor, cainilor, pasarilor si bolilor, printre 

altele prin aplicarea de acoperiri intermediare zilnice, eliminarea 

baltirilor, aplicarea programelor de control si desinsectie; 

(viii) Reducerea impactului vizual nefavorabil al unitatii prin folosirea 

bermelor si a filtrelor vegetale, printre altele. 

 

(7) Programul de Management al Activitatilor de Intretinere 

Delegatul trebuie sa elaboreze in program cuprinzator de intretinere 

pentru unitate si pentru echipamentul de lucru (“Programul de 

Management al Activitatilor de Intretinere”). 

Programul de management al intretinerii elaborate de operator trebuie 

sa cuprinda: 

 Un program de intretinere preventiva, insotit de proceduri 

detaliate pentru fiecare componenta in parte; 

 Un program de intretinere corectiva, insotit de proceduri 

specifice, detaliate, pentru fiecare component in parte; 

 Un sistem asistat de calculator pentru managementul activitatilor 

de intretinere, insotit de procedura pentru operarea acestuia;  

 Un program al tuturor activitatilor de intretinere necesare pentru 

urmarirea garantiilor legate de unitate si echipamente; 

 Un program de intretinere a echipamentelor, utilajelor si 

vehiculelor de lucru, insotit de proceduri in concordanta cu 

manualele furnizorilor si ale proiectantului pentru fiecare 

echipament, component, instalatie sau aparat;  

 lista cu toate  piesele de schimb necesare si un depozit de piese 

de schimb optim organizat pentru piesele de schimb esentiale; 
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 Un sistem de planificare, programare si inregistrare a tuturor 

activitatilor de intretinere. 

 

(8) Programul de Management Financiar si al Sistemului de Informare si 

Servicii pentru Utilizatori si Clienti 

Delegatul va trebui sa realizeze o revizuire cuprinzatoare a tuturor  

sistemelor de informare a Delegatarului , utilizatorilor si clientilor, cu 

referire la urmatoarele aspecte: 

 Managementul financiar, inclusiv sistemul contabil folosie;  

 Sistemele de facturare si colectare a platilor;  

 Sistemul de vanzari si incasare a platilor datorate; 

 Serviciile acordate clientilor, inclusiv toate bazele de date ce se 

refera la reclamatii, sesizari si timpii de raspuns la acestea 

Planul de Management Financiar si al Sistemelor de Informare si Servicii 

acordate Utilizatorilor si Clientilor trebuie sa cuprinda cel putin: 

 analiza a sistemelor de informare existente si o propunere facuta 

Delegatarului pentru informare;  

 o revizuire a sistemelori contabile aplicabile si adaptarea 

sistemului de contabilitate ale Delegatului pe baza standardelor 

europene si nationale aplicabile si la cerintele de informare ale 

Delegatarului; 

 

(9) Programul privind Relatiile cu Comunitatea si de Educatie Publica. 

Delegatul trebuie sa elboreze in program privind relatiile cu 

comunitatea si de educatie publica.  

Acest program elaborat de operator va trebui sa cuprinda: 

 Proceduri pentru primirea, tratarea si rezolvarea reclamatiilor si 

sesizarilor  care privesc unitatea;  

 Educatia publica privind unitatea, care va include vizite ale 

unitatii si programele de accesare;  

 Programe vizand incurajarea reducerii deseurilor, distribuirea 

deseurilor , reutilizarea, recuperarea si reciclarea deseurilor; 

 Instruirea personalului local in ceea ce priveste functionarea 

unitatii; 

Se recomanda ca activitatile propuse a fi desfasurate potrivit acestui 

program, in special cele privind educatia publica, sa fie desfasurate sub 

coordonarea Delegatarului pentru asigurarea premizelor unui impact 

semnificativ in randul utilizatorilor. 
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(10) Planul de Management al Materialelor, Combustibililor Energiei si 

Consumabilelor 

In timpul perioadei de mobilizare, Delegatul va trebui sa alcatuiasca un 

Plan de Management al Materialelor, Combustibililor, Energiei si 

Consumabilelor in Unitate.  

Planul va contine cerinte pe care materialele trebuie sa le indeplineasca 

la intrare si conditiile de acceptare, conditiile de calitate privind 

conformarea,  

Planul va trebui sa contina datele referitoare la consumurile specifice 

orare, lunare si pe tona de deseu procesat.. 

Planul va contine , pe baza datelor de consum, un program de 

aprovizionare, o dimensionare a stocurilor minime, etc.  

Planul va contine referiri la situatiile speciale si de urgenta, la cazurile 

de intrerupere sau intarziere a activitatii, in situatiile de varf. 

Planul va include in mod necesar cerintele de raportare si procedurile 

de raportare aferente, precum si masuri pe care Delegatul le ia pentru 

asigurarea unui flux rational , trasabil, masurabil si identificabil de 

material, fara intreruperi si gatuiri 

Pe tot parcursul primului an de operare, pe baza analizelor continue si a 

colaborarii cu Delegatarul si ceilalti operatori din SIMD, planul va fi 

actualizat, iar rezultatele vor fi prezentate in Raportul pentru primul an 

de operare. 

In continuare, Delegatul va efectua analize trimestriale, actualizand 

planul ori de cate ori devine necesar. 

Planul va contine, ca si capitol distinct, un program un plan de 

aprovizionare cu materiale consumabile critice (de exemplu, membrane 

de acoperire la compostare, pale ventilator, filtre, etc) cu furnizori, 

specificaţii tehnice şi preţuri actualizate, care să conţină si o procedură 

pentru gestionarea deşeurilor – de exemplu a deseurilor rezultate din 

membranele uzate sau distruse) 

 

(11) Planul de Asigurare a Calitatii 

Delegatul va elabora, pe baza Sistemului propriu de Asigurare a 

Calitatii, un plan de asigurare a calitatii proceselor din Statie. Planul de 

asigurare a calitatii vautiliza in mod specific, corespunzator metodei 

descrise in oferta si Planului de Executie a Serviciilor elaborat ulterior 

componentele Sistemului de Asigurare a Calitatii certificat al 

Delegatului. 

Planul de calitate va asigura trasabilitatea tuturor deseurilor care 

patrund in Unitate (data, provenienta, cod, tip, descriere succinta, 



 

P a g i n a  | 35 
Secțiunea 3 – Condiții SPECIALE de Contract 

Semnat, pentru și în numele DELEGATARULUI                                 Semnat, pentru și în numele DELEGATULUI 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 10 – ”Tariful” se va redenumi ”Tariful, plăți și mecanismul de realizare a 

plăților, planuri, programe de activitate și raportări în cadrul contractului” 

cantate, calitate, date despre transportator, destinatar, etc) 

Planul va contine procedurile necesare si formularele folosite pentru 

evidenta deseurilor intrate si iesite din unitate, incluzand certificate de 

calitate pentru materialele recuperate, certificate privind cantitatile 

receptionate/livrate, fise de insotire a transporturilor si formulare de 

receptie/predare. 

 

(12) Planul Resurselor Umane si de Pregatire Profesionala Continua 

Delegatul va intocmi si va intretine continuu un plan de asigurare a 

resurselor umane, în care va detalia funcţiile şi responsbilităţile 

personalului de management si ale personalului de operare si va 

prezenta posturile şi fişeşle posturilor alocate managementului si 

personalului de operare. 

Planul va contine o organigrama clara si explicita. 

Delegatul va infiinta si intretine un program de pregatire profesionala 

continua a personalului sau si al personalului Delegatarului incluzand 

cursuri, prezentari, testari, sesiuni de informare, editarea de brosuri si 

orice alte mijloace pe care le considera necesare pentru a asigura 

personalului sau, diferentiat pe categorii, calificarea cea mai buna. 

Planul va contine calcule privind dimensionarea personalului, 

norme/timpi de lucru, indicatori de utilizare, cost orar, lunar pe tipuri 

de operatii si pe total. 

Planul va contine fisele pentru fiecare post de lucru, intocmite 

corespunzator unei utilizari, coordonari, subordonari eficiente. 

El va contine metodele de evaluare a activitatii , precum si un program 

privind evaluarea personalului. 

 

(13) Managementul activitatilor de comercializare 

Delegatul va avea obligatia si responsabilitatea activitatii de marketing 

pentru materialele recuperate reciclabile si pentru compostul produs. 

Planul va fi facut pe baza analizei de piata, incluzand portofoliul de 

clienti, cererea pietei si preturile medii de vanzare, in evolutia lor. 

El va elabora strategia de piata, planul de marketing si programul de 

desfasurare a acestor activitati, precum si previziunile elaborate lunar 

privind vanzarile 

Planul va descrie piata si clientii pe care Delegatul ii are in vedere 

pentru vanzarea produselor, conditiile standard de vanzare si preturile  

Planul va descrie structura de marketing si vanzari a Delegatului, avand 

in vedere ca sarcinile de vanzare ii apartin, prezentand si resursele pe 
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care le va folosi pentru dechiderea vanzarilor , stabilizarea acestora si 

dezvoltarea lor, precum si metodele pe care le va folosi in acest scop. 

La inceputul Operarii, Delegatul va avea in vedere realizarea unui pret 

de vanzare mediu compozit de minim 60 Euro/t fara TVA pentru 

materiale reciclabile recuperate si a unui pret de minim 19 Euro/t (fara 

TVA) pentru compost. 

 

(14) Planul de Executie a Serviciului 

Planul de executie a serviciilor cuprinde toate activitatile pe care 

Delegatul le planifica si executa in cele trei activitati ale serviciului 

care ii sunt delegate. 

(1)    Generalitati 

Planul de executie a serviciilor este format din: 

 Un Plan de Operare 

 Proceduri Operationale  

 Manuale de Operare și Intretinere 

 Un Plan de Tranzitie 

 Un Plan de Vanzari 

Delegatul trebuie sa elaboreze si sa implementeze un program/plan de 

operare în 28 de zile de la semnarea contractului, care va include 

planurile, programele si activitatile stabilite prin Caietul de Sarcini, In 

planificarea Serviciilor, Delegatul se va supune reglementarilor si 

restrictiilor locale, regionale si nationale in vigoare. 

(2)    Planul de Operare 

Delegatul va trebui sa elaboreze un plan cu privire la operațiunil 

desfasurate in cadrul unitatii. In document vor fi cuprinse planuri si 

programe cu referiere la: 

(a) Programul de lucru; 

(b) Planul de paza si securitate al Unității; 

(c) Stabilirea si intretinerea intrarilor si iesirilor, inclusiv 

semnalizarea acestora;  

(d) Monitorizarea si inregistrarea accesului la unitate; 

(e) Dotarea si intretinerea birourilor administrative ale unitatii; 

(f) Gestiunea atelierelor, depozitelor, etc; 

(g) Gestiunea tuturor aspectelor legate de iluminatul exterior; 

(h) Asigurarea de facilitati mobile, 

(i)  Gestiunea unitatii fizice, inclusiv a colectarii levigatului, 

sistemelor de tratare, a sistemelor de tratare a tuturor emisiilor; 

(j)  Asigurarea si intretinerea seviciilor de utilitati (electricitate, 
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telecomunicatii, etc); 

(k) Asigurarea si intretinerea imprejmuirilor unitatii; 

(l)  Stabilirea zonelor de receptie si cantarire a deseurilor; 

(m) Clasificarea, sortarea , compostarea, transferul , 

depozitarea si transportul intern de materiale;  

(n) Clasificarea, sortarea si depozitarea intermediara a deseurilor 

inacceptabile si a deseurilor reziduale; 

(o) Planurile de acces în incintă, al cailor de acces si de gestiune a 

traficului si a cailor de acces; 

(p) Gestiunea flotei proprii de autovehicule, planul de operare și 

rutele autovehiculelor proprii; 

(q) Gestiunea suprafetelor de procesare 

(r) Gestiunea suprafetelor de rezerva; 

(s) Testarea de conformare anuala a Unitatii; 

(t) Gestiunea factorilor externi, inclusiv a planurilor pentru 

perioade cu precipitatii; 

(u) Gestiunea situatiilor de urgenta (cutremure, inundatii, incendii) 

(3)    Proceduri de operare 

Parte a Planului de executie a serviciilor sunt si procedurile de operare, 

aferente fiecarei activitati a serviciului de salubrizare astfel cum au fost 

prezentate la inceputul Caietului de Sarcini. Delegatul trebuie sa 

pregateasca în 28 de zile de la semnarea contractului, procedurile de 

lucru pentru Unitate , pentru fiecare dintre operațiile ce se desfășoară 

în unitate (recepţie şi cantărire, inspecţie, descărcare, dirijare 

vehicule, clasificare, sortare, compostare intensa, maturare, rafinare, 

depozitare, ambalare, livrare, transfer, etc); 

Delegatul va elabora cel putin urmatoarele proceduri:  

 procedura si o organigrama privind managementul operaţiilor, cu 

descrierea sarcinilor pe fiecare poziţie şi cu planul de asigurare a 

forţei de munca necesare. 

 procedură pentru programarea receptiei fluxurilor de materiale de 

la Delegatul de Colectare si Transport; 

 procedura privind modul de convenire a specificatiilor materialelor 

la intrare şi a stabilirii procentului de refuz la intrare; 

 procedură privind inspectarea încărcăturilor; 

 procedură pentru căntărirea fiecarei încărcături, pentru 

comunicarea, înregistrarea şi arhivarea axcesteia; 

 procedura pentru incarcarea in vederea sortarii si pentru  sortarea 

fiecarei încărcături; 
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 procedură privind extragerea, depozitarea, încărcarea şi transferul 

reziduurilor; 

 procedură privind depozitarea, încarcarea şi transportul 

materialelor recuperate; 

 procedura pentru compostarea intensive  si pentru evidentierea 

timpilor si a parametrilor de process, precum si a caracteristicilor 

cmaterialului, pentru fiecare sarja; 

 procedura pentru maturare si pentru evidentierea timpilor de 

proces si evidenta caracteristicilor si calitatii compostului 

maturat; 

 procedura pentru rafinarea si depozitarea compostului finit; 

 procedura pentru descarcarea deseurilor reziduale in compactoare 

si pentru gestiunea containerelor si autivehiculelor goale sip line 

la transfer; 

 procedură pentru monitorizarea cantităţii si calitatii reziduurilor; 

 procedură pentru monitorizarea cantităţii şi calităţii materialelor 

recuperate; 

 procedură pentru monitorizarea costurilor şi veniturilor din 

activitate, inclusiv pentru tratarea refuzurilor şi aşteptărilor 

vehiculelor; 

 procedură pentru testarea de performanţă a unităţii, în fiecare an 

de funcţionare; 

 procedură pentru raspunsul la reclamaţii; 

 procedură pentru monitorizarea emisiilor în aer şi în apa, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 procedura privind actualizarea tarifelor, pentru aplicarea 

prevederilor legale in vigoare; 

 descriere a unităţii pentru conştientizarea publicului şi 

prezentarea către vizitatori; 

In cadrul Procedurilor de operare, Delegatul va initia si conveni cu AC o 

Procedura de comunicare specifica si va asigura un sistem informatic 

electronic  specific. 

Delegatul are obligatia sa actualizeze Procedurile de Operare in mod 

continuu, cu scopul ca acestea sa reflecte orice schimbari aparute in 

cadrul unitatii. 

 

(4)    Manuale de operare si intretinere detaliate 

Delegatul trebuie să-și însușească manualele de operare si intretinere 

pentru unitate. 
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Delegatul trebuie sa se asigure ca manualele de operare si intretinere 

pentru echipamente, vehicule si instalatii sunt elaborate in 

conformitate cu specificul unitatii si cuprind toate echipmentele 

utilajele, instalatiile  si vehiculele care se afla sub controlul 

Delegatului. 

Dacă Delegatul contribuie cu echipamente suplimentare așa cum este 

precizat în acest Caiet de sarcini, manualele de operare si intretinere 

vor fi specifice pentru fiecare uilaj, instalatie  si echipament. 

Manualele de operare vor contine in mod obligatoriu urmatoarele :  

 structura organizatorica , numele persoanelor cu raspunderi, 

sarcinile fiecareia; 

 programe de intretinere si consumabile necesare unei bune 

functionari a unitatilor; 

 regulamente / reglementari de siguranta 

 controale de rutina si planificari in situatii de urgenta; 

 lista cu piesele de rezerva si uzura recomandate, 

 stocurile minime recomandate si perioadele recomandate pentru 

inlocuiri; 

 scheme mecanice, hidraulice, electrice, electronice, pneumatice 

Manualele de operare vor contine in mod obligatoriu si un formular (Fisa 

de Viata) a fiecarei constructii, instalatii echipament, dotare, in care se 

vor inscrie programarile privind intretinerea, revizia si reparatiile 

curente, modul si data in care  au fost acestea efectuate, persoanele 

responsabile, receptia si rezultatelel reparatiilor curente 

Delegatul va actualiza manualele de operare si intretinere in mod 

continuu, astfel incat acestea sa reflecte orice schimbare aparuta in 

cadrul unitatii. 

Delegatul va asigura monitorizarea si completarea permanenta a Fiselor 

de Viata pentru Utilajele și Echipamentele din Stație. 

(5)   Planul de tranzitie 

Cu un an inainte de data previzionata pentru data de incetare a 

contractului, Delegatul trebuie sa elaboreze un plan pentru predare-

primirea unitatii catre Delegatar, la data incetarii contractului.  

Unitatea include toate utilajele,  echipamentele, constructiile, dotarile, 

amplasamentele, puse la dispozitie de catre Delegatar (bunurile de 

retur) si care trebuie predate in stare functionala de catre operator, 

precum si cele procurate de operator pe durata contractului (bunurile 

de preluare, altele decat cele achizitionate pentru functionarea si 

intetinerea bunurilor de retur). Delegatul va preda dotarile si 
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echipamentele fixe in buna stare si dupa efectuarea unor probe care 

atesta buna lor functionare. 

Planul de tranzitie va cuprinde: 

 Planuri privind transferul unitatii catre Delegatar, ori catre un alt 

operator ; 

 Planuri de tranzitie privind personalul Delegatului, inclusiv masuri 

privind trecerea personalului Delegatului la Delegatar sau la 

Delegatul subsecvent; 

 O propunere de proces de transfer a tuturor inregistrarilor 

prevazute prin contract catre Delegatar;  

 Planuri de transfer a functiilor privind operarea si intretinerea 

catre un alt operator sau Delegatar; 

 Un program de instruire a personalului Delegatarului cu privire la 

toate aspectele referitoare la operare si intretinere in cadrul 

unitatii; Se va preda inclusiv Dosarul de Intervenții Ulterioare, ca 

instrument  de coordonare SSM; 

 Un plan de testari si verificari a starii activelor ce se predau. 

Intr-un interval de timp de cel mult 6 luni inaintea datei de incetare  a 

contractului prin ajungere la termen, Delegatul va sustine toate 

programele de instruire si pregatire. 

Predarea va fi consemnata intr-un Proces verbal de predare-primire si 

insotita de un Certificat de predare-primire, semnat de Delegatar si 

Delegatul existent si Noul Operator (daca a fost desemnat in prealabil). 

(6)   Planul si Programul de Marketing si Vanzari 

Planul de Marketing si de vanzari va contine urmatoarele : 

 Un plan de marketing si vanzari care va cuprinde metodologia de 

marketing folosita, programarea activitatilor, procedurile si 

formularele folosite. 

Planul va contine obiectivele fixate de Operator, in baza indicatorilor 

de performanta precizati de Delegatar, avand in vedere asigurarea unui 

pret de vanzare mediu compozit (calculat pe baza preturilor unitare 

pentru fiecare material si a cantitatilor vandute) pentru materialele 

reciclabile recuperate de minim 60 Euro/tonă, iar pentru compost, 

pretul minim propus de vanzare este de 19 Euro/tonă. O scadere a 

preturilor este posibila doar in functie de evolutia defavorabila a pietei, 

pe baza unui memoriu justificativ relevant, complet si coerent al 

Delegatului, si doar cu aprobarea scrisa a Delegatarului.  

Pentru realizarea fiecarui obiectiv propus (si aprobat de Delegatar) , vor 

fi prezentate caile de actiune (activitatile), persoanele responsabile, 
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data inceperii si data finalizarii. 

Pentru masurarea indeplinirii fiecarui obiectiv Delegatull va fixa metode 

de masurare cat mai sigure si precise. 

Indeplinirea obiectivelor va fi prezentata in cadrul unui formular de 

raportare a rezultatelor activitatilor de marketing, necesar pentru 

avizarea de catre Delegatar si urmarirea de catre aceasta a rezultatelor 

Planul de marketing si vanzari va fi supus aprobarii Delegatarului. 

 Un plan de previziuni privind vanzarile pentru 12 luni, in format 

Excel, insotit de o descriere/ /justificare a previziunilor si 

caracteristicilor materialelor si clientilor sub forme de anexe, 

incluzand experienta in ultimele 12 luni a Delegatului. Acesta va 

cuprinde pe primele coloane denumirea materialelor recuperate 

in vederea reciclarii si a calitatilor de compost, codul lor potrivit 

prevederilor legale, standardul de calitate/numarul normei 

interne de calitate agreate cu clientii. grupul de clienti orice alta 

categorie relevanta pentru vanzarea de produse reciclabile sau 

reciclate. Pe coloanele urmatoare se introduc cantitatile 

prevazute, pretul prevazut si valoarea vanzarilor, pentru fiecare 

luna.  

 Un plan de resurse materiale si financiare, stocuri planificate si 

personal necesar pentru realizarea vanzarilor previzionate. 

 Un plan de urmarire a vanzarilor, care sa permita monitorizaretea 

materialelor vandute, costurile aferente, valoarea vanzarilor  si 

beneficiul realizat la fiecare vanzare.  

 Un plan de raportare a vanzarilor pentru sinteza lunara, 

trimestriala si anuala a activitatilor de vanzare si care va include 

orice observatii pertinente referitoare la vanzarea respectiva. 

Acest plan va include o istorie a vanzarilor in luna anterioara si 

previziunile pe luna urmatoare. El va fi prezentat saptamanal AC 

si va face parte, in capitolul distinct privind activitatea de 

marketing si vanzari in rapaoartele prezentate de Operator, 

incluzand Raportul care va fi atasat oricarei situatii de plata 

solicitate.  

 

(15) Programul de management al activelor 

(1)   Generalitati 

Delegatul va elabora si va implementa un Program de Management al 

Activelor, dupa ce acesta, in prealabil, este aprobat de Delegatar. Acest 

program va fi elaborat si desfasurat pe baza  sectiunilor 515 (2)  si 515 
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(3) din Anexa de Specificatii  pentru Cerintele din Caietul de Sarcini 

(Anexa 5 la Caietul de Sarcini).  

Activele afectate realizarii activitatilor delegate si care formeaza 

Unitatea se constituie din:  

(i) Bunuri de retur - sunt bunurile predate de Delegatar, Delegatului 

prin process-verbal de predare-primire si care trebuie restituite 

Delegatarului de catre Delegat la daca incetarii contractului, in 

stare functionala. 

(ii) Bunuri de preluare – Sunt bunurile proprietatea Delegatului 

(realizate/finantate de catre operator pe perioada derularii 

contractului) si care sunt necesare prestarii activitatilor si pentru 

care Delagatarul isi poate manifesta dorinta de a fi preluate de la 

Delegat la data incetarii contractului, la valoarea lor contabila 

actualizată (rămasă de amortizat – după caz) 

(iii) Bunuri proprii ale Delegatului – sunt bunurile proprietatea 

Delegatului si care la incetarea contractului Delegatul este liber sa 

dispuna de ele dupa propria vointa. 

Programul de management al activelor are ca scop o infrastructura 

capabila oricand sa indeplineasca indicatorii de performanta 

operationali, la costuri controlate si in cele mai bune conditii privind 

asigurarea securitatii si sanatatii personalului, si protectia mediului. Se 

va acorda atentie perspectivelor planificate (cresterea capacitatii, a 

cantitatii materialelor procesate, etc). Programul de management al 

Activelor va contine o descriere a activelor, definind performanta 

fiecarui activ la preluare si pe parcursul operarii, pronind de la 

indicatorii de performanta operationali prezentati si de la specificatiile 

tehnice ale fiecarei component. 

Programul va prezenta masurile ce se vor lua si actiunile ce se vor 

intreprinde pentru asigurarea cerintelor viitoare ale Unitatii, pentru 

functionarea la unnivel minimum necesar pentru executia serviciilor, 

indiferent de situatiile aparute. se vor preenta acele masuri pentru 

reducerea costurilor legte de manegemtnul activelor, ca si pe acelea cu 

caracter inovativ care sa permita pastrarea performantelor. Se vor 

prezenta mdoalitati de management alternative, care pot duce la 

scadera costurilor si la optimizarea operarii. 

In programul de management al activelor va exista un calcul anual al 

costurilor, incluzand al actiunilor propuse, ca si o previzionare pe 

urmatorul an si pe urmatorii trei ani a costurilor necesare bunei 

functionari.  

In final se vor prezenta beneficiile prefigurate, ca urmare a desfasurarii 
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programului de management al activelor. 

Imbunatatirile, inlocuirile, investitiile noi se vor trata c un proiect 

independent, rezultat din Programul de management. Proiectul va avea 

ca rezultat Programul de Investitii, pe care Delegatul il va prezenta AC 

la sfarsitul fiecarui an de Operare, ca Anexa la Raportul Anual. 

(2) Analiza Starii Unitatii 

(a) Inainte de sfarsitul celui de- al treilea an de operare, AC si 

Delegatul trebuie sa realizeze o analiza  a starii unitatii operate 

care sa reflecte starea fizica a echipamentelor ce formeaza 

unitatea si perfomentele operationale ale acestora precum si a 

bunurilor si spatiilor administrative, intocmindu-se in acest sens 

un raport de analiza a starii unitatii. 

(b) Inainte cu 30 de zile de data incetarii contractuluise va efectua o 

analiza a starii unitatii folosind drept ghid analiza efectuata 

anterior pentru determinarea starii unitatii inainte de incetarea 

contractului. 

(3) Planuri de Remediere 

In aceeasi perioada in care Delegatul pregateste analiza starii unitatii  

acesta va pregati si va transmite Delegatarului un plan privind 

remedierea deficientelor in SSCT (“Planuri de Remediere”); Acesta va 

cuprinde planuri de remediere a solului, a platformelor, a impactului 

apelor de suprafata, levigatului, emisiilor in aer sau al oricaror efecte 

observate in incinta unitatii si in vecinatatea acesteia. 

 

(16) Raportul pentru Primul An de Operare 

Primul an de operare prevede  mai multe perioade distincte : 

 Perioada de Mobilizare, cu o durata de 84 de zile. Descrierea 

activitatilor si obligatiile Delegatului sunt prezentate in capitolul 

Caietului de Sarcini, respectiv [Precizari privind perioada de 

Mobilizare]. Toate costurile aferente acestei perioade vor fi 

suportate de catre Delegat. Perioada se incheie cu preluarea de 

catre Delegat a tuturor Bunurilor de Retur, incluzand remedierile 

executate de Delegat pe cheltuiala Delegatarului necesare pentru 

buna functionare și receptia de catre Delegatar a Bunurilor de 

Preluare realizate de Delegat in conformitate cu prevederile 

Caietului de Sarcini si cu Oferta sa Tehnica si Financiara, in urma 

testelor de punere in functiune efectuate. 

 Primul trimestru dupa Perioada de mobilizare, in care activitatile 

trebuie sa ajunga la minimum 50% din capacitate 
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 Al doilea trimestru (dupa perioada de mobilizare) in care vor fi 

demonstrate performantele instalatiilor/echipamentelor pentru o 

capacitate de 70% din capacitatea nominala  

 Al treilea trimestru, in care se va ajunge la o capacitate de 

functionare de 100%. 

(a) Delegatul va efectua o revizuire cuprinzatoare a operatiilor, 

activitatilor de intretinere, modului de administrare si 

performantelor economico-financiare ale unitatii, dupa primul an 

de operare (“ Raport Anual”) si va raporta in fata Delegatarului 

asupra rezultatelor acestei revizuiri. 

(b) Delegatul va actualiza Raportul Anual in fiecare an al contractului 

de operare si va raporta Delegatarului asupra rezultatelor. 

Raportul Anual pentru primul An de operare, ca si Rapoartele Anuale 

actualizate trebuie sa cuprinda, cel putin: 

(1) Informatii cantitative si calitative, continand descrierea si analiza 

nivelului si calitatii performantelor unitatii in primul an de operare, 

inclusiv date, analize si descrieri referitoare la: 

 Volumele de deseuri primite, receptionate, refuzate, acceptate, 

tratate, deseurile reciclabile vandute, aflate in stoc, pe activitati 

(sortare, compostare, transfer); 

 Nivelul stocurilor de produse vandabile; 

 Rezultatele obtinute in ceea ce priveste asigurarea cantitatilor de 

deseuri la intrare (input) pentru utilizarea la capacitatea 

nominala a SSCT; 

 Rezultatele lunare obtinute in ceea ce priveste adaptarea calitatii 

deseurilor la intrare la nivelul prevazut de contaminare (max. 

20% pentru primul an pentru deseurile reciclabile, respectiv 10% 

pentru biodeseuri) si pregatirea pentru reducerea treptata a 

nivelului de contaminare acceptat la intrare (pana la 10% pentru 

reciclabile si de 3% pentru biodeseuri in anul 2021) 

 Volumele de reziduuri (deseuri ultime) şi caracterizarea acestora; 

 Modul de utilizare a fortei de munca si parametrii de tutilizare 

(cost orar, cost lunar, indice de utilizare a timpului de lucru); 

 Modul de utilizare a echipamentelor tehnologice (indice de 

utilizare a timpului de lucru, consumuri, costuri); 

 Nivelul stocurilor de materiale auxiliare, combustibili,  

 Nivelul, tipul si frecventa activitatilor de intretinere a unitatii, a 

echipametelor, utilajelor, instalatiilor si vehiculelor 

 Tipul si frecventa intreruperilor in activitate si a intreruperilor 
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cauzate de activitati de intretinere si reparatii necesare unitatii, 

vehiculelor si echipamentelor; 

 Timpul de raspuns necesar pentru interventie la efectuarea 

reparatiilor accidentale; 

 Evenimente cauzatoare pentru inchiderea temporara a operarii 

unitatii si/sau pentru suspendarea operarii; 

 Eficienta sistemelor de colectare a levigatului, mirosului, prafului, 

zgomotului, dupa caz; 

 Volumele de levigat descarcate in afara unitatii; 

 Starea apelor subterane si de suprafata in cadrul unitatii si 

impactul activitatilor din cadrul unitatii asupra apelor de 

suprafata si subterane in afara unitatii; 

 Eficienta sistemelor de securitate utilizate pentru prevenirea 

recuperarii informale; 

 Eficienta programelor de control al efectelor asupra mediului, 

incluzand emisia de mirosuri, imprastierile de deseuri, bolilor, 

insectelor, rozatoarelor si pasarilor; 

- O analiza si o descriere a nivelului si calitatii performantei Unitatii 

in primul an de operare in ceea ce priveste realizarea 

indicatorilor de performanţă si operationali, facturarile, 

colectarea si serviciile acordate utilizatorilor și clientilor, inclusiv 

o analiza si descriere referitoare la pierderile la facturare si 

colectare, inclusiv o analiza a conturilor restante la plata; 

- O analiza si o descriere a serviciilor acordate utilizatorilor și 

clientilor, inclusiv o analiza si o  descriere a modului de tratare a 

sesizarilor si reclamatiilor utilizatorilor și clientilor si procentele 

de rezolvare a sesizarilor si reclamatiilor pe parcursul primului an 

de operare a unitatii; 

- O analiza si descriere a trasaturilor cheie privitoare la forta de 

munca utilizata in Unitatea in primul an de operare, incluzand 

statistici referitoare la absenteism, fluctuatie, lucru peste 

program, accidente, productivitate si instruire personal. 

Delegatul va include in Raportul Anual toate calculele, estimarile si 

ipotezele, inclusiv pe acelea folosite la masurarea performantei si a 

calcularii, estimarii si stabilirii indicatorilor de baza. 

 

Articolul 10, Paragraful ”4” – Raportări în cadrul contractului: 

(17) Pe parcursul executării contractului, Delegatul va avea obligația să 

elaboreze următoarele documente, ca parte a raportărilor între părți: 
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(1) Jurnalul zilnic 

(1.a) Delegatul va initia și actualiza zilnic un Jurnal al Serviciului de 

Operare, completand zilnic o Fisa zilnica a Serviciului, pe care o va 

adauga, tot zilnic, Jurnalului.  

(1.b) Fisa zilnica va cuprinde, cel putin urmatoarele informatii, care vor 

fi accesibile in timp real Delegatarului, pe cale electronica sau in 

maximum 24 de ore de la solicitarea Delegatarului, in forma scrisa, pe 

hartie; 

- Conditii meteo; 

- Personal de serviciu in Unitate; 

- Programul de lucru, incluzand intreruperile programate si 

neprogramate si cauzele acestora; 

- Utilizarea autovehiculelor de transport, incluzand timpi de transport, 

reparatii, stationare, rapoarte ale conducatorilor, etc. 

- Utilizarea echipamentelor si utilajelor de lucru, cuprinzand informatii 

referitoare la opriri accidentatle, opriri programate (revizii , inlocuiri, 

reparatii, etc), natura defectiunilor, timpii de oprire, reparatii 

efectuate si componente folosite ; 

- Cantitati intrate, cantitati compactate, suprafete si volume acoperite, 

cantitati refuzate, cantitati recuperate, cantitati depozitate temporar 

sau securizate, incluzand originea deseurilor primite si destinatia celor 

care ies din unitate; 

- Incidente care au avut lor in ziua analizata si activitati neprogramate 

- Intarzieri, Intreruperi; 

- Reclamatii (receptii, tratare, raspunsuri); 

- Rezultate ale controlului intern de monitorizare, calitatea apei din 

foraje de monitorizare 

- Rezultatele monitorizarii gramezilor din zona de compostare intensiva 

si de maturare, cu evidenta parametrilor la zi, 

- Lucrari de revizii, itretinere, reparatii, 

- Inspectii in incinta SSCT si vizite, 

- Situatia SSM, incluzand, dupa caz, incidente, dispute, situatii de 

urgenta, rezultate inspectii, incendii, etc.; 

- Probleme privind asigurarea calitatii; 

- Diverse 

 

(2) Rapoartele lunare 

(2.a) Delegatul va pregati, cel tarziu in termen de zece (10) zile de la 

sfarsitul fiecarei  luni, cate un Raport Lunar asupra prestarii serviciilor.  
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Raportul lunar va contine cel putin, urmatoarele: 

- Fisele zilnice de prestare a serviciului; 

- O comparatie a datelor cu rezultatele activitatii din luna trecuta si cu 

previziunile pentru luna care urmeaza, incluzand masuri de asigurare a 

continuitatii, performantei si randamentului; 

- Rezultate ale monitorizarii de mediu, SSM si calitate. 

- Servicii neprogramate suplimentare. 

(2.b) Continutul – cadru (tip) al acestui raport va fi stabilit de către 

Delegat în perioada de mobilizare. 

 

(3) Rapoarte trimestriale  

 un raport de progres pentru fiecare dintre documentele 

prezentate la  Art.  512 (2) din Caietul de Sarcini;  

 un raport asupra modului de implementare a recomandarilor AC, 

asa cum e prevazut in Art. 512 (2) din Caietul de Sarcini. 

 un raport asupra performantei Delegatului, pe baza de masuratori 

pentru fiecare tip de activitate în parte (recuperare reciclabile, 

compostare biodeseuri și transfer), pe tipuri si cantitati de 

deseuri si materiale recuperate si predate Delegatarului pentru 

vanzare; 

 un raport de monitorizare a starii mediului , care va cuprinde 

informatii asupra emisiei in atmosfera, asupra colectarii si 

tratarii levigatului, asupra calitatii apelor de suprafata si a celor 

subterane, asupra colectarii informale, controlul maladiilor, 

raspandirilor de deseuri, praf, emisii de zgomot, etc.  

 un raport asupra inspectiilor efectuate si asupra modului de 

evolutie si rezolvare a deficientelor din cadrul Unitatii 

 un raport financiar privind costurile de operare si intretinere  

 un raport contabil asupra veniturilor, facturarilor si incasarilor , 

avand ca si capitol separat facturile neincasate. 

 infomatii privind deseurile livrate in Unitate, tipul si cantitatile 

acestora, referiri asupra cantitatilor tratate, refuzate, 

transferate la depozit, Art. 512 (2) din Caietul de Sarcini 

 un rezumat al reclamatiilor primite, a modului de rezolvare si a 

timpilor de raspuns 

Raportul trimestrial nu va putea fi  predat intr-un interval de timp mai 

mare de 15 zile de la ultima zi a trimestrului pentru care se face 

raportarea. 
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(4) Rapoarte Anuale 

Delegatul va trebui ca,  in 30 de zile de la sfarsitul fiecarui an de 

activitate, sa transmita Delegatarului un Raport Anual, in limba romana. 

Raportul Anual va rezuma activitatile operatorului in anul precedent de 

activitate, in domeniile specificate la Art. 516 din caietul de Sarcini, dar 

si alte informatii care ar putea fi solicitate de Delegatar. 

 

(5) Alte rapoarte si informari 

In cazul aparitiei unui caz de forta majora, Delegatul si/sau Delegatarul 

trebuie sa raporteze in maxim o oră de la sesizarea aparitiei 

evenimentului. Dacă Delegatarul decide să intrerupă activitatea, 

operatorul va relua prestarea serviciilor de îndată ce conditiile ii 

permit. Delegatul va trebui să proceseze si transfere deseurile 

acumulate atunci cand situatia reintră în normalitate. 

 

(6) Intalniri 

Delegatul este obligat sa organizeze intalniri cu Delegatarul, la care pot 

lua parte si terti invitati, dupa cum urmeaza: 

(a) Intalniri lunare, in primele 6 luni de la data de incepere a 

activității 

(b) Intalniri trimestriale 

(c) Intalniri speciale, la solicitarea Delegatarului 

Organizarea, pregatirea agendei, elaborarea minutelor si a unei liste 

anexa privind rezolvarea problemelor discutate la intalniri cade in 

sarcina Operatorului; 

 

(7) Modul de transmitere a rapoartelor (si a tuturor documentelor) 

Toate rapoartele si documentele solicitate pe durata Contractului vor fi 

remise Delegatarului in doua (2) copii si in format digital accesibil 

Delegatarului. 

 

ARTICOLUL 11 – REDEVENȚA 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 11 - Redevența 

Articolul 11 Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

(1) Pentru fiecare An Contractual, Delegatul va plăti Delegatarului o 

Redevenţă Minimă Datorată în suma de 156.308 euro, echivalentul a 
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713.639,80 lei, conversie efectuată la data de 27.07.2017, la un curs 

valutar afișat de 1 euro = 4,5656 lei. 

(2) Redevenţa devine exigibilă de la Data de Începere a Contractului şi 

va fi plătită în tranșe trimestriale egale, în contul notificat de 

Delegatar, pana la data de 15 ale primei luni următoare trimestrului 

pentru care trebuie efectuată plata (de exemplu plata redevenţei 

pentru primul trimestru va fi efectuată înainte de data de 15 a celei 

de-a patra luni calculate de la Data de Începere a Contractului şi aşa 

mai departe).  

(3) În cazul în care Delegatul nu efectuează plata redevenţei datorată 

Delegatarului în termenul prevăzut la alin. (2), Delegatul va plăti 

penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1 % din suma datorată pentru 

fiecare zi de întârziere. 

(4) Neplata redevenţei de către Delegat în termen de 30 (treizeci) de 

Zile de la data scadenței, conferă Delegatarului dreptul de a  considera 

Contractul reziliat de plin drept fără a fi nevoie de nicio altă 

formalitate sau de intervenţia unei instanţe judecătoreşti.  

(5) Prin prezentul Contract nu sunt acceptate plăţi parţiale. În cazul 

efectuării unei astfel de plăţi parţiale, Delegatarul va fi îndreptăţit să 

considere plata ca fiind neefectuată, devenind astfel incidente 

prevederile alin. (3) și (4) ale prezentului Articol. 

(6) Momentul efectuării plăţii se consideră a fi ziua în care contul 

Delegatarului este creditat cu suma reprezentând tranșa trimestrială de 

plată. 

(7) In cazul in care, rezultatul din exploatare este mai mic, iar valoarea 

Redevenței minime datorate Delegatarului de către Delegat, ar fi mai 

mica decat nivelul minim anual al redeventei stabilit la articolul 11 

aliniatul (1), Delegatul este obligat sa plateasca din resursele sale, 

diferenta. 

 

ARTICOLUL 12 – INDICATORII DE PERFORMANȚĂ 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 12 – Indicatorii de performanță 

Articolul 12 Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

(1) Delegatul va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea 

Indicatorilor de Performanţă, stabiliţi în Regulamentul Serviciului 

(Anexa nr. 1), şi cei prevăzuţi în Anexa nr. 8 („Indicatorii de 

Performanţă”) la prezentul Contract. 
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(2) Indicatorii de Performanţă stabilesc, printre altele, condiţiile pe 

care trebuie să le îndeplinească Serviciul, având printre obiective: 

a) continuitatea Serviciului din punct de vedere cantitativ și 

calitativ; 

b) adaptarea permanentă la cerințele rezonabile ale Utilizatorilor; 

c) eliminarea oricăror discriminări privind accesul la Serviciu; 

d) respectarea reglementărilor specifice din domeniu. 

(3) Indicatorii de Performanță includ, fără însă a se limita la acestea, 

următoarele cerințe: 

a. Utilizarea cât mai apropiata de capacitatea proiectata (28000 

t/an) a Stației de Sortare Reciclabile / Stației de Recuperare 

Material (în vederea reciclării / valorificării), in conditii de 

continuitate si eficienta, cu realizarea unui indice de utilizare a 

fondului de timp anual de minim 0,87. 

b. Reducerea cantitatii de deseu ultim  rezultat din sortare la 

maximumul dat de indicii progresivi de deseu ultimi prezentati in 

cadrul Studiului de fundamentare. 

c. Utilizarea cat mai apropiata de capacitatea proiectata a instalatiei 

de compostare (10000 t/an) din cadrul STSC, cu realizarea unui 

indice de utilizare a timpului de peste 0.87. 

d. Reducerea cantitatii de deseu ultim de la compostare la 

maximumul dat de indicatorii prezentati la fezabilitatea tehnica 

si economica 

e. Utilizarea eficienta a una sau doua unitati de transfer din cadrul 

SSCT (numarul fiind determinat in urma concesionarii activitatilor 

de CSTS din judet (pentru toate cele 7 zone) 

f. Asigurarea capacitatii de prelucrare fluxurilor de deseuri solide 

municipale reciclabile colectate separat din judetul Mures, daca 

situatia o va cere,  

g. Reducerea de masa a biodeseului colectat separat si transportat 

separat cu min. 45% din cantitatea receptionata de Concesionar. 

h. Numar minim de reclamatii si dispute cu Operatorul DDN privind 

calitatea materialului livrat (compactibilitate, grad de tratare si 

maturare, etc) 

i. Rezolvarea in cel mai scurt timp (precizat in caietul de sarcini) a 

reclamatiilor. 

j. Efectuarea de masuratori de compozitie in conformitate cu 

standardele precizate in Caietul de sarcini, la intervalele care se 

prezinta in document, elaborarea de recomandari pentru 

separarea la sursa in vederea cresterii eficientei Stației de 
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tratare mecanico – biologică de la Sânpaul. 

k. Cunoasterea si aplicarea tuturor standardelor de calitate 

prevazute a fi respectate de catre Delegatar. 

l. Asistenta tehnica acordata Delegatarului privind dezvoltarea in 

continuare a colectarii separate pentru respectarea indicatorilor 

maximi de contaminare, pe baza masuratorilor si rezultatelor 

exploatarii curente. Asistenta tehnica va consta in stabilirea si 

comunicarea catre Delegatar, a standardelor de calitate a 

deseurilor acceptate in Statia de Sortare, Compostare si transfer, 

continand, pentru fiecare categorie de deseu receptionata,  

limitele maxime de contaminare cu alte tipuri de deseuri si 

masurile propuse pentru Delegatar de adaptare la standarde a 

contaminarii. De asemenea, asistenta tehnica va consta in 

transmiterea de propuneri privind colectarea separata a unor 

fluxuri de deseuri individuale, cerute de piata si purtatoare de 

eficienta. 

m. Respectarea in totalitate a cerintelor din Autorizatia Integrata de 

Mediu. 

n. Respectarea obligatiei de a asigura numarul de locuri de munca la 

care Delegatarul s- a angajat in cadrul Aplicației de Finanțare 

pentru SIMDS din judetul Mures, a asigurarii unui nivel de 

salarizare, de conditii de munca si de pregatire profesionala 

continua corespunzatoare, de conformare totala la cerintele 

privind Protectia Muncii. 

o. Respectarea tuturor cerintelor privind Protectia impotriva 

Incendiilor. Verificarea conformarii la normele actuale privind 

protectia la foc si raportarea catre Delegatar la sfarsitul 

perioadei de Mobilizare a masurilor care ar trebui intreprinse 

pentru conformare. 

p. Prezentarea completa si la termen a tuturor Rapoartelor (zilnice, 

lunare, trimestriale, anuale, a rapoartelor special privind Starea 

Activelor din SSCT), pe baza cerintelor specific din Caietul de 

sarcini al Concesiunii; 

q. Reactie imediata la reclamatiile utilizatorilor si Autoritatilor 

competente, urmata de rezolvarea acestor relamatii, in 

termenele si utilizand structura prezentate in caietul de Sarcini 

al Concesiunii; 

r. Acordarea de asistenta si efectuarea de cheltuieli proprii pentru 

constientizarea uitlizatorilor, pentru informarea si educarea lor, 

pentru cresterea nivelului calitativ al deseurilor reciclabile si 

biodeseurilor colectate separat. Cerinta Delegatarului privind 
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indeplinirea acestui indicator de performanta este de raportare a 

cel putin o conferinta de presa anual si a cel putin o vizita in 

amplasament pe trimestru a unor grupuri de utilizatori, selectati 

de Delegatar din randul elevilor, studentilor, reprezentantilor 

ONG-urilor specifice, utilizatorilor, anuntate in prealabil. 

Activitatea de constientizare si educatie este un factor de 

crestere a eficientei activitatii Delegatului, care isi va determina 

singur activitati suplimentare. 

s. Desfasurarea unei activitati de marketing si vanzari 

corespunzatoare, pentru obtinerea, in conditiile respectarii 

standardelor privind materialele recuperate si compostul a unui 

pret compozit de vanzare de min 60 Euro/t in primul an si de 

minimum 80 Euro/t din anul al doilea (cu considerarea adecvata 

si justificata a variatiilor pietei). Prezentarea periodica (cu 

ocazia rapoartelor trimestriale) catre Delegatar a starii pietei 

(evolutii trecute, prezsente si viitoare, cu un orizont de minimum 

6 luni. 

t. Asigurarea utilitatilor, prin incheierea tuturor documentelor legale 

privind furnizarea si decontarea acestora de la Operatorul DDN in 

perioada de mobilizare si instalarea sistemelor de masurare 

necesare evidentierii consumurilor proprii. 

u. Completarea Sistemului Informatic, in conditiile detaliate prin 

Caiet de Sarcini, cu respectarea obligatiei din oferta de a asigura 

si procurarea si instalarea tuturor componentelor necesare, 

asumate prin oferta, avand ca scop asigurarea monitorizarii 

zilnice de la distanta a statiei de catre Delegatar, dar si 

procesarea si transmiterea in format convenit in perioada de 

Mobilizare a tuturor datelor, rapoartelor, statisticilor culese prin 

sistemul SCADA pus la dispozitie si completat de Concesionar. 

v. Aplicarea tuturor Planurilor si programelor pe care, pe baza 

ofertei sale, Concesionarul le va detalia in perioada de Mobilizare 

si le va supune aprobarii Delegatarului inainte de data inceperii 

Exploatarii (dupa max 84 de zile de la data intrarii in vigoare a 

Contractului.  

w. Grija exemplara fata de infrastructura tehnico-edilitara a SSCT, 

repectarea prescriptiilor de intretinere (incluzand folosirea doar 

a materialelor si componentelor recomandate de producatori-

constructor) in manualelel de Operare si Intretinere si in Cartea 

Constructiei), efectuarea reviziilor si reparatiilor curente in 

conformitate cu Planul de Intretinere, Reparatii elaborate in 

Perioada de Mobilizare si raportarea tuturor 
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intreruperilor/incidentelor in cel mai scut timp. 

x. Pregatirea unui Plan de tranzitie catre Operatorul subsecvent care 

se va aplica inainte de incetarea Contractului (la termen sau 

inainte de termen, inclusive in cazul rezilierii) si aplicarea lui, 

incluzand remedierea activelor pana la un nivel rezonabil 

corespunzator cu durata de utilizare inregistrata (verificarea de 

catre Delegatar se va face utilizand servicii expert). 

 

ARTICOLUL 13 – MONITORIZAREA CONTRACTULUI 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 13 – Monitorizarea contractului 

Aliniatul (3) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

(3) La sfârşitul fiecărei Perioade de Monitorizare, Delegatarul va întocmi 

un “Raport de monitorizare” pe care îl va transmite Delegatului, în 

termen de 30 zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest 

raport va stabili măsurile de conformare pe care Delegatul trebuie să le 

adopte, într-un termen care nu poate fi mai mare decât cel stabilit prin 

Raport. Lipsa unui răspuns din partea Delegatului, după 30 de zile de la 

data primirii Raportului de monitorizare de către Delegat va însemna 

asumarea realizării  măsurilor de conformare în termenul stabilit de 

Raportul de monitorizare. 

Aliniatul (4) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

(4) După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta 

Delegatarului propunerile sale de îmbunătăţire a activității pentru a se 

conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, 

transmiţând aceste propuneri în termen de 30 Zile de la data primirii 

Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității 

vor: 

a) explica măsurile pe care Delegatul intenţionează să le ia pentru a-

şi îmbunătăţi activitatea in scopul conformării cu Contractul, 

inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanţă; 

b) prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanţă 

va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit 

Indicator de Performanţă. 

Aliniatul (7) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

(7) Delegatul va raporta lunar Delegatarului următoarele: 
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a) cantitatea de Deșeuri acceptată la fiecare Instalaţie de Deșeuri, 

pe tip de Deșeuri şi surse; 

b) cantitatea de Deșeuri trimisă la reciclare, pe tip de material; 

cantitate de compost produsă; cantitatea de energie produsă din 

valorificarea Deșeurilor; cantitate de Deșeuri trimisă la depozitare; 

c) venitul obţinut din valorificarea Deșeurilor, pe tip de material 

valorificat; 

d) înregistrarea activităţii zilnice pentru toate transporturile de 

Deșeuri primite la fiecare Instalaţie de Deșeuri, inclusiv gradul de 

acceptarea a Deșeurilor (numărul de transporturi acceptate / total 

transporturi sosite la fiecare Instalaţie de Deșeuri pe zi sau pe lună); 

In sensul prezentului alineat “lunar” va fi interpretat prin aceea că 

Delegatul trebuie să furnizeze înainte de sfârşitul primei săptămâni din 

lună informaţiile referitoare la luna precedentă. 

Aliniatul (9) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

(9) Delegatul va raporta anual Delegatarului următoarele: 

a) informaţii privind: numărul total de angajaţi; numărul total de 

zile lucrate pe lună; numărul de ore de operare la fiecare 

Instalaţie de Deșeuri;  

b) performanţa în atingerea Indicatorilor de Performantă stabiliţi pe 

o bază anuală, după caz. 

Aliniatul (10) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

(10) Delegatul va raporta date şi informaţii Autorităţii Competente de 

protecție a mediului (datele şi informaţiile specifice activităţii, inclusiv 

chestionarele din anchetele statistice naționale) şi va raporta Autorităţii 

de Reglementare cantitatea de Deșeuri predată altor operatori care 

desfăşoară activităţi de tratare a Deșeurilor, după caz, şi la Depozit, pe 

fiecare tip de Deșeuri. 

 

ARTICOLUL 14 – FLUXUL DEȘEURILOR / FLUXUL DEȘEURILOR ŞI RELAŢIA CU 

OPERATORII DE SALUBRIZARE/ GENERATORII 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 14 – ”Fluxul deșeurilor / fluxul deșeurilor și relația cu operatorii de salubrizare 

/ generatorii” se va redenumi ”Fluxul deșeurilor, Aria de delegare și relația cu Operatorii 

de salubrizare / Generatorii” 

Articolul 14 Se șterge și se completează cu următoarele: 
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(1) Delegatul va presta Serviciul în întreaga Arie a Delegării, 

desfăşurând activitățile de sortare, compostare și transfer pentru 

întreaga cantitate de Deșeuri care pot fi acceptate la SSCT conform 

Autorizaţiilor aferente de mediu şi care sunt predate de Operatorii de 

Salubrizare / Generatori. 

(2) Pentru activitatile de Salubrizare delegate in conformitate cu 

Contractul termenul de Arie a Serviciului reprezinta Aria de colectare 

de pe care se aduna deseurile la Stația de Sortare, Compostare şi 

Transfer  Tg Mures-Cristești astfel: 

 Pentru deseurile solide reciclabile, in trei fluxuri (Hartie/Carton, 

Plastic/Metal şi Sticla) aria este reprezentata de zonele 1 – Sanpaul 

(doar grupul de localitati arondate SCST Cristesti, dupa cum reiese din 

Regulamentul Serviciului) si 2 -  Tg Mures; 

 Pentru deseurile biodegradabile, din alimentatie, din parcuri si 

gradini, din piete, precum si a deseurilor de la utilizatori non casnici cu 

obiect de activitate hoteluri-restaurante-qalimentatie aria este 

reprezentata de zona 2 – Tg Mures 

 Pentru deseurile reziduale, deseurile colectate din zona 2 Tg 

Mures, 

(3) Aria Serviciului este definita si descrisa in Regulamentul de 

Salubrizare. 

(4) Delegatarul  isi rezerva dreptul de a decide modificarea ariei de 

servicii in concordanta cu contractul si legile aplicabile, din proprie 

initiativa sau la cererea expresa si justificata a Delegatului.  

Modificarile au in vedere in primul rand asigurarea functionarii la 

capacitatea proiectata a SSCT Cristesti-Valureni, in primul rand prin 

transferul in vederea sortarii si recuperarii de materiale a deseurilor 

colectate separat in celelalte zone de salubrizare/transfer din judetul 

Mures prin intermediul statiilor de transfer existente in aceste zone, dar 

si pentru acoperirea capacitatii de la terti (colectori informali, colectori 

autorizati, Operatori pentru Preluarea responsabilitatilor de Reciclare, 

etc. 

(5) Delegatul, luand la cunostinta decizia Delegatarului cu privire la 

modificarea ariei de servicii va face propuneri pentru acte aditionale la 

contract, corespunzator includerii ori excluderii, maririi, micsorarii sau 

schimbarilor ariei de servicii. 

(6) Delegatul este autorizat să contracteze activităţi de transfer 

deşeuri, pentru transferul unor cantităţi adiţionale de deşeuri, în scopul 
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maximizarii eventualelor capacităţi nefolosite ale Staţiei, devenite 

disponibile prin neasigurarea de către Operatorul de colectare a 

cantităţilor suficiente de material numai cu avizul prealabil al 

Delegatarului. 

Acceptarea in unitate a deseurilor din afara ariei serviciilor se va face in 

situatii exceptionale si fundamentate, astfel incat sa nu modifice 

conditiile existente la data atribuirii contractului si pentru perioade 

scurte de timp cat dureaza situatia ce a generat aceasta decizie, si 

numai cu aprobarea Delegatarului (in masura in care aceasta decizie 

afecteaza contractele incheiate de Delegatar). 

(7) Livrarea şi procesarea deşeurilor de la terţi nu trebuie să interfereze 

în niciun fel cu procesarea deşeurilor primite de la Operatorul de 

colectare, iar acestuia i se va acorda prioritate absolută privind 

procesarea materialelor livrate. Prin Operator de Colectare (separata si 

transport separat) se intelege orice Operator de salubrizare inregistrat 

in cadrul Sistemului Integrat de Managemental Deseurilor din Judetul 

Mures si, in primul rand a Operatorilor carora le-a fost delegata prin  

intermediul ADI Ecolect ca Autoritate Contractanta, activitatea de 

colectare separata si transport separat al deseurilor in cele 7 zone ale 

judetului Mures. Lista completa a Operatorilor de salubrizare 

inregistrati va fi predata Operatorului SSCT in cel mult 7 zile de la 

semnarea contractului.  

(8) În maximum 10 zile de la începutul fiecărei luni calendaristice, 

Delegatul trebuie să înainteze către Delegatar o Declaraţie asupra 

Materialelor Livrate (intrate) în Unitate, în care să declare şi descrie 

cantităţile de deşeuri primite şi procesate în luna precedenta datei 

declaraţiei.  Forma Declaraţiei privind materialele intrate în Unitate va 

fi convenita de parti in timpul Perioadei de Mobilizare, la propunerea 

Operatorului. Declaraţia trebuie în mod obligatoriu să fie însţoită de 

rapoarte de cântărire, elaborate în conformitate cu un formular propus 

de Delegat şi avizat de Delegatar. Rapoartele de cântărire trebuie 

asigurate atât în scris, în 3 exemplare, cât şi în forma electronica 

compatibila cu sistemele Delegatarului. 

 

ARTICOLUL 15 – COLECTAREA SEPARATĂ / PROCEDURILE DE ACCEPTARE A 

DEȘEURILOR 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 
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(1) Delegatul va asigura implementarea procedurilor corespunzătoare de 

acceptare a Deșeurilor, inclusiv următoarele:  

a) Operatorii de Salubrizare / Generatorii care aduc Deșeuri pentru 

sortare trebuie să fie în prealabil înregistraţi; 

b) Toate Deșeurile care ajung la orice Instalaţie de Deșeuri trebuie să 

facă obiectul unei inspecţii vizuale; 

c) Toate Deșeurile care nu îndeplinesc criteriile de acceptare şi sunt 

considerate ca necorespunzătoare pentru sortare vor fi respinse; 

d) Fiecare transport de Deșeuri acceptat la sortare/transfer va fi 

înregistrat (greutate, caracteristici şi sursa, data şi 

producătorul/deţinătorul, datele de identificare ale vehiculului care 

efectuează transportul şi şoferul său). 

e) Toate Deșeurile care nu îndeplinesc criteriile de acceptare şi sunt 

considerate ca necorespunzătoare pentru sortare, compostare și 

transfer vor fi respinse; în cazul unei respingerii, Delegatul va notifica 

imediat (respectiv cel mai târziu în cursul următoarei Zile Lucrătoare) 

Operatorul de Salubrizare / Generatorul care a adus respectivele 

Deșeuri la SSCT Cristești şi Delegatarul/ADI despre respingerea acestor 

Deșeuri şi motivele care au dus la această măsură; Deșeurilor li se va 

aplica procedura privind refuzul deșeurilor din caietul de sarcini. 

 

ARTICOLUL 16 – PRESTAREA SERVICIULUI, GRAFICUL DE OPERARE ŞI 

ÎNTREŢINEREA BUNURILOR 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 16 – Indicatorii de performanță 

Articolul 16 Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

(1) Delegatul se obligă să execute Serviciul în conformitate cu 

termenele/intervalele stabilite în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 

la prezentul Contract), precum şi în Programul de Operare din prezenta 

Clauză şi din Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la prezentul 

Contract). 

(2) Delegatul va asigura capacitatea suficientă pentru Instalațiile de 

Deșeuri aflate în operarea sa, pe întreaga Durată a Contractului, pe 

baza estimărilor de Deșeuri generate, care îi este pusă la dispoziţie de 

Delegatar. 

(3) Delegatul se obligă să supravegheze prestarea Serviciului, să asigure 
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resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi alte 

resurse, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute pentru 

îndeplinirea Contractului, în măsura în care necesitatea asigurării 

acestora este prevăzută în Contract, în Caietul de Sarcini al Serviciului 

sau se poate deduce în mod rezonabil din acestea.  

(4) Delegatarul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciului 

pentru a stabili conformitatea acestuia cu prevederile din propunerea 

tehnică inclusă în Oferta din Documentaţia de Atribuire, cu Caietul de 

Sarcini şi / sau cu Regulamentul Serviciului.  

(5) Verificările vor fi efectuate de către Delegatar prin reprezentanţii 

săi împuterniciţi. Delegatarul are obligaţia de a notifica în scris 

Delegatului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. 

(6) Programul de Operare care constă în graficul pentru primirea 

Deșeurilor (orele de funcţionare) la SSCT Cristești va fi corelat cu 

graficul de colectare pentru Deșeurile reziduale care sunt aduse la 

stație, precum şi cu graficul de transport a Deșeurilor reziduale de la 

staţiile de transfer, după caz. Orarul este stabilit in Regulamentul 

Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract) şi poate fi modificat doar 

prin hotărâre a Delegatarului cu o notificare prealabilă scrisă către 

Delegat cu 30 (treizeci) de Zile înainte ca modificarea să devină 

efectivă. 

(7) Delegatul va menţine în bună stare de funcţionare toate utilajele, 

echipamentele, construcţiile şi vehiculele aferente SSCT Cristești. 

Delegatul va  pune la dispoziție o dovadă a sumei anuale cheltuite cu 

lucrările de întreținere, reparații, renovări şi înlocuiri, corelat cu 

obligaţiile sale de raportare prevăzute la Articolul 13 alin. 10 din 

prezentul Contract. 

(8) Delegatul va avea toate utilajele, echipamente şi vehiculele 

corespunzătoare, într-o stare tehnică bună, pentru 

sortarea/tratarea/transferul Deșeurilor şi transportul lor ulterior, după 

caz, precum şi personal cu calificarea corespunzătoare pentru operarea 

acestora, conform Programului de Investiţii şi Caietului de Sarcini al 

Serviciului, anexate la prezentul Contract. 

(9) În cazul unei defecțiuni la un utilaj, un echipament sau un vehicul, 

Delegatul va asigura imediat reparaţia/înlocuirea acestuia. 

(10) Delegatul va menține permanent în stare bună de funcționare 

podul-basculă pentru recepţia Deșeurilor, care va fi calibrat anual de un 

prestatar autorizat. 

(11)   La transportul Deșeurilor, Delegatul va folosi traseele cele mai 

scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi pentru 

mediu; Delegatul va elabora un plan detaliat privind rutele de transport 
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pentru colectare, care va fi aprobat de Delegatar/ADI şi rutele aprobate 

nu vor putea fi modificate decât cu acceptul scris prealabil al 

Delegatarului/ADI. 

(12) Delegatul va elabora şi va implementa planuri anuale (respectiv 

pentru fiecare An Contractual) de revizii şi reparaţii pentru clădiri, 

utilaje, echipamente şi vehicule, executate cu forţe proprii şi cu terţi. 

(13) Delegatul va ţine evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor, 

echipamentelor şi vehiculelor. 

(14) Delegatul va deţine toate documentele necesare de însoţire a 

Deşeurilor transportate, din care să rezulte sursa Deșeurilor, respectiv 

de la care Instalaţie de Deșeuri a fost generat, destinaţia Deșeurilor 

respective, tipul de Deșeuri, cantitatea de Deșeuri şi codificarea 

acestora conform normelor aplicabile. 

(15) Delegatul nu va abandona Deşeuri pe traseu. 

 

ARTICOLUL 17 – BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 17 – Bunurile utilizate în derularea contractului 

Articolul 17.1.8 Se șterge Art. 17.1.8 din Condiții Generale și se completează cu 

următoarele: 

17.1.8. Delegatului îi este interzis să constituie garanţii reale asupra 

oricărui element aferent Bunurilor Delegatarului. Bunurile Delegatarului 

sunt Bunurile de Retur si Bunurile de Preluare (Sistemul informatic in 

prima instanta, dar si alte investitii care ar putea fi facute de catre 

Delegat pe durata Concesiunii si care vor reveni gratuit si fara nicio 

sarcina Delegatarului la incetarea Concesiunii). 

Articolul 17.1.10 Se șterge Art. 17.1.10 din Condiții Generale și se completează cu 

următoarele: 

17.1.10. Delegatul este obligat să exploateze şi să întreţină Bunurile 

Delegatarului, cu diligenţa unui bun proprietar. Bunurile Delegatarului 

sunt cele denumite astfel la Art. 17.1.8. 

  

 

 

 

ARTICOLUL 18 – FURNIZAREA/PRESTAREA SERVICIULUI ÎN RELAŢIA CU 

UTILIZATORII / GESTIUNEA SERVICIULUI ÎN RELAŢIE CU ALŢI OPERATORI DE 
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Articolul 18 – ” Furnizarea/Prestarea Serviciului în relația cu Utilizatorii / Gestiunea 

Serviciului în relație cu alți Operatori de Salubrizare / Fondul pentru închiderea şi 

urmărirea post-închidere a Depozitului”  

Articolul 18 (1) Delegatul va încheia contracte cu fiecare Operator de Salubrizare/ 

Generator din Aria Delegării, pentru a putea primi Deșeurile care 

îndeplinesc criteriile de acceptare şi sunt generate în Aria Delegării, 

pentru sortare/transfer/tratare la Instalaţiile de Deșeuri. Mecanismul 

contractual la nivelul Ariei Delegării va respecta fluxul Deșeurilor 

prevăzut la Articolul 14 (“Fluxul Deșeurilor”) din prezentul Contract. 

(2)  Delegatul va încheia un contract pentru depozitarea Deșeurilor 

reziduale, rezultate de la Instalaţiile de Deșeuri, cu Operatorul 

Depozitului, cu respectarea fluxului de Deșeuri prevăzut la Articolul 14 

(„Fluxul Deșeurilor”) din prezentul Contract. 

(3)  De asemenea Delegatul va încheia un contract pentru tratarea 

Deșeurilor Reciclabile, rezultate de la staţiile de sortare   cu operatorul 

staţiei de tratare [TMB] situată în Localitatea Sânpaul.   

(4) Plata contra-valorii Serviciului, precum şi a tarifului la Depozit sau 

alte tarife datorate pentru tratare/Valorificare Energetică, se va face 

conform mecanismului tarifar şi de plată prevăzut la Articolul 10 

(“Tariful”) din prezentul Contract. 

 

ARTICOLUL 19 – MĂSURILE DE  SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 19 – Măsurile de sănătate și securitate în muncă 

Aliniatul (3) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

(3) Delegatul va fi responsabil de securitatea permanentă a sitului în 

perimetrul SSCT Cristești şi va lua toate măsurile corespunzătoare în 

acest sens. Delegatul va interzice accesul persoanelor neautorizate în 

sit şi va asigura că nici un fel de Deșeuri nu sunt extrase din SSCT 

Cristești de către persoane neautorizate sau prin proceduri 

neînregistrate. 
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RESPONSABILITĂŢILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRŢI 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 20 – Aspecte de protecția mediului, împărțirea responsabilităților de mediu 

între părți 

Aliniatul (3) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

(3) Delegatul va monitoriza factorii de mediu şi activitatea la SSCT 

Cristești conform obligaţiilor prevăzute de Autorizaţii, în special de 

autorizaţia de mediu. 

 

ARTICOLUL 21 - GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 21 – Garanția de bună execuție 

Aliniatul (1) Se șterge și se completează cu următoarele: 

(1) Delegatul va constitui, in maximum 10 zile de la data semnarii 

Contractului de catre ambele parti, pe propriul sau cost si va mentine in 

vigoare pe toata Durata contractului Garantia de Buna Executie in 

favoarea Delegatarului, in cuantum de 10% din Valoarea Contractului 

(respectiv în sumă de ................. lei), garantie care va putea fi 

executata neconditionat , in situatia aparitiei unui caz de incalcare de 

catre Delegat a obligatiilor sale contractuale garantate si, in primul 

rand: 

(i) Neindeplinirea Indicatorilor de Performanta 

(ii) Pierderi din  veniturile suplimentare din vanzarea de reciclabile 

recuperate si de compost produs din culpa proprie a 

Delegatului, datorita activitatilor sale de marketing si vanzare 

de slaba calitate si/sau din cauza calitatii scazute/refuzurilor 

clientilor sai pentru reciclabile recuperate si compost produs 

si/sau din cauza nedeclararii reale a vanzarilor; 

(iii) Distrugerea, furtul sau uzura prematura a Bunurilor 

Delegatului, din culpa sa proprie, fara indeplinirea obligatiei 

de reparatie generala sau inlocuire imediata 

(iv) Predarea catre Delegatar, la incetarea Contractului a 

Bunurilor in stare de uzura si intretinere neconforma cu 

durata de utilizare scursa raportata la ciclul de viata al 

Bunurilor respective; 

(v) Neindeplinirea repetata a obligatiilor privind intretinerea, 

reparatiile curente si accidentale, folosirea pieselor de schimb 

in conformitate cu Manualele, avand ca urmare necesitatea ca 

Delegatarului sa aibe costuri suplimentare legate de aducerea 
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in parametri normali ai Bunurilor afectate; 

(vi) Neindeplinirea obligatiilor asumate pentru asigurarea 

continuitatii activitatii pe Perioada de tranzitie in 

conformitate cu Planul de tranzitie definitivat in perioada de 

mobilizare, refuzul de a indeplini aceste obligatii fara 

motivatie si/sau parasirea amplasamentului in Perioada de 

tranzitie; 

(vii) Orice obligatie care ar reveni Delegatarului rezultand din 

neplata prejudiciilor din culpa sa dovedita, cauzate mediului, 

(aer, apa, sol, zgomot, vectori infectiosi), sanatatii si 

proprietatilor invecinate,  

(viii) Orice obligatii care ar rezulta la plata in urma inspectiilor si 

controalelor Autoritatilor in drept sau din neraportarea corect 

documentata de date..  

(ix) Raportarea de date false  catre Delegatar sau Autorităților 

(x) Nerespectarea destinatiilor aprobate pentru deseuri. 

 

ARTICOLUL 22 - ASIGURĂRI 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 22 - Asigurări 

Aliniatul (11) La articolul 22, după aliniatul (10) se introduce aliniatul (11) care 

completează aliniatele (4) și (5) din Condițiile generale, având 

următorul conținut: 

 

(11) Conditiile din alinatele (4) si (5) din prezentul Articol nu se vor 

aplica in cazul in care Delegatul prezinta documente adecvate prin care 

demonstreaza ca in piata asigurarilor nu poate obtine acceptarea 

clauzei de la alin. 5. 

 

ARTICOLUL 24 – CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPŢIEI  

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 24 – Clauza de prevenire a corupției 

Aliniatul (2) La articolul 24, aliniatul (2) Condițiile generale se șterge și se se 

completează cu următoarele: 

 

(2) Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 38 

(“Rezilierea Contractului”), în cazul în care Delegatul sau orice 
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Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 24 – Clauza de prevenire a corupției 

persoană angajată de acesta sau acţionând în numele său cu stirea, 

consimtamantul, acordul sau la indemnul Delegatarului sau al uneia 

dintre persoanele de decizie ale Delegatarului: 

a) a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice 

cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă 

pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abţinut sau se abţine de la 

vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relaţie 

contractuală cu Delegatarul sau cu ADI; 

b) a realizat sau s-a abţinut de la o acţiune pentru favorizarea sau 

defavorizarea oricărei persoane în relaţie cu prezentul Contract sau cu 

orice alt contract cu Delegatarul sau cu ADI; 

c) a comis orice infracţiune de dare şi/sau luare de mită ori corupţie, 

potrivit Legii, privitor la prezentul Contract sau orice alt contract cu 

Delegatarul sau cu ADI; 

d) a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui 

salariat al Delegatarului sau al ADI, la care acesta, în virtutea funcţiei 

sau poziţiei ocupate, nu avea dreptul. 

 

ARTICOLUL 25 – SUB-DELEGAREA ŞI TRANSFER 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 25 – Sub-delegarea și transfer 

Articolul 25 Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

(1) Delegatul va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, 

transmite, ceda sau transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte 

din drepturile şi obligaţiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul 

Contract, fie mod direct, fie indirect, doar dacă Legea în vigoare la data 

respectivei operaţii permite o astfel de subdelegare, subrogare, 

novație, transmitere, cesiune sau transfer şi doar cu acordul scris 

prealabil al Delegatarului. Nerespectarea condiţiilor stipulate de 

prezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către Delegat a 

obligaţiilor sale şi poate constitui o cauză de reziliere a Contractului 

conform Articolului 38 (“Rezilierea Contractului”). 

(2) Dispoziţiile alineatului precedent nu vor fi interpretate încât să 

împiedice utilizarea sau angajarea de către Delegat de furnizori, 

prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau 

realizarea de lucrări ori prestarea de servicii cu condiţia să nu se poată 

pretinde că o astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o 

cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligaţiile 
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Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 25 – Sub-delegarea și transfer 

semnificative ale Delegatului în baza prezentului Contract. 

 

ARTICOLUL 26 - CONTRACTELE ÎNCHEIATE DE DELEGAT 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 26 – Contractele încheiate de delegat 

Articolul 26 Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

(1) Toate contractele incheiate de catre delegatar in baza prezentului 

Contract, respectiv in vederea indeplinirii obiectului prezentului 

Contract si a responsabilitatilor si obligatiilor cuprinse in acesta, a căror 

valoare depăşeşte echivalentul în Lei al sumei de 1.000.000  € (Euro) 

încheiate de către Delegat după Data Intrării în Vigoare trebuie să 

includă o clauză care să  stipuleze în mod expres că Delegatarul are 

dreptul să preia şi să continue astfel de contracte care sunt încă în 

vigoare la Data Încetării prezentului Contract, indiferent de modul în 

care ar fi încetat acesta şi indiferent dacă această preluare constituie o 

cesiune sau o novaţie a acestora. Delegatul va notifica Delegatarului şi 

ADI despre toate aceste contracte şi le va furniza copii ale acestor 

contracte imediat după semnarea acestora de către Delegat. 

(2) Toate contractele incheiate de catre delegatar in baza prezentului 

Contract, respectiv in vederea indeplinirii obiectului prezentului 

Contract si a responsabilitatilor si obligatiilor cuprinse in acesta, trebuie 

să fie încheiate, cu aprobarea Delegatarului sau ADI, pe o bază strictă şi 

în termeni comerciali (această aprobare nefiind reţinută sau întârziată 

în mod nejustificat). Orice nerespectare de către Delegat a prevederilor 

prezentului alineat va constitui o încălcare a prezentului Contract de 

către Delegat, iar Delegatarul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul 

conform Articolului  38 (“Rezilierea Contractului”). 

(3) Delegatul va respecta avizul conform, emis de Delegat/ADI pentru 

toate contractele pe care le încheie pentru vânzarea Deșeurilor 

Reciclabile, conform Articolului 8 (“Obligaţiile Delegatului”) din 

prezentul Contract.  

 

 

 

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
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ARTICOLUL 28 – RĂSPUNDEREA, PENALITĂŢI ȘI DESPĂGUBIRI IN SARCINA 

DELEGATULUI 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 28 – Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina delegatului 

Aliniatul (2) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

(2) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanţă, 

stabiliţi conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) şi 

detaliaţi în Anexa nr. 8 (“Indicatorii de Performanţă”) la prezentul 

Contract, va atrage obligația Delegatului de a plăti penalităţi 

contractuale.  

Delegatul este obligat la plata penalităţilor contractuale în caz de 

neîndeplinire a obligaţiilor sale, inclusiv pentru următoarele obligaţii, în 

cuantumul stipulat în continuare: 

a) Acceptarea la SSCT a unui tip de Deşeu care nu face parte din 

categoria de Deșeuri care pot fi acceptate - penalități în cuantum 

de 1% din veniturile anuale ale Delegatului; 

b) Acceptarea la SSCT a unor Deșeuri cu nerespectarea procedurii de 

acceptare stabilite de Articolul 15 (“Procedura de acceptare a 

Deșeurilor”) - penalități în cuantum de 1% din veniturile anuale ale 

Delegatului; 

c) Acceptarea la SSCT a unor Deșeuri care provin de la Operatori de 

Salubrizare din afara Ariei Delegării, cu nerespectarea fluxului de 

Deșeuri prevăzut la Articolul 14 („Fluxul Deșeurilor”) sau de la 

persoane fizice sau persoane juridice care nu sunt Generatori 

conform definiţiei din Articolul 1 („Definiţii şi interpretare”) al 

prezentului Contract şi prin urmare care nu pot preda aceste 

Deșeuri la SSCT sau  acceptarea de Deșeuri care nu îndeplinesc 

condiţiile stabilite în Autorizaţii, în special autorizaţiile de mediu, 

pentru a fi acceptate la SSCT - penalități în cuantum de 1% din 

veniturile anuale ale Delegatului; 

d) nerespectarea obligaţiei de transmitere a informațiilor solicitate 

către Delegatar sau altor entități în conformitate cu prezentul 

Contract - penalități în cuantum de 1% din veniturile anuale ale 

Delegatului; 

(3) Anexa nr. 8 și Tabelul de mai jos (“Indicatorii de Performanţă”) la 

prezentul Contract stipulează cuantumul penalităţilor pentru fiecare 

Indicator de Performanţă care a fost încălcat sau nu a fost atins conform 

termenilor şi condiţiilor stabilite de anexa menţionată. 

(4) Nu sunt acceptate cazuri de nerespectare a obligaţiilor contractuale 

sau a Indicatorilor de Performanţă, în afara celor expres stipulate în 

Contract. 
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Articolul 28 – Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina delegatului 

(5) Nerespectarea gravă şi repetată a Indicatorilor de Performanţă 

poate determina rezilierea Contractului de către Delegatar, conform 

Articolului 38 (“Rezilierea Contractului”). 

(6) Nerespectarea de către Delegat a obligaţiilor sale de realizare a 

Investiţiilor la care s-a angajat prin prezentul Contract, astfel cum sunt 

detaliate în Anexa nr. 7 la prezentul Contract („Programul de 

investiţii”), inclusiv întârzierile înregistrate faţă de termenele de 

realizare a investiţiilor, prevăzute în Programul de Investiţii, va atrage, 

pe lângă dreptul Delegatarului de a rezilia prezentul Contract conform 

Articolului  38 (“Rezilierea Contractului”), şi obligaţia Delegatului de a 

plăti Delegatarului penalităţi după cum urmează: 

a) penalităţi de 10% din valoarea investiţiei nerealizate pentru 

întârzieri la finalizarea acesteia mai mici de 1 an faţă de 

termenul prevăzut în Programul de Investiţii;  

b) penalităţi de 25 % din valoarea investiţiei nerealizate pentru 

fiecare an calendaristic de întârziere, calculaţi de la data la 

care investiţia era prevăzută a fi finalizată în Programul de 

Investiţii. 

(7) În plus fata de orice alte despăgubiri, penalităţi sau sancțiuni 

prevăzute în acest Contract, Delegatul va despăgubi Delegatarul şi pe 

mandatarii sau prepușii acestuia în legătura cu orice pretenții sau 

prejudicii invocate de orice altă persoană decât Delegatarul, care pot fi 

generate de, sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către 

Delegat a oricăror obligații în baza prezentului Contract. 

(8) Sumele primite de către Delegatar ca penalităţi vor constitui o sursă 

de alimentare a Fondului IID. 

(9) AC are posibilitatea de a amana, cel mult o data pe an pentru 

fiecare dintre conditiile de mai jos, decizia privind plata unei amenzi, 

dand un termen rezonabil de remediere si evaluand riscurile pe care 

neaplicarea imediata a amenzii le poate avea asupra mediului, vietii 

oamenilor, raportarii corecte a datelor si corectitudinii platilor 

solicitate.  

(10) Operatorul; are dreptul de a contest aplicarea unei amenzi, 

contradictia urmand a fi rezolvata in primul rand amiabil iar daca nu 

este posibil, prin aplicarea mecanismului contractual privind 

solutionarea litigiilor. 

Tabel Indicatori de Performanță și penalități speciale 

2.4 Activitatea de Sortare, Compostare si Transfer  a Deseurilor din SSCT Cristesti-Valureni 

2.4.a. Indicatori de performanta (tinte) 

2.4.a.1. Procentul de deseu ultim 

la sortare, raportat la 

Procent maxim admis de deseu 

ultim de 20% in anul 1, 5% in 

 Operatorul va plati 

contravaloarea 
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cantitatea receptionata la 

intrare 

anul 2, 13% in anul 3, 11 % in 

anul 4 si 10% in alul 5 la 

sortare,  

eliminarii prin 

depozitare a cantitatii 

de deseu suplimentare 

fata de cea limita 

admisa  

2.4.a.2. Procentul de deseu ultim 

la compostare, raportat la 

cantitatea receptionata la 

intrare 

Procent maxim admis de deseu 

ultim de 20% in anul 1, a5% in 

anul 2, 13% in anul 3, 11 % in 

anul 4 si 10% in alul 5 la 

sortare,  

 Operatorul va plati 

contravaloarea 

eliminarii prin 

depozitare a cantitatii 

de deseu suplimentare 

fata de cea limita 

admisa  

2.4.a.3 Procentul de compost 

vandut raportat la 

cantitatea de biodeseuri 

receptionata la 

compostare 

Procent maxim admis de 50%  Operatorul va plati 

echivalentul a 10 

Euro/t pentru fiecare 

tona de compost 

vandut sub procentul 

de 50% din cantitatea 

de biodeseu 

receptionata la intrare 

2..4.b. Indicatori de calitate a operarii  

2.4.b.1. Omisiunea receptiei si 

cantaririi 

Numarul maxim admisibil de 

omisiuni ale inregistrarilor de 

cantitati intrate sau iesite de 

la SSCT  fara a aplica regulile 

privind declararea cantitatilor 

in caz de defectiune a 

instalatiilor de cantarire. 

0 Penalitate de 100-3000 

lei, functie de 

gravitate.  

2.4.b.2. Calitatea documentelor de 

inregistrare intrarilor si 

iesirilor (formularele de 

receptie si de livrare), 

Numarul maxim de documente 

care contin erori sau 

inadvertente cu privire la 

receptia si livrarea de 

materiale pe parcusrul unui an 

, incluzand cantitati si 

conformarea compozitiei 

max. 1 pe 

trimestru 

Amenda de 2000 lei 

peste 4 pe an 

2.4.b.3. Raportarea zilnica Numarul maxim de intarzieri 

mai mari de 12 h in 

transmiterea rapoartelor 

zilnice 

Max 2 pe 

luna 

500 lei/ pentru orice 

numar mai mare 

2.4.b.4. Raportarea lunara, 

trimestriala si anuala 

Numarul maxim de intarzieri, 

pe an, la transmiterea 

rapoartelor lunare, trimestriale 

si anuale , ca si a celorlalte 

rapoarte (in termenele si 

conditiile din Caietul de sarcini 

cu privire la raportari) 

Max 1 pe  an 0,01% din valoarea  

Contractului raportata 

pe anul respectiv, pana 

la predare 

2.4.b.5. Durata depozitarii 

intermediare pentru 

deseuri neconforme 

Numarul de cazuri in care 

deseurile neconforme au fost 

depozitate temporar in 

amplasamentul SSCT pentru o 

durata mai mare de 24 de ore 

Max 1 pe 

semestru 

Penalitate 2000-6000 

lei pentru orice 

eveniment 
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2.4.b.6. Timpul de asteptare la 

descarcare 

Durata de timp medie, din 

momentul in care vehiculul a 

fost cantarit, pana cand 

deseurile au fost descarcate 

pentru procesare sau inspectie  

<30 min Operatorul va plati 

penalitati Operatorului 

retinut 

2.4.b.7. Instiintarea asupra 

intreruperii si duratei ei 

Numarul de intreruperi 

neanuntate de operator la 

AC/ADI  in mai putin de o ora 

de la momentul in care 

intreruperea a fost certa 

0 0,01% /zi de intarziere, 

din valoarea  

Contractului raportata 

pe anul respectiv, pana 

la predare 

2.4.b.8. Raspunsul initial la 

reclamatii 

Numarul de reclamatii pe an la 

care nu s- a raspuns preliminar 

in 24 de ore 

Max 1% Penalitate de 2000 

procent in plus 

2.4.b.9. Raspunsul final la 

reclamatii 

Numarul de reclamatii pe an. 

La care nu s- a raspuns final in 

15 zile 

Max 2% Penalitate de 3000 

lei/procent in plus 

2.4.b.10. Comunicarea in termen a 

rapoartelor prevazute de 

lege catre Autoritatile 

competente 

Comunicarea la termen a 

rapoartelor prevazute de lege 

catre Autoritatile competente. 

Evenimente pe an 

Max 2 pe an Asumarea penalitatilor 

care decurg din 

prevederile legale 

2.4.b.12. Respectarea programului 

de Intretinere a  

echipamentelor si 

lucrarilor, incluzand 

curateia acestora 

Numarul maxim de intarzieri 

pe an de la indeplirea 

programului de intretinere si 

reparatii 

max 2 pe 

semestru 

Penalitate de 5000 

lei/eveniment 

  Numarul maxim de esecuri 

constatate pentru completarea 

Fisei de Viata a vreunui Activ 

Max 21 pe 

luna 

Penalitate de 5000 

lei/eveniment 

2.4.b.13 Echipamente nefolosite Numarul maxim de notificari 

pe an cu privire la omisiunea 

conservarii echipamentelor 

nefolosite si/sau 

descompletarea lor 

0 / Max. 2 

pe an 

Penalitate de 3000 

lei/eveniment 

2.4.b.14 Comunicarea in avans (cu 

min 48 h inainte) a 

aducerii ori retragerii de 

echipamente (proprii) in 

amplasament 

Omisiunea de a instiinta AC in 

mai putin de 24 de ore cu 

privire la defectarea vreunui 

echipament si a masurilor de 

repunere in functiune, 

conservarea lor, aducerea sau 

retragerea de echipamente 

mobile proprii de pe 

amplasament. Numar de 

evenimente pe an 

Maxim 2 pe 

an 

0,01% pe zi de 

intarziere, din valoarea 

contractului raportata 

la anul respectiv 

2.4.b.17 Marcare, panouri de 

avertizare sau publicitate 

Omisiunea de a mentine 

complete, vizibile si in buna 

stare toate marcajele, 

indicatoarele, panourilede 

avertizare si publicitate 

(inclusive Panourile de 

Identitate a proiectului), 

Max 3 pe an 1000 lei/eveniment 
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numar de evenimente 

constatate pe an 

2.4.b.18 Actiunea la evenimente 

speciale 

Omisiunea de a instiinta AC in 

termenele prevazute de 

legislatia in vigoare, in 

Contract sau CS pentru 

evenimente speciale sau 

evenimente de forta majora 

0 2000-10000 lei in 

functie de eveniment 

2.4.b.19 Paza si securitatea 

amplasamentului 

Omisiunea de a asigura paza si 

securitatea in conformitate cu 

Planul de paza si securitate . 

Numar maxim de evenimente 

pe an 

max 2 pe an 7000 lei/eveniment 

2.4.b.20 Prezenta persoanelor 

neautorizate in 

amplasament 

Omisiunea autorizarii 

persoanelor care intra in 

amplasament si/sau prezenta 

de persoane intruse fara stirea 

Coincesionarului. Nr de cazuri 

pe an 

max 1 pe 

semestru 

1000 lei/eveniment 

2.4.b.21 Sanatatea si securitatea 

muncii 

Omisiunea de a asigura 

Securitatea in conformitate cu 

Planul de paza si securitate 

intocmit in perioada de 

mobilizare. Numar maxim de 

evenimente pe an 

Maxim 2 Operatorul isi asuma 

plata tuturor sumelor 

prevazute in legislatie. 

La o constatare 

exccvlusiva din partea 

AC, penalitate de 1000-

3000 lei/eveniment, 

functie de gravitate 

2.4.b.22 Paza impotriva incendiilor Omisiunea de a asigura 

conditiile de protectie la foc in 

conformitate cu Planul de 

prevenire a incendiilor 

intocmit in perioada de 

mobilizare . Numar maxim de 

evenimente pe an 

0 Operatorul isi asuma 

plata tuturor sumelor 

prevazute in legislatie. 

La o constatare 

exclusiva din partea 

AC, penalitate de 2000-

5000 lei/eveniment, 

functie de gravitate 

2.4.b.23 Protectia mediului Omisiunea de a asigura 

conditiile de protectie a 

mediului in conformitate cu 

Planul mediuintocmit in 

perioada de mobilizare . 

Numar maxim de evenimente 

pe an 

0 Operatorul isi asuma 

plata tuturor sumelor 

prevazute in legislatie. 

La o constatare 

exclusiva din partea 

AC, penalitate de 1000-

3000 lei/eveniment, 

functie de gravitate 

2.4.a.24. Verificarea calitatii 

deseului procesat si/sau 

esecul de a prezenta 

analizele de compozitie 

prevazute in Caietul de 

sarcini 

Numarul maxim de reclamatii, 

pe an, facute de Operatorul 

DDN,, cu privire la calitatea 

deseului incredintat pentru 

eliminare finala (grad de 

descompunere, umiditate, 

granulatie, continut) 

Maxim 1 pe 

trim estru 

Penelitate de 1000-

5000 lei, mai mare 

daca se repeta 
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2.4.a.24. Efectuarea 

necorespunzatoare a 

remedierilor constatate im 

vederea tranzitiei la 

operatorul urmator si 

pregatirea personalului 

Nefectuarea completa a 

remedierilor si 

neinstruirea/nepregatirea 

personalului operatorului 

subsecvent pentru operare 

(inclusiv calitate, mediu , 

sanatate, actiune in cazuri de 

situatii speciale 

 Imediat 

dupa ce se 

constata 

definitiv ca, 

dupa 

acordarea 

tuturor 

termenelor 

de 

remediere, 

operatorul 

nu isi 

indeplineste 

total sau 

partial 

obligatiile 

privind 

tranzitia 

Plata contravalorii 

completarii 

activitatilor de 

tranzitie cu terti. 

 

ARTICOLUL 29 – RĂSPUNDEREA DELEGATARULUI 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 29 – Răspunderea delegatarului 

Aliniatul (4) Art. 29 alin. (4) din Condițiile Generale se șterge și se completează cu 

următoarele: 

(4) În niciun caz Delegatarul nu va fi răspunzător faţă de Delegat de 

vreo Daună ori Daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care 

Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra datorită:  

(i) producerii unui eveniment de Forţă Majoră  

(ii) stării Bunurilor concesionate sau a amplasamentelor aferente 

acestora, cu exceptia daunelor sau daunelor indirecte sau cheltuielilor 

pe care delegatul le- ar putea inregistra datorita viciilor neaparente ale  

Bunurilor de retur si/sau a amplasamentlor, care nu au putut fi 

cunoscute la data preluarii Bunurilor ori cauzate prin fapta 

Delegatarului ori a altor persoane pentru care Delegatarul e tinut a 

raspunde  

sau  

(iii) oricărei nereuşite a Delegatului de a realiza veniturile previzionate 

în baza prezentului Contract. 

 

 

ARTICOLUL 30 – EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 30 – Exonerarea de răspundere a delegatului 
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Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 30 – Exonerarea de răspundere a delegatului 

Aliniatul (2) Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

(2) Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească obligaţiile sale 

contractuale, inclusiv Indicatorii de Performanţă, în măsura în care 

acesta nu poate, în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de 

îndeplinire a obligaţiilor contractuale în perioadele de timp 

prevăzute, fie (ii) să continue să îndeplinească obligaţiile 

contractuale, ca o consecinţă directă a: 

a) apariţiei unui Eveniment de Forţă Majoră; 

b) nerespectării de către Delegatar a propriilor sale obligaţii 

asumate prin prezentul Contract sau de către alt Operator 

de Salubrizare sau Generator a obligaţiilor acestuia 

(acestora) asumate prin contractul încheiat cu Delegatul;  

iar Delegatul va informa Delegatarul despre această  

nerespectare în termen de cel mult 5 (cinci) Zile Lucrătoare 

în vederea îndeplinirii corecte a rolului Delegatarului de 

mediere şi de interfaţă cu operatorii, precum şi de 

monitorizare a modului în care sunt prestate serviciile de 

salubrizare în ansamblu în Aria Delegării. Nerespectarea de 

către Delegat a acestei obligaţii de informare a 

Delegatarului va duce la neaplicarea exonerării sale de 

răspundere prevăzută în prezentul alineat; 

c) acţiunii, inacţiunii sau faptelor unor terţe persoane pentru 

care Delegatul nu este responsabil. 

 

ARTICOLUL 31 – ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 31 – Întinderea despăgubirilor 

Articolul 31 Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

Despăgubirile datorate de oricare dintre Părţi conform prezentului 

Contract vor fi limitate la acoperirea integrală a Daunelor suferite 

de Partea sau terţul prejudiciat.  

 

 

 

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI 

 



 

P a g i n a  | 72 
Secțiunea 3 – Condiții SPECIALE de Contract 

Semnat, pentru și în numele DELEGATARULUI                                 Semnat, pentru și în numele DELEGATULUI 

ARTICOLUL 35 - MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRŢILOR 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 35 – Modificarea contractului prin acordul părților 

 După Aliniatul (2) se adaugă aliniatele (3), (4) și (5) având următorul 

conținut: 

 

(3) Delegatarul  isi rezerva dreptul de a decide modificarea ariei de 

servicii in concordanta cu contractul si legile aplicabile, din proprie 

initiativa sau la cererea expresa si justificata a Delegatului. 

 

(4) Modificarile aduse Ariei de Servicii, generate in conformitate cu 

aliniatul precedent si care vor fi concretizate prin Acte Aditionale la 

Contract, vor putea fi decise doar in baza mandatelor speciale ale 

membrilor ADI Ecolect și vor trebui sa tina seama de pozitia dominanta 

a Municipiului Mures in cadrul Zonei a 2 - a de salubrizare si de 

interesul major al Municipiului Tg. Mureș pentru utilizarea cat mai 

eficienta a SSCT Cristesti-Valureni (atat prin prisma cantitatilor de 

deseuri care se vor procesa prin aceasta statie, cat si a contributiei la 

recuperarea investitiilor, prin partea din taxele speciale platita in 

Fondul IID.  

 

(5) De aceea, in conditiile respectarii stricte a obligatiilor specifice, 

separate  care revin Consiliilor Locale si Consiliului Judetean din 

prevederile Art. 59 al Legii 211/2011 a Deseurilor, propunerile de acte 

aditionale privind modificarea Ariei de Activitate vor necesita avizul 

Consiliului Local al Municipiului Tg. Mures ca urmare a consultarii 

cetatenilor municipiului. In procesul de avizare amintit, Consiliul Local 

al Municipiului Tg Mures va considera punctele de vedere exprimate 

prin mandat special de celelalte UAT-uri din judetul Mures, precum si 

indeplinirea sarcinii Consiliului Județean Mures de coordonare a 

activitatatii consiliilor locale,  în vederea  realizării  serviciilor  publice  

de interes  judeţean  privind gestionarea deşeurilor. Modificarile ariei 

de Servicii vor fi facute avand in vedere atingerea indicatorilor stabiliti 

prin PNGD/PJGD privind deseurile 

 

 

 

ARTICOLUL 36 – MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRŢII REGLEMENTARE A 

CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 
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Articolul 36 – Modificarea unilaterală a părții reglementare a contractului de către 

Delegatar 

Articolul 36 Articolul 36 din Condițiile Generale se va șterge și se completează cu 

următoarele: 

 

(1) Delegatarul poate modifica unilateral cerinţele legate de modul de 

gestiune şi de prestare a Serviciului care sunt prevăzute în 

Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, ataşate 

ca Anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea 

acestor documente şi înlocuirea respectivelor anexe, prin act adiţional 

la Contract, cu noul Regulament al Serviciului şi/sau noul Caiet de 

Sarcini al Serviciului după caz. 

(2) In cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual 

se vor aplica prevederile Articolului 34 (“Menţinerea echilibrului 

contractual”). 

(3) În situaţia în care, independent de Delegat şi de voinţa sa, 

Interesul Public, Modificări Legislative, constrângeri tehnice, 

economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care 

nu constituie evenimente de Forţă Majoră astfel cum sunt acestea 

definite de prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului, 

alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, şi 

dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările / 

ajustările de tarife, Părţile se obligă să renegocieze termenii şi 

condiţiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul 

economico-financiar al Contractului. Modificarile care rezulta vor fi 

facute cu respectarea prevederilor cuprinse in Capitolul V, Sectiunea a 

2-a [Modificarea Contractelor de Concesiune] din Legea nr. 100/2016. 

 

 

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

ARTICOLUL 37 – CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 37 – Cauzele de încetare a contractului 

Aliniatul (7)  Se șterge complet. 

Aliniatul (8)  Se șterge complet. 

Aliniatul (9)  Se șterge complet. 
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ARTICOLUL 38 – REZILIEREA CONTRACTULUI 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 38 – Rezilierea contractului 

Aliniatul (38.1.1) 

litera ”k” 

Se șterge complet. 

Aliniatul (38.1.2) 

litera ”a” 

Articolul 38.1, aliniatul (38.1.2) lit. a) din Condițiile Generale se va 

șterge și se completează cu următoarele: 

a) Delegatarul este obligat sa transmita Delegatului, în scris, o 

notificare, menţionând felul şi întinderea respectivei neîndepliniri a 

obligaţiilor ("Notificare de Încălcare"). Dacă o astfel de notificare este 

transmisă, Delegatul va fi îndreptăţit să remedieze această încălcare 

în termen de 90 (nouăzeci) de Zile de la data primirii de către Delegat 

a acestei notificări ("Perioada de Remediere"). 

Aliniatul (38.1.2) 

litera ”c” 

Articolul 38.1, aliniatul (38.1.2) lit. c) din Condițiile Generale se va 

șterge și se completează cu următoarele: 

c) Atunci când o Obligaţie Încălcată nu poate fi remediată în mod 

rezonabil în Perioada de Remediere menţionată, Delegatul va lua toate 

măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective şi va face 

propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade, 

privind finalizarea remedierii respectivei Obligaţii Încălcate. 

Aliniatul (38.1.2) 

litera ”e” 

Se șterge complet. 

Aliniatul (38.2.2)  Se șterge complet. 

 

 

CAPITOLUL IX. ALTE CLAUZE 

 

ARTICOLUL 42 – TAXE 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 42 - Taxe 

Articolul 42  Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

(1) Toate obligaţiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgând din 

prestarea Serviciului sau din activitatea proprie vor fi suportate de 

către Partea căreia, în conformitate cu Legea, îi incumbă respectiva 

obligaţie fiscală. 

(2) Taxele aferente autorizării / avizării activității, de orice natura, 

sunt in sarcina Delegatului. 
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ARTICOLUL 43 – CHELTUIELI 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 43 - Cheltuieli 

Articolul 43  Se șterge și se completează cu următoarele: 

 

(1) Doar dacă nu este altfel stipulat în mod expres în acest contract, 

fiecare Parte îşi va plăti propriile costuri şi cheltuieli (inclusiv 

onorariile şi cheltuielile agenţilor săi, reprezentanţilor, consilierilor şi 

contabililor) necesare pentru pregătirea, semnarea, îndeplinirea şi 

respectarea termenilor acestui Contract.  

(2) Cheltuielile reprezentând contravaloarea contractelor de furnizare 

utilități, servicii de mentenanța adiacente furnizării de utilități, 

procurare bunuri si servicii necesare desfășurăriiactivității sunt in 

sarcina Delegatului. 

 

ARTICOLUL 47 – DREPTURILE TERŢILOR 

Clauza Dizpoziții de modificare și completare a Condițiilor generale 

Articolul 47 – Drepturile terților 

Aliniatul (2) Se șterge complet. 

 

 

După articolul 52 – Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor, se adaugă secțiunea ”Clauze 

finale”, având următorul conținut: 

CLAUZE FINALE 

(1) În situaţia în care una sau mai multe prevederi din prezentul Contract devin, din orice 

motiv, neexecutabile, ilegale sau în alt fel invalide în orice privinţa, în baza legilor ce 

guvernează prezentul Contract sau derularea acestuia, o asemenea invalidare nu va 

afecta celelalte prevederi ale prezentului Contract, si Contractul va fi astfel interpretat 

ca si când asemenea prevederi neexecutabile, ilegale sau invalide nu ar fi fost conţinute 

in prezentul Contract. 

(2) Părţile convin să accepte negocierea unui text contractual rezonabil pentru modificarea, 

suplimentarea ori substituirea oricăror asemenea prevederi nevalabile, ilegale sau 

neaplicabile cu prevederi legale, aplicabile şi valabile, care să producă, pe cât posibil, 

rezultatul economic intenţionat anterior de către Părţi. 

(3) În cazul în care Părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă 

vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a 

obligaţiei respective nu înseamnă ca ea a renunţat la acest drept al său. 

(4) Neexecutarea sau întârzierea de către oricare Parte contractanta de a-si exercita 

anumite drepturi in cadrul prezentului Contract, nu echivalează cu renunţarea la aceste 

drepturi sau cu o încurajare tacita a încălcării Contractului. 
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(5) Prezentul Contract este destinat exclusiv beneficiului Părţilor semnatare; nicio clauză a 

acestui Contract nu va putea fi interpretată ca instituind drepturi sau obligaţii în sarcina 

altor persoane decât Părţile Contractului, înafara de cazurile expres stipulate. 

(6) Riscurile aferente exploatării Serviciului pe durata Contractului sunt preluate integral de 

către Operator. 

(7) Încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligaţii a Părţilor în 

cazul în care, prin natura lor, obligaţiile respective rămân în vigoare şi după încetarea 

Contractului. De asemenea, Părţile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte 

întreprinse de către o Parte pe perioada desfăşurării Contractului ale căror rezultate 

care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului şi care ar avea efecte prejudiciabile 

pentru cealaltă Parte. 

 

 

Prezentul Contract este încheiat în limba română, în  două exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare Parte. 

 

 

Pentru DELEGATAR, Pentru DELEGAT, 

[Autoritatea Contractantă] [Denumirea Societății] 

[numele și prenumele reprezentantului 

legal al Autorității Contractante] 

[numele și prenumele reprezentantului 

legal al Societății] 

[funcția reprezentantului legal al 

Autorității Contractante] 

[funcția reprezentantului legal al 

Societății] 

                                                                                 
Data: [zz/ll/aaaa] Data: [zz/ll/aaaa] 

 


