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 APROBAT 

 Conducătorul Autorităţii Contractante 

 Márton László - Szilárd 

 

 

Strategia de contractare 

Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna Ciumani, județul Harghita 

 

Obiectul contractului, ce urmează a fi atribuit, constă în delegarea gestiunii 

serviciului public de salubrizare în comuna Ciumani, județul Harghita. 

Realizarea serviciului va fi efectuată de către Delagat, cu respectarea cerințelor din 

Caietul de Sarcini și din Regulamentul de organizare și functionare a serviciilor publice de 

salubrizare în comuna Ciumani. 

Coduri CPV: 

90511000-2 Servicii de colectare a deşeurilor menajere (Rev.2) 

90512000-9 Servicii de transport de deşeuri menajere (Rev.2) 

 

Sursa de finanțare: Buget loca 

I.1. Necesitatea și oportunitatea achiziției 

Principalele aspecte ce impun delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în 

comuna Ciumani, județul Harghita sunt: 

- respectarea și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, care au fost armornizate 

cu legislația UE; 

- necesitatea asigurării unor servicii publice de salubrizare eficiente și de calitate, 

modernizarea infrastructurii și a sistemului logistic existent; 

- necesitatea modernizării sistemului de gestionare a deșeurilor; 

- dorința autorității locale de a asigura un mediu de viață curat și sănătos locuitorilor 

comunei Ciumani. 

 

- Identificarea nevoilor de salubrizare 

Grupurile de interes 

Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare în comua Ciumani sunt: 

a). Utilizatori/beneficiari ai serviciilor de salubrizare: 

- locuitori: persoane fizice- locuitori ai comunei; 

- agenți economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul comunei; 

- instituții publice din comuna Ciumani. 

b) Comuna Ciumani, care are ca obiectiv realizarea unor servicii de salubrizare de 

calitate de către operatorul de salubrizare, scop în care efectuează controlul și urmărirea 

activității de salubrizare efectuată de către operator.  

c) Instituții ale statului care au ca scop protejarea mediului înconjurător, a sănătății 

populației: 

- Garda de Mediu - printre atribuțiile căreia se numără urmărirea și controlul aplicării 

de către persoane fizice și juridice a reglementărilor privind gestionarea deșeurilor și 

recuperarea materialelor reciclabile, dar și aplicarea de sancțiuni contravenționale 

pentru încălcările prevederilor actelor normative în domeniul protecției mediului; 

- Agenția de Protecția Mediului Harghita - printre atribuțiile căreia se regăsesc 

coordonarea și urmărirea stadiului de îndeplinire a obiectivelor din strategia de 



România 

Județul Harghita 

Primăria Comunei Ciumani 
Compartiment Achiziții publice 

537050, P-ta Borsos Miklós nr. 208 Tel: 0266–351006 Fax: 0266–351006 @e-mail:consiliul_ciumani@yahoo.com 

 

Red. Köllő Hunor, ex. ___ 

gestionare a deșeurilor, colaborând cu autoritățile publice locale în vederea 

implementării Programului județean de gestionare a deșeurilor. Totodată, realizează 

inspecții la agenții economici generatori și deținători de substanțe chimice 

periculoase; 

- Direcția de Sănătate Publică Harghita are ca sarcină realizarea controlului de stat al 

respectării condițiilor igienico - sanitare prevăzute de reglementările legale în 

domeniul sănătății publice; 

- Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie 

Comunala - A.N.R.S.C.- având atribuții de pregatire a pieței serviciilor publice de 

gospodărire comunală pentru intrarea pe piață comunitară, promovarea concurenței și 

a unei privatizări controlate pe piața serviciilor publice comunale. 

 

Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate 

În general deșeurile menajere și industriale se numără printre obiectivele recunoscute ca 

fiind cele mai mari generatoare de impact și de risc pentru mediu și sănătatea publică. 

Principalele forme de impact și de risc determinate de deșeuri, în ordinea în care sunt 

percepute de populație, sunt: 

- modificări de peisaj și disconfort vizual; 

- poluarea aerului; 

- poluarea apelor de suprafață în cazul depozitării deșeurilor în apropierea 

râurilor (pe malul acestora); 

- poluarea pânzei freatice prin infiltrații de substanțe dăunătoare rezultate din 

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

- modificări ale fertilității solurilor și ale compoziției biocenozelor pe terenurile 

învecinate, în cazul depozitării neautorizate direct pe pământ. 

Din aceste motive, grupurile interesate în realizarea activității de salubrizare în comuna 

Ciumani au diverse nevoi, care vor fi analizate în cele ce urmează: 

a) Utilizatorii serviciului de salubrizare: 

- să nu le fie afectată sănătatea din cauza poluării aerului, apelor și solului; 

- prestarea serviciului să se efectueze în condiții optime cu costuri cât mai reduse. 

b) Comuna Ciumani are ca obiective/nevoi: 

- îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și 

eficienței serviciilor de salubrizare; 

- dezvoltarea durabilă a unor servicii care să asigure protecția mediului înconjurător; 

- organizarea serviciilor publice de salubrizare astfel încât să satisfacă nevoile 

populației, ale  instituțiilor publice și ale agenților economici. 

c) Prestatorul de servicii de salubrizare: 

- realizarea unui profit în urma prestării serviciilor de salubrizare, în condițiile 

păstrării unui echilibru cost/beneficiu acceptabil; 

- prestarea serviciilor în condiții de calitate; 

- dobândirea unui climat general de mulțumire în rândurile utilizatorilor 

d) Instituții ale statului: Garda de Mediu, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția 

de Sănătate Publică, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 

Publice de Gospodărire Comunala - A.N.R.S.C. sunt interesate de: 

- îmbunătățirea calității vieții cetățenilor prin menținerea unui climat de igienă; 

- protejarea mediului înconjurător; 

- înlăturarea surselor de poluare a aerului provenite de la depozitele de deșeuri, 

protecția stării de sănătate a locuitorilor. 
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I.2. Descrierea succintă a contractului de achiziție publică 

Delegarea următoarelor activităţi de salubrizare: 

a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al 

deșeurilor similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, 

inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de 

echipamente electrice și electoronice, baterii și acumulatori; 

b) asigurarea predării pentru depozitarea controlată a deșeurilor municipale; 

c) colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase 

provenite de la populație, instituții publice și agenti economici, neasimilabile 

celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.); 

d) colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor provenite din locuințe generate 

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

 

II. MODALITATEA DE ATRIBUIRE: 

II.1. Determinarea şi justificarea valorii estimate a contractului 

Pentru a stabili procedura de achiziţie aleasă, în conformitate cu prevederile art. 12, 

alin. 1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 

autoritatea contractantă calculează valoarea estimată a unei achiziţii având în vedere cifra 

totală de afaceri a concesionarului generată pe durata contractului, fără TVA, în schimbul 

lucrărilor şi serviciilor care fac obiectul concesiunii, precum şi pentru bunurile accesorii 

acestor lucrări şi servicii. 

Date fiind prevederile legale mai sus prezentate, la alegerea procedurii va fi luată în 

considerare, ca bază de calcul cheltuielile aferente serviciului public de salubrizare a comunei 

Ciumani în anul 2021, care este 196.125,90 lei, fără TVA. 

Valoarea estimată a contractului de “Delegarea gestiunii serviciului public de 

salubrizare în comuna Ciumani, județul Harghita” este 1.224.614,11 lei fără TVA 

conform următoarelor: 

 cheltuielile aferente serviciului public de salubrizare a comunei Ciumani în anul 2021, 
196.125,90 lei, fără TVA 

 proiecţia inflaţiei anuale a preţurilor, conform tabelului de mai jos – sursă: 
https://www.bnr.ro/Proiectii-BNR-22694-mobile.aspx 

 Inflație Inflație anuală 

Anul 2022 9,75% 

7,50% 

Trimsestrul 

I 8,00% 

II 11,20% 

III 10,20% 

IV 9,60% 

Anul 2023 5,25% 

Trimsestrul 

I 8,80% 

II 5,00% 

III 4,00% 

IV 3,20% 

 cheltuielile aferente serviciului public de salubrizare a comunei Ciumani pentru anii 
2022 – 2026, perioada pentru care se va încheia contract de delegarea gestiunii 

serviciului public de salubrizare în comuna Ciumani, județul Harghita, având la bază 

cheltuielile aferente serviciului public de salubrizare a comunei Ciumani în anul 2021, 

https://www.bnr.ro/Proiectii-BNR-22694-mobile.aspx
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196.125,90 lei, fără TVA, corigată cu proiecţia inflaţiei anuale a preţurilor, conform 

tabelului de mai jos 

Anul Valoare fără TVA/an Valoare fără TVA pentru 

perioada 2022-2026 2021 196 125,90 lei 

2022 210 835,34 lei 

1 224 614,11 lei 

2023 226 647,99 lei 

2024 243 646,59 lei 

2025 261 920,09 lei 

2026 281 564,09 lei 

 

II.2. Alegerea şi justificarea procedurii de atribuire 

Valoarea totală a contractului, care s-a luat în considerare pentru alegerea procedurii 

este: 1.224.614,11 lei fără TVA. 

Având în vedere faptul că valoarea astfel cum a fost detaliat mai sus, este mai mică, 

decât pragul valoric prevăzut la art. 11 alin. (1) din Legea 100/2016, se justifică aplicarea 

procedurii de atribuire prevăzută la art. 73 din Hotărârea 867/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

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

de lucrări şi concesiunile de servicii, respectiv ”procedura simplificată„. 

Pe baza celor prezentate mai sus, pentru încheierea contractului „Delegarea gestiunii 

serviciului public de salubrizare în comuna Ciumani, judeţul Harghita” comuna 

Ciumani a decis aplicarea procedurii de procedura simplificată. 

 

II.3. Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire:  

 Offline 

În conformitate cu art. 73, alin, 2) din Hotărârea 867/2016 procedura simplificată se 

iniţiază prin publicarea în SEAP a unui anunţ de concesiune simplificat, însoţit de 

documentaţia de atribuire aferentă. 

În conformitate cu art. 56 din Hotărârea 867/2016 operatorul economic are obligaţia 

de a transmite oferta şi documentele de calificare la adresa indicată în anunţul de 

concesionare şi numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în 

anunţul de concesionare. 

 

II.4. Calendarul procedurii de achiziție 

 

Nr.crt Calendarul derulării procedurii de atribuire Termen maxim estimat 

1.  Elaborarea documentației de atribuire și a 

documentelor suport  

3 zile 

2.  Aprobarea documentației de atribuire și a 

documentelor suport de către consiliul local al 

autorității contractante 

3 zile 

3.  Depunerea ofertelor 16 zile de la data 

publicării anunțului  

4.  Deschiderea ofertelor, întocmirea procesului de 

deschidere al ofertelor 

1 zi lucrătoare de la data 

depunerii ofertelor 

5.  Evaluarea ofertelor și atribuirea contractului de 

achiziției publică sau anularea procedurii –dacă este 

cazul 

20 zile lucrătoare de la 

data depunerii ofertelor 
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Nr.crt Calendarul derulării procedurii de atribuire Termen maxim estimat 

6.  Întocmirea raportului procedurii și aprobarea acestuia 5 zile de la luarea unei 

decizii  

7.  Transmiterea comunicărilor finale către ofertanți Maxim 5 zile de la luarea 

unei decizii 

8.  Întocmirea contractului de achiziție și semnarea lui de 

părți după expirarea termenelor prevăzute de art. 6 

alin 1 din Legea 101/2016 

După expirarea 

termenului de 5 zile de la 

comunicarea rezultatului 

procedurii 

9.  Transmiterea anunțului de atribuire conform art. 66 

din Legea 100/2016 

Maxim 2 zile de la 

încheierea contractului 

 

II.5. Alegerea şi justificarea criteriilor de calificare și de selecție 

Având în vedere tipul și complexitatea contractului precum și faptul că legislația 

națională impune respectarea unor norme legale pentru desfășurarea anumitor activități 

comerciale, autoritatea contractantă a stabilit următoarele criterii de calificare și selecție ce 

vor fi solicitate ofertanților, în conformitate cu prevederile Legii 100/2016. 

La stabilirea criteriilor de calificare, se va ţine cont de următorii factori: 

 sursa de finanțare 

 complexitatea contractului 

 durata contractului 

 valoarea estimată a contractului 

 natura contractului 

Dată fiind procedura aleasă, procedura simplificată Autoritatea Contractantă va 

solicita următoarele condiții de participare: 

 

II.5.1 Condiții de participare 

Situația personală a candidatului sau ofertantului 

Cerința 1 

Ofertanții și eventualii asociați, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se 

regăsească în situațiile prevăzute la art. 79, 80, 81 din Legea 100/2016 privind concesiunile 

de lucrări și concesiunile de servicii. 

Modalitatea de îndeplinire - se vor prezenta următoarele documente de către ofertanţi 

și eventualii asociaţi, terţii susţinători și subcontractanţi: 

- Formularul nr. 1 - „Declarație prin care operatorul economic declară că nu se 

încadrează în prevederile art. 79 din Legea 100/2016"; 

- Formularul nr. 2 - „Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 80 din Legea 

100/2016"; 

- Formularul nr. 3 - „Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 81 din Legea 

nr. 100/2016"; 

- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, 

taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc.) 

valabile la termenul limită de depunere a ofertelor, în copie lizibilă, cu mențiunea "conform 
cu originalul"; 

- Certificat de cazier judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de 

administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a 

celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum 

rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv (prezentat în copie 

lizibilă, cu mentiunea "conform cu originalul") din care să reiese că ofertantul nu se află în 
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situațiile prevăzute de art. 79 din Legea nr. 100/2016, valabil la termenul limită de depunere a 

ofertelor; 

- Dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate 

beneficia de derogările prevăzute la art. 80 alin. (5), art. 81 alin. (2), art. 84 din Legea 

100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. 

- Alte documente edificatoare, după caz. 

Operatorii economici nerezidenţi (străini) vor prezenta orice documente edificatoare 

echivalente, eliberate de autorități competente din țara de origine sau din țara în care 

ofertantul este stabilit, prin care să dovedească îndeplinirea cerinței nr. 1. În conformitate cu 

prevederile art. 82, alin. (4) din Legea nr. 100/2016, în cazul în care în țara de origine sau în 

tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la poziția 

d) - f) sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 79 - 81 din 

Legea 100/2016, autoritatea contractanta va accepta o declarație pe propria răspundere sau 

dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria 

răspundere, o declarație autentică în fața unui notar, a unei autorități administrative sau 

judiciare ori a unei societăți profesionale care are competențe în acest sens. Documentele se 

vor prezenta însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română. 

Cerința 2 

Ofertanții și eventualii asociați, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se 

regăsească în situația prevăzută la art. 43-44 din Legea 100/2016 privind concesiunile de 

lucrări și concesiunile de servicii. 

Modalitatea de îndeplinire - se va prezenta următorul document de către ofertanți și 

eventualii asociați, terții susținători și subcontractanți: 

Formularul nr. 4 - „Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 43 - 44 referitor 

la conflictul de interese din Legea nr. 100/2016", în original și semnată cu semnătura 

olografă; 

Încadrarea în situația prevăzută la art. 43 - 44 din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii atrage excluderea ofertantului din procedura 

aplicată pentru atribuirea contractului de concesiune. 

Persoanele cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante sunt: 

Márton László – Szilárd - Primar 

Köllő Hunor – Consilier achiziții publice / preşedintele comisiei de evaluare cu drept de vot 

Moga Melinda - Referent / membru 

Baróti Zsolt - Referent / membru 

Madarász Zsombor – János - Referent / membru supleant 

Baróti Levente - Referent / membru supleant 

Dénes Ibolya – Contabil 

Balogh Zita – Secretar general 

Király Szabolcs - Viceprimarul comunei / Consilier local 

Domokos Árpád - Consilier local 

Csiki Csaba - Consilier local 

Benedek Árpád - Consilier local 

Nagy Erzsébet - Consilier local 

Korpos Levente - Consilier local 

Péter László - Consilier local 

Gergely József - Consilier local 

Székely Álmos - Szilveszter - Consilier local 

Czirják Lehet - Consilier local 

Köllő Csaba - Consilier local 
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Csata Etele - Consilier local 

Sándor Szilveszter - Consilier local 

 

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Cerința 1 

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare 

în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, 

că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are 

capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. 

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se vor prezenta 

următoarele documente, în copie conform cu originalul, de către ofertanți și eventualii 

asociați, terții susținători și subcontractanți: 

1. Persoane juridice române 

Ofertanții și eventualii asociați, terții susținători și subcontractanții vor prezenta 

Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent din care să 

rezulte obiectul de activitate, denumirea completă, sediul, persoanele 

autorizate/administratori; informațiile cuprinse în acesta trebuie să fie reale/actuale la 

termenul limită de depunere a ofertelor. 

Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul 

constatator emis de ORC. 

2. Persoane juridice nerezidenţi (străini) 

Ofertantul trebuie să prezinte documente care dovedesc o formă de 

înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu 

prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident. Se vor prezenta traduceri autorizate 

în limba română ale acestor documente. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să 

prezinte aceste documente. 

Cerința 2 

Ofertantul trebuie să deţină autorizaţiile necesare exercitării activităţii profesionale 

pentru îndeplinirea contractului ce face obiectul prezentei proceduri; în acest sens se vor 

prezenta următoarele documente: 

a) Licenţă Clasa III (cel puțin), emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, pentru activităţile specifice serviciului 

public de salubrizare care fac obiectul contractului, conform prevederilor H.G. nr. 745/2007 

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, în copie conform cu originalul; 

b) Se solicită operatorului de salubrizare să obţină licenţa ANRSC în termen de 90 de 

zile de la data încheierii contractului de delegare. În acest sens ofertantul va prezenta un 

angajament de asumare a obţinerii licenţei ANRSC pentru comuna Ciumani. 

Cerința 3 

Ofertantul va prezenta o autorizaţie de mediu, valabilă, emisă conform Ordinului 

Ministerului Mediului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de 

mediu, pentru activităţi de colectare și transport deşeuri municipale nepericuloase, în copie 

conform cu originalul; 

Notă: Pentru persoane juridice străine se vor prezenta traduceri autorizate în limba 

română ale acestor documente. În cazul unei asocieri, fiecare opertator economic participant 

la procedură trebuie să prezinte documentele mai sus enumerate. 
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Capacitatea tehnică și/sau profesională 

Cerința 1: Experiență similară 

Ofertantul va face dovada că în ultimii 3 ani a dus la bun sfârșit servicii de 

complexitate și natură similară serviciilor care fac obiectul prezentului contract (servicii de 

colectare și transport al deșeurilor), în valoare cumulată de minim 681.129,92 lei fără TVA. 

Modul de calcul a perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limită de 

depunere a ofertelor prevăzut în anunțul de concesionare publicat inițial. Raportarea se va 

face la data limită de depunere a ofertelor. 

La solicitarea demonstrării acestui nivel minim de experienţă similară, s-a ţinut cont 

de principiul proportionalităţii şi de necesitatea posesiei unei anumite experienţe minime în 

furnizarea de servicii similare. 

Modalitatea de îndeplinire: 

Ofertantul trebuie să prezinte următoarele documente: 

a) Formular nr. 5 – Declarație privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 

ani. 

b) Certificate sau contracte sau părți relevante din contracte sau recomandări sau 

documente constatatoare sau orice alte documente justificative emise sau contrasemnate de 

beneficiarii publici sau privați, în copii conform cu originalul prin care să demonstreze 

îndeplinirea experienței similare, inclusiv pentru eventualii asociați, terți susținători. Din 

aceste documente trebuie să reiasă: beneficiarul contractului, tipul contractului, obiectul 

serviciilor prestate, perioada de derulare a contractului. Persoanele juridice străine vor 

prezenta documente edificatoare echivalente pentru îndeplinirea cerinței de experiență 

similară. Documentele se vor prezenta insoțite de traducerea autorizată a acestora în limba 

română. 

Cerința 2: Informaţii privind asociaţii (dacă este cazul) 

Modalitatea de îndeplinire: 

În cazul asocierii operatorilor economici pentru depunerea ofertei comune se vor 

prezenta următoarele documente: 

- Formular nr. 8 - Acord de asociere. 

În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de 

atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează 

prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului iar entitatea contractantă 

solicită ca aceștia să răspundă, individual și solidar, pentru executarea contractului de 

concesiune. Asociații nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 43-44 și art. 79-

81 din Legea 100/2016. Asociații vor prezenta Formularele 1, 2, 3 și 4. Asociații vor respecta 

obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă sens în care aceștia vor 

prezenta Formularul nr. 9 anexat. 

Cerința 3: Informaţii privind subcontractanţii (dacă este cazul) 

Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, 

intenția să o subcontracteze. 

Modalitatea de îndeplinire: 

Ofertantul va prezenta următoarele documente: 

- Formular nr. 7 - Informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic 

are eventual intenția să o subcontracteze, în original, semnat de părți cu semnatura olografă. 

- după caz, documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a 

subcontractanților propuși, cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează să 

le îndeplinească efectiv, în copii conforme cu originalul. În cazul în care din informațiile și 

documentele prezentate nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică și 
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profesională necesară pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează să le 

îndeplineasca efectiv. 

Autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus și solicită ofertantului 

înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant propus care să aibă capacitatea 

tehnică și profesională necesară pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează să le 

îndeplinească efectiv. De asemenea, Autoritatea contractanta respinge subcontractantul 

propus dacă acesta se încadrează printre motivele de excludere prevăzute la art. 43-44 și art. 

79-81 din Legea nr. 100/2016. Subcontractanții vor prezenta Formularele 1, 2, 3 și 4. 

Subcontractanții propuși sunt ținuți la respectarea acelorași obligații în domeniul mediului, 

social și al relațiilor de muncă sens în care aceștia vor prezenta Formularul anexat. Operatorii 

economici străini vor prezenta documentele solicitate în copii conforme cu originalul însoțite 

de traducere autorizată în limba română.  

Cerința 4: Informaţii privind susţinerea tehnică (dacă este cazul) 

Cerința privind susținerea din partea unui/unor terț/terți susținători. Susținerea 

acordată de unul sau mai mulți terți este luată în considerare de autoritatea contractantă cu 

condiția ca ofertantul să poată demonstra că dispune efectiv de resursele terțului/terților care 

acordă susținerea, necesare pentru executarea contractului de concesiune în cauză. 

Modalitatea de îndeplinire: 

Ofertanții vor prezenta următoarele documente: 

- Formular nr. 6 - Angajament terţ/terţi susţinători privind susţinerea tehnică şi/sau 

profesională a ofertantului/ grupului de ofertanţi, în original, semnat cu semnătură olografă. 

Prin angajament terțul/terții susținători se obligă să sprijine ofertantul în vederea îndeplinirii 

obligațiilor contractuale pentru care a acordat susținerea, descriind modul concret în care va 

interveni în implemetarea contractului de concesiune, în funcție de necesitățile care apar pe 

parcursul îndeplinirii acestuia. Autoritatea contractanta respinge terțul susținător propus dacă 

acesta nu îndeplinește criteriile privind capacitatea sau se încadrează printer motivele de 

excludere prevăzute la art. 43-44 și art. 79-81 din Legea nr. 100/2016. Autoritatea 

contractantă poate solicita, o singură data, ca oferantul să înlocuiasca terțul susținător. 

Terțul/terții susținători vor prezenta Formularele 1, 2, 3 și 4. Operatorii economici străini vor 

prezenta documentele solicitate în copii conforme cu originalul însoțite de traducere 

autorizată în limba română. 

Cerința 5: Informații privind necesarul de mijloace auto şi utilaje specifice 

Ofertanții trebuie să facă dovada că au în dotarea lor sau dispun (proprietate, leasing 

sau prin contracte/ convenții de închiriere /alte documente care să facă dovada punerii la 

dispoziție) de toate utilajele/echipamentele/instalațiile necesare pentru îndeplinirea 

contractului de concesiune. 

Modalitatea de îndeplinire: 

Se vor prezenta urmatoarele documente: 

- Formular nr. 10 – Declaraţie privind dispunerea 

utilajelor/instalaţiilor/echipamentelor necesare contractului de concesiune, ținând cont de 

prevederile Anexei 8 din caietul de sarcini. 

- Documente prin care se face dovada că au în dotarea lor sau dispun (proprietate, 

leasing sau prin contracte/ convenții de închiriere /alte documente care să facă dovada punerii 

la dispoziție) de toate utilajele/echipamentele/instalațiile necesare pentru îndeplinirea 

contractului de concesiune.  

 

II.5.2. Justificarea criteriilor minime de calificare  

Capacitatea tehnică și sau profesională 

 Informatii privind experiența similară 
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Autoritatea contractantă a impus ducerea la bun frârșit de către ofertanți ca și 

experiență similară a unor servicii de complexitate și natură similară cu cele care fac obiectul 

prezentului contract, pentru a da posibilitatea mai multor operatori economici să depună 

oferte, asigurând în acest fel un nivel competițional ridicat precum și depunerea unor oferte 

de calitate superioară pentru a satisface nevoile autorității contractante.  

Experiența similară se solicită pentru a se asigura că ofertantul câștigător dispune de 

cunoștințe practice în realizarea unor servicii de complexitatea celei care face obiectul 

procedurii de atribuire a contractului.  

Cerința privind experienţa similară nu este disproporţionată în raport cu natura şi 

complexitatea contractului şi a serviciilor ce urmează a fi realizate. 

Se impune ca ofertantul să facă dovada că a efectuat în ultimii 3 ani (calculaţi de la 

data limită de depunere a ofertelor), servicii de complexitate și natură similară serviciilor care 

fac obiectul prezentului contract (servicii de colectare și transport al deșeurilor), în valoare 

cumulată de minim 681.129,92 lei fără TVA. 

La solicitarea demonstrării acestui nivel minim de experienţă similară, s-a ţinut cont 

de principiul proportionalităţii şi de necesitatea posesiei unei anumite experienţe minime în 

realizarea de servicii similare. 

A fost solicitat o valoare de 681.129,92 lei care prezintă servicii similare având în 

vedere necesitatea probării unei experienţe anterioare în serviciilor care fac obiectul 

prezentului contract (servicii de colectare și transport al deșeurilor). 

Nivelul a fost stabilit în raport cu valoarea estimată a contractului, astfel încât aceasta 

să nu fie depăşită dar să reprezinte o asigurare suplimentară privind capacitatea ofertantului 

de a executa lucrările care fac obiectul prezentei proceduri. Domeniul de mai sus constituie o 

importanță având în vedere impactul direct asupra protecției mediului. 

 Informaţii privind asociaţii 
Autoritatea contractantă a impus prin fișa de date cerința cu privire la asociații pentru 

a se asigura că potențialul ofertant declarat câștigător, împreună cu asociatul/asociații 

declarat/declarați în oferta pot duce la bun sfârșit contractul asumat. 

Este imperios necesar pentru beneficiar să cunoască, asociatul/asociații 

invocat/invocați, prin urmare considerăm că cerința este justificat impusă. 

 Informaţii privind subcontractanţii 

Autoritatea contractantă a impus prin fișa de date cerința cu privire la partea/părțile pe 

care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze pentru a se asigura că 

potențialul ofertant declarat câștigător, împreună cu subcontractantul/subcontractanții 

declarat/declarați în ofertă pot duce la bun sfârșit contractul asumat. 

Este imperios necesar pentru beneficiar să cunoască, atât din punct de vedere valoric, 

cât și din punct de vedere cantitativ, partea din lucrări care fac obiectul prezentei proceduri 

care poate fi subcontractată, prin urmare considerăm că cerința este justificat impusă. 

 Informaţii privind susţinerea tehnică 
Autoritatea contractantă a impus prin fișa de date cerința cu privire la partea/părțile 

pentru care operatorul economic invocă susținerea unui/unor terț/terți pentru a se asigura că 

potențialul ofertant declarat câștigător, împreună cu terțul/terții declarat/declarați în oferta pot 

duce la bun sfârșit contractul asumat. 

Este imperios necesar pentru beneficiar să cunoască, terțul/terții invocat/invocați, prin 

urmare considerăm că cerința este justificat impusă. 

 Informații privind necesarul de mijloace auto şi utilaje specific 
Autoritatea contractantă a impus prin fișa de date cerința cu privire la necesarul de 

mijloace auto şi utilaje specifice pentru a se asigura că potențialul ofertant declarat câștigător, 

are în dotare sau dispune (proprietate, leasing sau prin contracte/ convenții de închiriere /alte 
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documente care să facă dovada punerii la dispoziție) de toate 

utilajele/echipamentele/instalațiile necesare pentru îndeplinirea contractului de concesiune. 

Au fost solicitate aceste informații având în vedere necesitatea probării unui parc de 

mijloace auto şi utilaje specific, având în vedere faptul, că serviciile de colectare și transport 

al deșeurilor constituie o importanță majoră având în vedere impactul direct asupra protecției 

mediului. 

 

II.6. Criterii de atribuire şi justificarea acestora 

II.6.1. Criteriul de atribuire selectat – ”Cel mai avantajos din punct de vedere economic” 

II.6.2. Justificarea criteriului de atribuire selectat  

Corespunzător celor dispuse prin art. 86, alin (1) din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, contractele de concesiune se atribuie pe 

baza criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, stabilită în baza 

unor criterii obiective care garantează evaluarea ofertelor în condiţii de concurenţă reală. 

Având în vedere prevederile art. 86 alin. (2) din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, dat fiind faptul, că obiectul procedurii îl 

constituie serviciile de colectare și transport al deșeurilor, că în modelul de contract este 

prevăzut redevență și că specificațiile tehnice din caietul de sarcini au fost definite foarte clar 

și detaliat, se urmărește punctarea prețului – prețul nunitar exprimat în tonă pentru activitatea 

de colectare și transport a deșeurilor municipale și nivelul redevenței ofertat – exprimat în 

procent. 

 

III. TIPUL CONTRACTULUI ȘI MODALITATEA DE IMPLEMENTARE: 

III.1. Contractul este de tip delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin 

concesiune. 

 

III.2. Modalitatea de implementare a contractului de achiziție publică 

Prin Fișa de date a achiziției se precizează toate elementele şi componentele care 

guvernează modalitatea de implementare a contractului. Implementarea contractului nu 

implică măsuri deosebite în cursul realizării acestuia, achiziţia reprezentând serviciile de 

colectare și transport al deșeurilor. 

Implementarea contractului se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

în domeniu, cu prevederile caietului de sarcini, cu regulamentul de organizare și funcționare a 

serviciilor publice de salubrizare respectiv cu cele ale propunerii tehnice şi financiare, 

precum şi cu prevederile contractuale.  

Pentru a asigura aplicarea corectă a tuturor prevederilor legale pe planul achiziţiilor 

publice în procesul de implementare a proiectului, se impune posesia unor resurse umane 

calificate în mod special din domeniu. Autoritatea contractantă va urmări derularea şi 

implementarea contractului prin personalul propriu. 

 

III.3. Mecanismele de plată au fost stabilite cu respectarea prevederilor Legii 72/2013, 

acestea fiind prevăzute în clauzele contractuale propuse în modelul de contract, care face 

parte integrantă din documentația de atribuire.  

 

III.4. Alocarea riscurilor dintre părţi: 

Alocarea şi gestionarea riscurilor se va face în patru etape, în faza de derulare a 

procedurii de achiziţie şi pe perioada de execuție a contractului, astfel: 

Prin introducerea unor criterii de calificare și atribuire adecvate, acestea vor asigura 

selectarea unui operator economic care deţine suficientă experienţă specifică în domeniu, 
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respectiv a prezentat o ofertă tehnică completă/corespunzătoare, reducându-se riscul de 

neîndeplinire sau îndeplinire defectuoasă a contractului. 

În cadrul derulării contractului pot apărea riscuri, gestionarea acestora fiind făcută 

prin urmărirea permanentă a calităţii furnizărilor și a obiectelor.  

 

III.5. Ajustarea prețului contractului: Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și 

tarifelor se vor efectua în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a 

prețurilor și tarifelor, specifică serviciului delegat stabilită prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007 

și cu respectarea prevederilor legilor speciale. 

 

III.6. Modalități de plată și penalități 

Plățile se vor efectua pe baza facturilor emise lunar de antreprenor, după realizarea 

serviciilor lunare ce fac obiectul contractului de către Autoritatea Contractantă.  

Plățile vor fi efectuate în cel mult 30 zile de la data primirii facturii, în cazul în care 

aceasta a fost aprobată. 

Penalitățile părților vor fi după cum urmează: 

 pentru delegat: vor fi verificate de către delegatar îndeplinirea indicatorilor de 
performanța și dacă este cazul vor fi aplicate penalități pentru neîndeplinirea acestora 

conform regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de 

salubrizare 

 pentru delegatar: neachitarea facturii de către delegatar în termen de 30 de zile de la 

data scadenței atrage penalități de întârziere stabilite conform reglementărilor legale 

în vigoare 

Mecanismele de plată în cadrul contractului: În procesul de realizare a contractului se 

va utiliza mecanismul clasic de plată: 

 achitarea lunară a serviciilor de către beneficiar prin ordin de plată pe baza facturilor 
emise și acceptate de beneficiar 

 

III.7. Împărțirea pe loturi - NU ESTE CAZUL 

Având în vedere obiectul prezentei achiziții autoritatea contractantă a luat decizia de a 

nu diviza obiectul licitaţiei în loturi diferite. 

Justificare: Autoritatea contractantă nu aplică în cadrul procedurii de atribuire 

împărțirea pe loturi deoarece apreciază că natura serviciilor care fac obiectul prezentului 

contract (servicii de colectare și transport al deșeurilor) corespund capacității întreprinderilor 

mici și mijlocii, și obiectul achiziției este adaptată îndeaproape la sectoarele specializate ale 

IMM-urilor.  

Cu alte cuvinte nu se poate pune în discuție o lotizare a unui astfel de contract având 

ca obiect servicii care fac obiectul prezentului contract (servicii de colectare și transport al 

deșeurilor), pentru că aceste servicii fac parte din gama oricărei întreprinderi specializată în 

servicii de colectare și transport al deșeurilor. 

 

              Întocmit      
Köllő Hunor,  

Consilier achiziţii publice   

Ciumani,la 17 mai 2022 
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