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A.D.I. ,,ECOO 2009’’ 

 PREȘEDINTE 

____________ 

Nr. _______ din __________ 

 

  

                                                                                                                                

 

 

STUDIU DE FUNDAMENTARE 

 

pentru stabilirea gestiunii activităților de colectare separata si transportul separat al 

deșeurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, sortarea 

deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea 

tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din cadrul 

serviciului public de salubrizare  

in unitățile administrativ teritoriale membre ale  

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” 

 

1.   Introducere 

2. Descrierea condițiilor locale si economice din unitățile administrativ-

teritoriale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” 

3.  Evoluția activităților de colectare separata si transportul separat al 

deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, sortarea 

deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea 

tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din cadrul 

serviciului public de salubrizare in unitățile administrativ teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” 

4.   Obiectul Studiului de oportunitate 

5. Controlul calității și cantității activităților de colectare separata si 

transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si 

fracția uscata, sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de 

sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor 

similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitățile administrativ 

teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” 

6. Descrierea activităților de colectare separata si transportul separat al 

deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, sortarea 

deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea 

tratării mecano- biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din cadrul 

serviciului public de salubrizare in unitățile administrativ teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” 

7. Obiectivele si realizările care se urmăresc prin prestarea activităților de colectare 

separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si 

fracția uscata, sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si 

organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din cadrul 

serviciului public de salubrizare in unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” 

8. Beneficiile delegării prin atribuire directa 

9. Motive care justifică realizarea delegării prin atribuire directa a gestiunii 

activităților de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al 

deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, sortarea deșeurilor municipale și a 

deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a 

deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din cadrul serviciului public de 
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salubrizare in unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009” 

10. Motivarea deciziei  privind delegarea activităților de colectare separata si 

transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si 

fracția uscata, sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de 

sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor 

similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitățile administrativ 

teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” 

12. Evitarea efectelor riscurilor privind delegarea activităților de colectare 

separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția 

umeda si fracția uscata, sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în 

stațiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a 

deșeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitățile 

administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara 

„ECOO 2009” 

13. Modalitatea de încredințare a contractului de delegare. Durata delegării 

activităților de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al 

deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, sortarea deșeurilor municipale și a 

deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a 

deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din cadrul serviciului public de 

salubrizare in unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009” 

14. Estimarea valorii contractului de delegare si termenul previzibil pentru 

realizarea contractului pentru delegarea gestiunii activităților de colectare separata si 

transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si 

fracția uscata, sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de 

sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor 

similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitățile administrativ 

teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” 

15. Concluzii finale privind derularea procedurilor de delegarea prin delegare a 

gestiunii activităților de colectare separata si transportul separat al deseurilor 

municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, sortarea deșeurilor 

municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea tratării mecano-

biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din cadrul serviciului public 

de salubrizare in unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” 
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1. Introducere 

 

1.1. Prezentul studiu de oportunitatea fost stabilit pe baza legislației în vigoare iar 

scopul acestuia îl constituie analiza situației actuale a activităților de colectare separata si 

transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția 

uscata, sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si 

organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din 

cadrul serviciului public de salubrizare in unitățile administrativ teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”, fundamentarea necesității și 

oportunității de atribuire directa prin încheierea unui contract de delegare, a gestiunii acestor 

activității din cadrul serviciului public de salubrizare. 

1.2. Având in vedere faptul ca prestarea activităților de colectare separata si 

transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția 

uscata, sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si 

organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din 

cadrul serviciului public de salubrizare in unitățile administrativ teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” nu se desfășoară unitar, propunem 

Adunării Generale a Asociațiilor ADI „ECOO 2009”, aprobarea prezentului studiu de 

fundamentare pentru delegarea prin atribuire directa a activităților de colectare separata si 

transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția 

uscata, sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si 

organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din 

cadrul serviciului public de salubrizare in unitățile administrativ teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”. 

1.3. Delegarea, prin atribuire directa, a gestiunii serviciul public de salubrizare in 

unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara 

„ECOO 2009”, prin contract de delegare se va efectua pentru următoarele activități: 

- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor 

similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții 

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și 

electronice, baterii și acumulatori; 

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

- organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor 

similare 

1.4. Delegarea, prin atribuire directa, a gestiunii activităților de colectare separata si 

transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția 

uscata, sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si 

organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din 

cadrul serviciului public de salubrizare in unitățile administrativ teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” se va face pentru o perioada de 5 

ani. 

1.5. Delegarea, prin atribuire directa, a gestiunii activităților de colectare separata si 

transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția 

uscata, sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si 

organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din 

cadrul serviciului public de salubrizare in unitățile administrativ teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”, prin contract de delegare implica 

cheltuieli minime din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre ale ADI 

ECOO 2009, iar prestarea acestui serviciu de către o firma de specialitate care deține toate 

autorizațiile si licențele necesare, asigura respectarea principiilor pe care se organizează si 

se desfășoară serviciile publice de gospodărie comunală. 
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1.6. Structura Studiului de oportunitate pentru delegarea, prin atribuire directa, a 

gestiunii activităților de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si 

al deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, sortarea deșeurilor municipale și a 

deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor 

municipale și a deșeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitățile 

administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009”, prin contract de delegare, prin atribuire directa, este determinată de prevederile 

legale din domeniul delegării de servicii și se axează pe analiza unor aspecte relevante în 

care se includ: 

a) Aspecte generale; 

b) Fezabilitatea tehnică, economică și financiară; 

c) Aspecte de mediu, sociale și instituționale; 

d) Concluzii privind fezabilitatea. 

1.7. Elaborarea studiului de oportunitate reprezintă o cerință a Legii nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare, scopul acestuia fiind de a fundamenta și a stabili modalitatea optimă de atribuire 

a activităților de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al 

deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, sortarea deșeurilor municipale și a 

deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor 

municipale și a deșeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitățile 

administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009”. Aspectele care impun realizarea studiului: 

a)  modificările legislative în domeniu care au fost corelate cu legislația U.E; 

b) respectarea și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, Legea nr. 51/2006, 

a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare care la 

art. 22  alin. (3)  prevede ’’Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se 

stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative  ale unităților administrativ-teritoriale,  

în  baza unui studiu de oportunitate,  funcție  de natura și starea serviciului, de necesitatea 

asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de  perspectivă ale 

unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de 

utilități publice; 

c)  necesitatea asigurării continuității activităților de colectare separata si transportul 

separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata din 

cadrul serviciului public de salubrizare in colectare separata si transportul separat al 

deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, sortarea 

deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea tratării 

mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din cadrul serviciului 

public de salubrizare in unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”; 

d) necesitatea asigurării și gestionării eficiente și de calitate a activităților de 

colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare 

fracția umeda si fracția uscata si colectarea separata si transportul separat al deseurilor 

municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, sortarea deșeurilor 

municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea tratării mecano-

biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din cadrul serviciului public de 

salubrizare in unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009”; 

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

f) asigurarea accesului facil al cetățenilor la servicii de calitate; 

g) dorința autorității locale de a asigura un mediu de viață curat și sănătos 

locuitorilor din unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009”. 
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1.8. Conform Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice: au 

calitatea de utilizator al serviciului public de salubrizare beneficiarii individuali sau 

colectivi, direcți ori indirecți. 

1.9. Dreptul, fără discriminare, de acces la activitățile de colectare separata si 

transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția 

uscata, sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si 

organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din 

cadrul serviciului public de salubrizare in unitățile administrativ teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”, de utilizare a acestora, precum și 

la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor, potrivit legii. 

1.10. Activitățile colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si 

al deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, sortarea deșeurilor municipale și a 

deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor 

municipale și a deșeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitățile 

administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009”. 
 

2. Descrierea condițiilor locale si economice din Unitățile administrativ-

teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009” 

 

2.1. Descriere generala 

 

 Județul Ialomița se află în partea de sud-est a țării, în Câmpia Bărăganului, diviziune 

estică a Câmpiei Române, pe cursul inferior al Ialomiței și la interferența unor vechi și 

importante drumuri comerciale, prin care capitala țării este legată cu Moldova și cu litoralul 

Mării Negre. 

Județului Ialomița se învecinează la Nord – județele Brăila și Buzău, la Nord-Vest – 

județul Prahova, la Vest – județul Ilfov, la Sud – județul Călărași si la Est – județul 

Constanța. 
 

 

 
 

 

Județul Ialomița are în componența sa: 3 municipii - Slobozia, Urziceni și Fetești, 4 

orașe - Țăndărei, Amara, Căzănești, Fierbinți-Tîrg si 59 de comune. 
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3. Evoluția activităților de colectare separata si transportul separat al 

deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția 

uscata, sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de 

sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a 

deșeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitățile 

administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009”  

 

3.1. In perioada anterioară gestiunea activităților de colectare separata si transportul 

separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, 

sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea 

tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din cadrul 

serviciului public de salubrizare in unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” s-a realizat prin intermediul contractelor de 

servicii încheiate cu operatori autorizați și licențiați sau prin intermediul compartimentelor 

din cadrul aparatelor proprii ale primarilor membre ale ADI ECOO 2009. 

 

3.2. Situația la ora actuala 

 

Activitățile de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al 

deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, sortarea deșeurilor municipale și a 

deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor 

municipale și a deșeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitățile 

administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009” se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare, scopul activității fiind de 

asigurare a curățeniei generale în unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” prin colectarea, transportul, neutralizarea, 

sortarea, valorificarea, tratarea deșeurilor municipale si a deseurilor similare si eliminarea 

prin depozitare. 

In prezent activitățile de colectare separata si transportul separat al deseurilor 

municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, sortarea deșeurilor 

municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea tratării mecano-

biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din cadrul serviciului public de 

salubrizare in unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009”,sunt asigurate in baza contractului încheiat intre ADI ECOO 

2009 si SC ADI ECOO 2009 SRL TANDAREI SRL, pentru următoarele activități: 

- Colectarea deșeurilor municipale fracția umedă 

- Colectarea și sortarea deșeurilor municipale fracția uscată 

- Sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare; 

- Organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor 

similare 
 

Gradul de satisfacție al locuitorilor din unitățile administrativ-teritoriale membre ale 

ADI ECOO 2009 fata de calitatea activității de colectare separata si transportul separat al 

deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, sortarea 

deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea tratării 

mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din cadrul serviciului 

public de salubrizare in unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”din cadrul serviciului public de salubrizare a fost 

acceptabil. 

Finanțarea activității de colectare separata si transportul separat al deseurilor 

municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, sortarea deșeurilor 

municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea tratării mecano-

biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din cadrul serviciului public de 
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salubrizare in unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009” se efectua de la bugetele locale ale unităților 

administrativ-teritoriale. 

 Utilizatorii/beneficiarii activităților de colectare separata si transportul separat al 

deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, sortarea 

deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea tratării 

mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din cadrul serviciului 

public de salubrizare in unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” sunt:     

 - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau 

colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii, respectiv: persoane fizice și 

asociații de locatari sau proprietari, in general locuitorii din unitățile administrativ 

teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”; 

 - agenți economici care își desfășoară activitatea pe raza unităților administrativ 

teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”; 

  - instituții publice cu sedii sau filiale în unitățile administrativ teritoriale 

membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”; 

 

4. Obiectul Studiului de oportunitate 

 

4.1. Prezentul Studiu de oportunitate a deciziei de delegare, prin atribuire directa, a 

activităților de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al 

deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, sortarea deșeurilor municipale și a 

deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor 

municipale și a deșeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitățile 

administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009” include analiza situației actuale, definirea și cuantificarea în termeni economici și 

financiari a riscurilor, repartizarea riscurilor și stabilirea gestiunii activităților de colectare 

separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția 

umeda si fracția uscata din cadrul serviciului public de salubrizare a unităților administrativ 

teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”, conform 

legislației in vigoare. 

4.2. Obiectul prezentului studiu de oportunitate este reprezentat de oportunitatea 

necesității și oportunității de delegare, prin atribuire directa, a activităților de colectare 

separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția 

umeda si fracția uscata, sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de 

sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor 

similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitățile administrativ teritoriale 

membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”. 

4.3. Activitățile de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale 

si al deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, sortarea deșeurilor municipale și a 

deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor 

municipale și a deșeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitățile 

administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009”, care fac obiectul delegării, prin atribuire directa, de gestiune sunt:  

 

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

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

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

echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori fracției umede; 

b) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al 

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

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

echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori fracției uscate; 
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c) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare; 

d) organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor 

similare. 

 

5. Controlul calității și cantității colectare separata si transportul separat al 

deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, sortarea 

deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea 

tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din cadrul 

serviciului public de salubrizare in unitățile administrativ teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” 

           5.1. Evaluarea și monitorizarea activităților de colectare separata si transportul 

separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, 

sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea 

tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din cadrul 

serviciului public de salubrizare in unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” se va realiza în baza indicatorilor de 

performanță ai serviciului prevăzuți în regulamentul de organizare și funcționare al acestuia. 

Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare vor fi precizați în caietul de sarcini și 

vor fi anexați contractului de delegare, prin atribuire directa, a activităților de colectare 

separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția 

umeda si fracția uscata, sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de 

sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor 

similare din cadrul serviciului public de salubrizare. 

           5.2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” monitorizează realizarea 

de către operator a indicatorilor de performanță și respectarea legislației în vigoare 

referitoare la serviciul  public de salubrizare.  

           5.3. Activitățile de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si 

al deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, sortarea deșeurilor municipale și a 

deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor 

municipale și a deșeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitățile 

administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009” trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță prevăzuți în Regulamentul 

serviciului de salubrizare la nivelul UAT - lui aprobat prin hotărâre adunării generale a 

asociaților. 

           5.4. Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori 

pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:       

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;  

b) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice 

locale este responsabilă;  

c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;  

d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;  

e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;  

f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al 

sănătății populației;  

g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății 

și securității muncii.  

 5.5. Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului 

cu privire la următoarele activități:  

1. măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;  

2. îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;  

3. menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă 

și obiectivă a problemelor;  

4. soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de 

salubrizare 
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5.6. In vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de 

salubrizare trebuie să asigure gestiunea activităților de colectare separata si transportul 

separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, 

sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea 

tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din cadrul 

serviciului public de salubrizare conform prevederilor contractuale, înregistrarea 

activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor 

efectuate, înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a 

acestora.  

 5.7. Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” realizează activitatea de 

monitorizare a modului în care se desfășoară activitățile de colectare separata si transportul 

separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, 

sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea 

tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din cadrul 

serviciului public de salubrizare de către operator, prin intermediul structurii de specialitate 

cu atribuții in acest sens, certificând cantitatea și calitatea lucrărilor efectuate. 

 

6. Descrierea activităților de colectare separata si transportul separat al 

deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, sortarea 

deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea 

tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din cadrul 

serviciului public de salubrizare pentru care se face delegarea, prin atribuire directa, 

de gestiune 

 

6.1. Delegarea, prin atribuire directa, a gestiunii prin contract de delegare se va 

efectua pentru următoarele activități: 

 

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

similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții 

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și 

electronice, baterii și acumulatori fracției umede; 

b) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor 

similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții 

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și 

electronice, baterii și acumulatori fracției uscate; 

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

d) organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor 

similare. 

6.2. Prestarea activităților de colectare separata si transportul separat al deseurilor 

municipale si al deseurilor similare fracția umeda si fracția uscata, sortarea deșeurilor 

municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare si organizarea tratării mecano-

biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din cadrul serviciului public de 

salubrizare in unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009” se realizează potrivit cerințelor organizatorice minimale, in 

scopul colectării întregii cantități de deșeuri municipale și lăsarea în stare de curățenie a 

spațiului destinat depozitării recipientelor de precolectare a deseurilor. 

 

 

(1) Aceasta activitate presupune următorul ciclu de operațiuni: 

 

a) colectarea separate, transportul separat și eliminarea deșeurilor municipale, fracția 

umedă, de la persoanele fizice, agenți economici și instituții publice 
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b) colectarea separată, transportul separate, sortarea și eliminarea/valorificarea 

deșeurilor municipale, fracția uscată de la persoanele fizice, agenți economici și instituții 

publice 

c) sortarea deseurilor municipale fracția uscata, valorificarea deseurilor reciclabile 

rezultate din sortare si eliminarea refuzului din sortare; 

d) tratarea deseurilor biodegradabile, valorificarea compostului si eliminarea 

refuzului din tratare.  

 

6.3. Colectarea separată, transportul separat și eliminarea deșeurilor 

municipale, fracția umedă, de la persoanele fizice, agenți economici și instituții publice 

(1) Operatorul care prestează operațiunea de colectare separată și transport separat a 

deșeurilor reziduale de la persoanele fizice din zona de case va asigura colectarea deșeurilor 

municipale, fracția umedă, în recipiente de culoare gri/negru/verde. 

Unitatea de măsură: lei/tona 

 (2) Tipurile de deșeuri reziduale sunt: 

  a) resturi de carne și peşte, gătite sau proaspete; 

b) resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă); 

c) ouă întregi; 

  d) grăsimi animale și uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează 

separat); 

  e) excremente ale animalelor de companie; 

  f) scutece/tampoane; 

  g) cenușă de la sobe (dacă se ard și cărbuni); 

  h) resturi vegetale din curte tratate cu pesticide; 

  i) lemn tratat sau vopsit; 

  j) conținutul sacului de la aspirator; 

  k) mucuri de țigări; 

  l) veselă din porțelan/sticlă spartă, geamuri sparte. 

(3) Operațiunea de colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale, 

fracția umedă, consta in încărcarea si transportul separat a deșeurilor municipale fracția 

umedă la Depozitul conform Slobozia. 

(4)Informativ, dotarea minima existenta in prezent, este de: 

 

LOCALITATE rezidual Hartie&carton plastic&metal sticla TOTAL SACI 

ȚĂNDĂREI 4481 8962 8962 8962 26886 

MIHAIL  

KOGĂLNICEANU 
980 1960 1960 1960 5880 

GIURGENI 413 826 826 826 2478 

MOVILA 690 1380 1380 1380 4140 

OGRADA 924 1848 1848 1848 5544 

SĂVENI 1471 2942 2942 2942 8826 

SUDIȚI 833 1666 1666 1666 4998 

PLATONEȘTI 782 1564 1564 1564 4692 

MĂRCULEȘTI 622 1244 1244 1244 3732 

GHEORGHE LAZĂR 880 1760 1760 1760 5280 

ALBEȘTI 545 1090 1090 1090 3270 

BORDUȘANI 1419 2838 2838 2838 8514 

GRINDU 798 1596 1596 1596 4788 

VALEA 

MĂCRIȘULUI 
741 1482 1482 1482 4446 

TOTAL 15579 31158 31158 31158 93474 
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Colectarea deseurilor municipale de la gospodăriile individuale se efectuează din 

recipienti de colectare/saci asigurați de fiecare gospodărie in parte 

(5) Cantitățile de deșeuri reziduale transportate de către operator de la persoanele 

fizice din zona de case sunt cele care rezultă din bonurile de cântărire eliberate de stația 

transfer/sortare Țăndărei sau de cantarul din cadrul depozitului conform Slobozia, pentru 

fiecare transport efectuat de către operator. 

(6) Operatorul este obligat sa asigure colectare separată și transport separat al 

deșeurilor municipale, fracția umedă, in condiția optime. 

(7) Tariful ofertat pentru operațiunea de colectare separate, transport separat și 

eliminare a deșeurilor municipale, fracția umedă de la persoanele fizice, agenți economici și 

instituții publice se va calcula, fundamenta, prezenta si justifica în baza fișei de 

fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a memoriului tehnico-economic prin 

care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul are obligația sa le 

întocmească in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 109/2007 al A.N.R.S.C. 

(8) Tariful ofertat pentru operațiunea de colectare separată și transport separat al 

deșeurilor municipal, fracția umedă de la persoanele fizice, agenți economici și instituții 

publice, va fi exprimat în lei/tona fără TVA. 

(9) Cantitatea de deșeuri municipale, fracția umedă, estimate pentru a fi colectate in 

unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara 

„ECOO 2009”este de: 

 

LOCALITATE 
Menajer 

t/an 

Rciclabil 

t/an 

TANDAREI 3607 150 

MIHAIL 

KOGALNICEANU 
483 20 

GIURGENI 201 8 

MOVILA 237 8 

OGRADA 431 20 

MARCULESTI 246 10 

SAVENI  469 20 

SUDITI 216 8 

GHEORGHE 

LAZAR 
210 8 

ALBESTI 190 6 

GRINDU 198 8 

BORDUSANI 420 20 

VALEA 

MACRISULUI 
175 7 

PLATONESTI 278 10 

TOTAL 7361 303 

 

 

6.4. Colectarea separată, transportul separat, sortarea și 

eliminarea/valorificarea deșeurilor municipale, fracția uscată de la persoanele fizice, 

agenți economici și instituții publice 

(1) Operatorul care prestează activitatea de colectare separată și transportul separat a 

deșeurilor menajere și al deșeurilor similare va asigura colectarea deșeurilor municipale, 

fracția uscată de la persoanele fizice, agenți economici și instituții publice în recipiente de 

culoare galbena sau albastră. 

Unitatea de măsură: lei/tona 
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 (2) Tipurile de deșeuri reciclabile(fracția uscata) sunt: 

a) hârtie 

b) carton 

c) plastic 

d) metal 

e) sticlă 

f) deșeuri de ambalaje 

(3) Operațiunea consta in încărcarea si transportul separat a deșeurilor reciclabilele 

la persoanele fizice, agenți economici și instituții publice la stația de sortare aparținând 

operatorului sau la care are acces operatorul. 

(4) Fiecare utilizator își asigura saci pentru colectarea deseurilor reciclabile, conform 

cerințelor caietului de sarcini. 

 

LOCALITATE rezidual Hartie&carton plastic&metal sticla TOTAL SACI 

ȚĂNDĂREI 4481 8962 8962 8962 26886 

MIHAIL 

KOGĂLNICEANU 
980 1960 1960 1960 5880 

GIURGENI 413 826 826 826 2478 

MOVILA 690 1380 1380 1380 4140 

OGRADA 924 1848 1848 1848 5544 

SĂVENI 1471 2942 2942 2942 8826 

SUDIȚI 833 1666 1666 1666 4998 

PLATONEȘTI 782 1564 1564 1564 4692 

MĂRCULEȘTI 622 1244 1244 1244 3732 

GHEORGHE LAZĂR 880 1760 1760 1760 5280 

ALBEȘTI 545 1090 1090 1090 3270 

BORDUȘANI 1419 2838 2838 2838 8514 

GRINDU 798 1596 1596 1596 4788 

VALEA 

MĂCRIȘULUI 
741 1482 1482 1482 4446 

TOTAL 15579 31158 31158 31158 93474 

 

(5) Cantitățile de deșeuri reciclabile de la persoanele fizice, agenți economici și 

instituții publice sunt cele care rezultă din bonurile de cântărire eliberate de operatorul 

stației de sortare, după sortarea deșeurilor municipale, fracția uscată, pentru fiecare transport 

efectuat de către operator. 

(6) Tariful ofertat pentru operațiunea de colectare separate, transport separate, 

sortarea și eliminarea deșeurilor reziduale rezultate din sortare, respective valorificarea 

fracției reciclabile existente în deșeurile municipale fracția uscată, de la persoanele fizice, 

agenți economici și instituții publice se va calcula, fundamenta, prezenta si justifica în baza 

fișei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a memoriului tehnico-

economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul are 

obligația sa le întocmească in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 109/2007 al 

A.N.R.S.C. 

(7) Tariful ofertat pentru operațiunea de colectare separate, transport separate, 

sortarea și eliminarea deșeurilor reziduale rezultate din sortare, respective valorificarea 

fracției reciclabile existente în deșeurile municipal fracția uscată, de la persoanele fizice, 

agenți economici și instituții publice va fi exprimat în lei/tona fără TVA. 

(8) Cantitatea de deșeuri municipale, fracția umedă, estimate pentru a fi colectate in 

ăn unitățile administrativ- teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara 

„ECOO 2009” este de: 
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LOCALITATE 
Menajer 

t/an 

TANDAREI 3607 

MIHAIL 

KOGALNICEANU 
483 

GIURGENI 201 

MOVILA 237 

OGRADA 431 

MARCULESTI 246 

SAVENI  469 

SUDITI 216 

GHEORGHE 

LAZAR 210 

ALBESTI 190 

GRINDU 198 

BORDUSANI 420 

VALEA 

MACRISULUI 175 

PLATONESTI 278 

TOTAL 7361 

 

(9) In cazul in care se constata ca deșeurile municipale, fracția uscată, sunt 

contaminate si prin conținutul acestora nu pot fi considerate deșeuri reciclabile, operatorul 

va factura tariful pentru serviciul de colectare al deseurilor municipale fracția umeda. 

 

 

LOCALITATE 
Menajer 

t/an 

Rciclabil 

t/an 

TANDAREI 3607 150 

MIHAIL 

KOGALNICEANU 
483 20 

GIURGENI 201 8 

MOVILA 237 8 

OGRADA 431 20 

MARCULESTI 246 10 

SAVENI  469 20 

SUDITI 216 8 

GHEORGHE 

LAZAR 210 8 

ALBESTI 190 6 

GRINDU 198 8 

BORDUSANI 420 20 

VALEA 

MACRISULUI 175 7 

PLATONESTI 278 10 

TOTAL 7361 303 
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7. Obiectivele si realizările care se urmăresc prin prestarea activităților de colectare 

separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fracția umeda si 

fracția uscata si colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități 

de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora din cadrul serviciului public 

de salubrizare din unitățile administrativ- teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009” 

 

7.1. Operatorul va asigura: 

 

 a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena 

muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în 

timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor; 

 b) exploatarea, întreţinerea și reparaţia instalaţiilor și utilajelor cu personal autorizat, 

în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; 

 c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de 

delegare a gestiunii si in legislatia nationala in vigoare aplicabila; 

 d) furnizarea către beneficiar, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi 

accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul public de 

salubrizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara 

„ECOO 2009”; 

 e) respectarea angajamentelor luate prin contractul de prestare a serviciului public de 

salubrizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara 

„ECOO 2009”; 

  f) prestarea serviciului public de salubrizarepe întreaga  arie administrativă aunitatilor 

administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009”  conform cerintelor caiet de sarcini. 

 g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea 

costurilor de operare; 

 h) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu 

terţi; 

 i) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare 

operativă a acestora; 

  k) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor (cel putin lunar) si de cate ori este 

necesar pentru intocmirea unor situatii statistice, etc. la solicitarea administratiei publice 

locale; 

  l) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei 

autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare; 

 m) personalul necesar pentru prestarea serviciului public de salubrizare in unitatile 

administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”; 

 n) conducerea operativa și asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de 

intervenţie; 

 o) o dotare cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru serviciului public de 

salubrizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara 

„ECOO 2009”, în condiţiile stabilite prin contract; 

p) asigurarea monitorizarii serviciului public de salubrizare in timp real privind 

desfasurarea serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”. 

 

7.2. Prestarea activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale 

si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata si din cadrul serviciului public de salubrizare in 

unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” 

se va executa astfel încât să se realizeze: 
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    a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteorologice, cu 

respectarea prevederilor contractuale; 

    b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele 

beneficiarului; 

    c) controlul calităţii activității prestate; 

    d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; 

    e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

    f) respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”, în condiţiile legii;      

g) prestarea activităților de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si 

al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata din cadrul serviciului public de salubrizare din 

unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” 

pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de 

prestare a serviciului; 

     h) asigurarea capacităţii de transport a deşeurilor stradale, a mijloacelor pentru 

prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială a unitatilor administrativ-

teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”; 

    i) mentinerea capacitatii tehnice corespunzatoare a parcului auto, în vederea 

creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în normele naţionale privind emisiile 

poluante şi asigurării unui serviciu de calitate; 

    j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi in 

Regulamentul serviciului de salubrizare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara 

„ECOO 2009”; 

    k) asigurarea, pe toată durata de executare a activitatilor de colectare separata si 

transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata din 

cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”, de personal calificat şi în număr suficient. 

 

8.3. Beneficiile delegării prin atribuire directa 

 

(1) Prin realizarea unui procesului pentru delegarea, prin atribuire directa, a 

activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al 

deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile 

administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009”se vor putea obtine: 

a) tarife reale si un raport pret-calitate optim;  

b) cresterea calitatii activităților de colectare separata si transportul separat al 

deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea 

deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării 

mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului 

public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”, datorita monitorizarii si urmariidelegatarului pe 

baza unor criterii care vor evalua organizarea, indicatorii de performanta, dotarile tehnice;  

c) grija fata de populatia din unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” ca operatorul care prestează activitățile de 

colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare 

fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în 

staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare este atestat, are licienta 

ANRSC si raspunde de eventualele pagube rezultate in urma prestarii serviciului public de 

salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara 

„ECOO 2009”; 
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d) operatorul va fi monitorizat atent privind atestarea conform normativelor in 

vigoare. 
(2) Alegerea modalității de gestiune a activitatilor de colectare separata si transportul 

separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, 
sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea 
tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul 
serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”, în baza Legii nr. 101/2006, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare se face prin hotărâre a consiliilor locale ale unitatilor 
administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 
2009” si apoi prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiilor Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitara „ECOO 2009”. Conform prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare aceasta se poate realiza prin: 

a) Gestiune directă   

b) Gestiune delegată                                                                                                             

(3) Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de 

salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza Regulamentului de salubrizare şi a 

caietului de sarcini, aprobate prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiilor Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”. 

(4) Studiul de oportunitate a deciziei de delegare a serviciului public de 

salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009” îşi propune să analizeze următoarele varainte: 

 

A. Varianta gestiunii directe I 

 

Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (2): „Gestiunea directa se 

realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt 

definiţi la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, care pot fi: 

  a) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate 

juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, 

după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale 

respective; 

  b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale, 

înfiinţate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective.” 

 

alin. (2^1) „Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, 

după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi 

publice, în baza mandatului primit, pot încredinţa unui operator de drept privat gestiunea 

serviciilor de utilităţi publice sau a uneia ori mai multor activităţi din sfera acestor servicii 

prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor 

condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a 

gestiunii, cât şi pe toată durata acestui contract: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 17 of 39 

 

   

1) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în calitate de acţionari/asociaţi 

ai operatorului regional, prin intermediul asociaţiei, sau, după caz, unitatea administrativ-

teritorială, în calitate de acţionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării 

generale a acţionarilor şi al consiliului de administraţie, exercită un control direct şi o 

influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului 

regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl 

exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe; 

  b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfăşoară exclusiv 

activităţi din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice destinate satisfacerii 

nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor 

administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv a unităţii administrativ-teritoriale 

care i-a încredinţat gestiunea serviciului; 

  c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este 

deţinut în totalitate de unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de 

unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al 

operatorului regional/operatorului este exclusă.” 

 

În cazul în care s-ar opta pentru asigurarea serviciului printr-un serviciu public de 

salubrizare specializat cu personalitate juridica de interes judetean şi/sau o societate 

comerciala, operator regional, care indeplineste conditiile cumulative prevazute in alin. 

(2^1), autorizat conform legii, prezentăm următoarea analiză: 

 

 

 

Gestiunea directă: 

 

În condițiile prezentate mai sus, considerăm că gestiunea directă este o soluţie 

oportună deoarece prezintă numeroase avantaje: 

- dotarea existenta cu utilaje specifice activitatilor de colectare separata si transportul 

separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata din 

cadrul serviciului public de salubrizare; 

- dotarea privind activitatea de sortare si compostare; 

- suplimentarea investiţiilor pe parcursul derulării contractului pentru înnoirea 

parcului de utilaje, conform oricăror norme care apar ulterior încheierii contractului; 

- existenta unui sediu, garaj, depozit materiale amenajat în care să se desfăşoare 

activitatea; 

- personal specializat in prestarea activităţilor de salubrizare; 

- detinerea licentelor si autorizatiilor necesare pentru prestarea activitatilor din cadrul 

serviciului de salubrizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, 

- personalul existent asigura desfășurarea activităților în conformitate cu normativele 

tehnice pentru activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor 

municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-

biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de 

salubrizare; 

- dotarea societatii indeplineste condiitile privind numărul minim de utilaje calculat 

in conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea 

Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, pentru activitățile de 

colectare a deșeurilor menajere este asigurat; 

- societatea are experienta in asigurarea necesarului de Echipament de lucru, 

materiale igienico-sanitare, combustibil și lubrefianți, asigurari CASCO, asigurarea 

obligatorie, revizii obligatorii, rovignete, licenţă emisă de Ministerul Transporturilor, 
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anvelope si alte piese de schimb (filtre, etc), reparatii si revizii, etc., stocarea temporara a 

deseurilor (valoarea estimată), raportari la autoritatile care asigura reglementarea si 

monitorizarea activitatilor desfasurate, valorificarea deseurilor rezultate din activitatile de 

sortare/tratare desfasurate, spațiile necesare pentru birouri, garaje, atelier reparații, 

platformă pentru utilaje, dotările necesare pentru funcționare: birouri, tehnică de calcul, 

birotică, scule și dispozitive pentru reparații mașini și utilaje. 

Conform celor prezentate mai sus, accepţiunea de “serviciu public de salubrizare” 

cuprinde o sumă de activităţi distincte, iar legislaţia specifică salubrizării prevede ca 

modalităţi de organizare a serviciului, atât gestiunea directă cât şi cea delegată, unitatile 

administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009”, raportat la situaţia de fapt, nu trebuie sa dispuna de fonduri care să îi permită 

asigurarea unei dotări corespunzătoare şi angajarea de  personal calificat, şi are posibilitatea 

legală de a decide, gestiunea directa prin incheierea unui contract de delegare, prin atribuire 

directa in conformitate cu prevederile legale, a activitatilor de colectare separata si 

transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia 

uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si 

organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din 

cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”către SC ADI ECOO 2009 SRL 

TANDAREI SRL, societate cu capabilitatea de a obtine autorizatiile si licențiele necesare 

pentru a presta activitatile de colectare separata si transportul separat al deseurilor 

municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-

biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de 

salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009” 

AVANTAJE DEZAVANTAJE 

- Asigurarea continuităţii prestării activitatilor 

de colectare separata si transportul separat al 

deseurilor municipale si al deseurilor similare 

fractia umeda si fractia uscata, sortarea 

deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare 

în staţiile de sortare si organizarea tratării 

mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare din cadrul serviciului 

public de salubrizare in unitatile administrativ 

teritoriale membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”fără 

a fi nevoie de o procedură de achiziţie publică 

pentru contractarea serviciului; 

- Control direct asupra activității; 

- Dotări tehnice moderne proprii în domeniul 

salubrizării, cu mijloacele necesare 

desfăşurării activităţii de salubrizare; 

- Încasarea profitului din prestarea activității; 

- Suplimentarea investiţiilor conform oricăror 

norme care apar ulterior dării în gestiune; 

- Serviciul  public de salubrizare trebuie înfiinţat şi organizat, în 

condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, ţinându-se 

seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi de particularităţile 

economico-sociale ale unitatilor administrativ teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”, în raport cu 

posibilităţile locale de finanţare a funcţionării, exploatării și 

dezvoltării alocate din buget pentru salarizare  

- Investiţiilor în utilaje, maşini și dotări; 

- Necesitatea obținerii licenței de operare; 

- Asigurarea spațiilor necesare pentru birouri,garaje, platformă pentru 

utilaje, birotică, etc.; 

- Asigurarea de spații acoperite pentru depozitarea materialului 

antiderapant 

- Asumarea tuturor riscurilor de către serviciul public de 

salubrizare/societatea comerciala înfiinţata, respectiv de către 

autoritatile publice locale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009” 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

- Varianta gestiunii directe, avand in vedere 

existenta S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. este 

oportună având în vedere experienta si 

autorizatiile si avizele pe care le deține, 

inclusiv detinerea licenţelor de operare în 

- Asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe perioada 

obţinerii licenţei de operator A.N.R.S.C și a altor avize/autorizații în 

domeniu, precum si existenta dotarii necesare, respectiv a 

autovehiculelor/utilajelor destinate activităților din cadrul serviciului 

public de salubrizare. 
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Consideram ca este oportun ca autoritatile publice locale membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”, să aleagă modalitatea gestiunii directe 

pentru considerentele pe care le-am expus, fata de motivele pentru care gestiunea 

delegata nu este viabila. 

 

 

B. Varianta gestiunii delegate 

 

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative ale 

unităţilor administrativ-teritoriale atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai 

o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea 

serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de 

delegare a gestiunii. 

Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice implică punerea la dispoziţie 

operatorilor a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul 

şi obligaţia acestora de a administra şi de a exploata aceste sisteme. 

Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 29 alin. (4): „Gestiunea delegată 

se realizează prin intermediul unor operatori sau operatori de drept privat. 

Aceşti operatori pot fi: 

a) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu capital social privat; 

b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu capital social mixt;” 

Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate 

furnizează/prestează serviciile de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii 

serviciului. 

Conform reglementărilor legale în vigoare, delegarea gestiunii sau delegarea 

serviciilor publice de salubrizare se face către operatori atestaţi de Autoritatea Naţionala de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilități Publice - A.N.R.S.C., prin licitaţie 

publică conform prevederilor art. 29 alin. (9) din Legea nr. 51/2006 „În cazul serviciilor de 

utilităţi publice, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (2), procedura de atribuire a 

contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte, după caz, în baza prevederilor Legii nr. 

98/2016, Legii nr. 99/2016 şi Legii nr. 100/2016”. 

Activităţile specifice de utilitate şi interes public se organizează şi se desfăşoară pe 

baza unui caiet de sarcini şi a unui regulament al serviciului de salubrizare prin care se 

stabilesc nivelele de calitate, indicatorii de performanţă, condiţii tehnice, raporturile 

operator - utilizator, precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii 

serviciilor prestate, elaborate de către colectivul de coordonare și supervizare şi aprobate de 

către consiliul local. 

domeniul serviciilor comunitare de utilităţi 

publice,  a numeroaselor avize și aprobări în 

special referitoare la îndeplinirea cerințelor de 

calitate și de mediu (exemple: licența 

ANRSC*, autorizație mediu, certificări in 

domeniu, alte taxe reglementate prin lege)* 

Societatea are o experienta completa privind 

administrarea si exploatarea statiei de 

transfer/sortare Tandareni, de colectare a 

deseurilor din unitatile administrativ-

teritoriale pentru care are in administrare/ 

exploatare.  
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Gestiunea delegată: 

 AVANTAJE DEZAVANTAJE  

- Licenţiere pe activităţi şi pe servicii; 

- Dotarea operatorului cu mijloacele necesare desfăşurării 

activităţii de salubrizare din bugetul propriu, dar recuperarea 

investitiilor prin tarifele practicate; 

- Suplimentarea investiţiilor pe parcursul derulării contractului 

conform oricăror norme care apar ulterior delegarii şi reînnoirea 

parcului de utilaje, dacă este cazul, pe cheltuiala operatorului. 

- Posibilitatea delegarii serviciului pe o perioadă pe termen lung; 

- Se constituie o garanţie de bună execuţie pentru serviciile 

prestate; 

- Prin delegare toate riscurile sunt transferate operatorului 

- Profitul nu este gestionat de 

cate autoritatile publice locale 

membre ale asocitatiei; 

- Modificarea conditiilor 

contractuale se realizeza dificil  

- Societatea trebuie sa asigure 

amortizarea bunurilor utilizate si 

asigurarea unui profitului. 

- Serviciile prestate trebuie 

plătite. Aceste plăţi nu se pot 

efectua decât din bugetul local;  

 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

-  Reducerea consumului de resurse.  

- Prin delegare se va obţine selectarea unui delegatar care să 

ofere raportul optim între preţul tarifelor şi calitatea serviciilor 

prestate, în corelare cu nevoile urbane și cu dezvoltarea 

economico- socială a unitatilor administrativ-teritoriale membre 

ale asociatiei. 

- Există posibilitatea ca 

societatea privată, delegatar, să 

intre în insolvenţă, fapt care ar 

periclita buna desfaşurare a 

serviciului public de salubrizare 

in unitatile administrativ 

teritoriale membre ale Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitara 

„ECOO 2009”. 

 

Avand in vedere cele mentionate mai sus in vederea administrării şi exploatării sistemelor 

publice ale activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale 

si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile 

administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009”, propunem gestiunea directa, prin atribuirea directa a unui contract de delegare 

catre un operator regional cu respectarea prevederile art. 28 alin. (2˄1) din Legea nr. 

51/2006, prin care autorităţile administraţiei publice locale poate apela la un operator de 

servicii publice, căruia îi încredinţează, în baza unui contract de delegare a gestiunii, prin 

atribuire directa, cu actionariat autoritatile publice locale membre ale ADI ECOO 2009, 

gestiunea propriu-zisă a activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor 

municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-

biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de 

salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009”, precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor publice 

necesare în vederea realizării acestora. 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”, in numele si pe seama 

autoritatilor publice locale membre, păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi 

strategiilor de dezvoltare a activitatilor de colectare separata si transportul separat al 

deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea 

deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării 

mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului 

public de salubrizare, precum şi dreptul de a urmări, controla şi supraveghea modul de 
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respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori, calitatea 

serviciilor prestate, modul de administrare, exploatare şi conservare a sistemelor publice 

încredinţate prin contractul de delegare. 

 

9. Motive care justifică realizarea delegării gestiunii activitatilor de colectare 

separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia 

umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în 

staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile 

administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara 

„ECOO 2009” 

 

9.1. Motive de ordin legislativ 

 

(1) Elaborarea Studiului de oportunitate a deciziei de delegare, prin atribuire directa, 

a activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al 

deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile 

administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009” reprezinta faza premergătoare procedurii de incheirii contractului de delegare. 

 

 (2)Studiul de oportunitate a deciziei de delegare, prin atribuire directa, trebuie să 

cuprindă o analiză care să permită definirea şi cuantificarea în termeni economici şi 

financiari a riscurilor de proiect, luând în considerare, totodată, şi variantele identificate de 

repartiţie a riscurilor între părţile viitorului contract de delegare. 

 

(3)Elaborarea Studiului de oportunitate privind delegarea, prin atribuire directa, a 

activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al 

deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile 

administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009” are drept scop:  

- dimensionarea tehnică şi umană a viitorului operator al activitatilor de colectare 

separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia 

umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de 

sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor 

similare din cadrul serviciului public de salubrizare;  

- dimensionarea parametrilor de performanţă şi costurile necesare pentru realizarea 

unui serviciu calitativ;  

- identificarea investiţiilor necesare din punct de vedere al serviciului de salubrizare;  

- stabilirea duratei contractului de delegare. 

 

(6) Actele normative care stau la baza elaborării Studiului de oportunitate a deciziei 

de delegare, prin atribuire directa, de colectare separata si transportul separat al 

deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea 

deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării 

mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului 

public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” sunt: 

- Ordonanta nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor; 

- Legea nr. 51/2006 (*republicată*) a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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- Legea nr. 101/2006 privind salubrizarea localităţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- HG nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în 

domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

- Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 

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

serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind Regulament-Cadru al serviciului 

de salubrizare a localităţilor; 

- Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-

cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor; 

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor; 

- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotararea Adunarii Generale a Asociatiilor Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009” nr. ______ din _________ privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de salubrizare; 

- Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

74/2018, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a 

Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 

mediu. 

 

 9.2. Motive de ordin economico-financiar 

  

Argumentele care stau la baza gestiunii directa prin incheierea unui contract de 

delegare, prin atribuire directa, a serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ 

teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”, sunt faptul 

existentei unei socitatii comerciale care are dotarea si personalul necesar pentru prestarea 

activitatilor din cadrul serviciului de salubrizare si cu un minim de investitii poate asigura in 

conditii de calitatea prestarea activitatilor in conformitate cu prevederile legale si la un tarif 

redus..  

 

       9.2.1  Fezabilitatea economică şi financiară 
 

 (1) Aceasta decurge din cele expuse anterior referitor la fezabilitatea tehnică a 

soluţiei gestiunii directe prin incheiearea unui contract de delegare prin atribuire directa a 

activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al 

deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile 

administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009”. După cum am menţionat anterior, operatorii furnizori/prestatori de servicii 

comunitare de utilitatii publice trebuie să prezinte în vederea atestării de către ANRSC, 

respectiv autorizării de către autoritatea competentă, suficiente garanţii financiare şi 

aptitudini manageriale pentru derularea în condiţii optime a activităţilor pentru care solicită 

atestarea/autorizarea.   

(2) S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. dispune de dotarea, personalul si fondurile 

necesare pentru a asigura în cele mai bune condiţii continuitatea şi regularitatea desfăşurării 

activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al 

deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile 

administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 
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2009”, având în dotare utilajele necesare şi dispunând de personal specializat în acest sens. 

În acest context, pot fi date garanţiile de ordin financiar solicitate în vederea obţinerii 

autorizării, respectiv a licenţei A.N.R.S.C.  

(3) S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. dispune de fondurile necesare suportării costurilor 

pe care le implică prestarea activitatilor de colectare separata si transportul separat al 

deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea 

deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării 

mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului 

public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”. 

(4) Operatorul activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor 

municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-

biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de 

salubrizareare de regulă ca unic obiect de activitate prestarea acestui gen de servicii, care 

deţine sau a detinut licenţa necesară în vederea prestării activitatilor, utilaje şi personal 

calificat, experienţă practică în ceea ce priveşte activitatea şi competențe manageriale în 

vederea gestionării ei. 

În acest sens arătăm că punerea în aplicare a celor mai performante metode de 

management de către operatorul care va presta activitatile de colectare separata si 

transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia 

uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si 

organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din 

cadrul serviciului public de salubrizare va conduce în mod proporţional la reducerea 

costurilor de operare. 

 (5) Majoritatea operatorilor activitatilor de colectare separata si transportul 

separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, 

sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea 

tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul 

serviciului public de salubrizare sunt deţinători de certificate care atestă implementarea 

sistemului de asigurare a calităţii şi de management al mediului emise de organisme 

europene, fiind calificaţi pentru prestarea acestui serviciu. În acest sens, dacă se va decide 

oportunitatea gestiunii directe prin incheierea unui contract de delegare prin atribuire 

directa a activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale 

si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor municipale şi 

a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a 

deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare, 

se poate solicita conducerii societatii ca in termen de 6 luni de la semnarea contracctului 

să deţină acest tip de certificate, pentru o reducere a riscurilor privitoare la derularea 

contractului.   

(6) Se va urmări realizarea unui raport cost/calitate cât mai bun pentru perioada de 

derulare a contractului de delegare, prin atribuire directa, a activitatilor de colectare separata 

si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si 

fractia uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si 

organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din 

cadrul serviciului public de salubrizare şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate 

prin contract. De asemenea unul dintre obiectivele economico-financiare va fi obţinerea 

unui nivel tarifar pentru utilizatori care sa reflecte costul efectiv al prestaţiei cu respectarea 

normelor legale în vigoare. 

    (7) Actualizarea tarifelor se va realiza în funcţie de indicele prețurilor conform 

legislatiei in vigoare, iar modificarea tarifelor se va aproba de către adunarea generala a 
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asociatiilor ADI ECOO 2009.  

    (8) Fezabilitatea tehnico-economică a gestiunii activitatilor de colectare separata si 

transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia 

uscata din cadrul serviciului public de salubrizare delegate către un operator licențiat 

A.N.R.S.C decurge și prin aceea că se va putea impune operatorului economic adjudecator 

obligativitatea plăţii unei sume către bugetul local, cu titlu de redevenţă. 

 

9.3. Motive legate de protectia mediului 

 

(1) S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. va trebui sa detina certificarea sistemului de 

management al calitatii si certificarea sistemului de management al mediului conform legii, 

ceea ce se va traduce printr-o garantie a calitatii serviciului public de salubrizare oferit si a 

protejarii mediului. 

(2) Având în vedere normele legislative privind protecţia mediului și adaptarea 

continuă a acestora la standardele Uniunii Europene, autoritatea administraţiei publice 

locale are responsabilităţi şi obligaţii pentru a asigura un mediu sănătos pentru locuitorii din 

unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara 

„ECOO 2009”.   

 (3) În desfăşurarea activităţii de salubrizare a localităţilor este obligatorie 

respectarea principiilor ecologice. În acest scop, atât autoritatile publice locale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”, cât şi persoanele fizice şi juridice 

răspund pentru îmbunătăţirea microclimatului, înfrumuseţarea şi protecţia peisajului şi 

menţinerea curăţeniei.  

 

 9.4.  Aspecte sociale 
 

(1) În vederea respectării prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare 

a localităţilor cu privire la asigurarea protecţiei sănătăţii populaţiei din unitatile 

administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009”, autorităţile publice locale au obligaţia de a reglementa desfăşurarea activităţilor din 

cadrul serviciului public de salubrizare cu respectarea următoarelor principii care se referă 

la aspectele sociale ale localitatilor: 

- responsabilitatea faţă de cetaţeni;  

- nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;  

- transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor.  

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” monitorizează modul de 

constituire al tarifelor și modificările acestora prin aprobarea lor de către adunarea 

generala a asocitiei. 

(2) Schimbarea structurii și nivelului tarifelor practicate pentru anii următori se 

va face în condiţiile prevăzute de Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007. Ajustarea sau 

modificarea preţului contractului se va putea face in conformitate cu prevederile 

Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007. 

 

9.5. Aspecte instituționale  

(1) Autorităţile administraţiei publice locale au competență exclusivă în ceea ce priveşte 

înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului public de salubrizare in 

unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara 

„ECOO 2009” având totodată obligaţia de a crea condiţiile pentru eficientizarea structurilor 

instituționale şi a sistemelor aferente prestării serviciului public de salubrizare la nivelul 

localităţilor.  

(2) Gestionarea serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale 

membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” pe criterii de 

transparenţă, competitivitate şi eficienţă, precum şi exercitarea atribuţiilor de administrare 

asupra bunurilor aparţinând patrimoniului public sau privat al unitatile administrativ 
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teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” aferente 

infrastructurii serviciului este atribuţia autorităţilor administraţiei publice locale membre 

ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”.  

 

 Limitele răspunderii autorităţilor publice locale diferă după tipul de gestiune a 

delegarii serviciului public de salubrizare ales. Astfel, în cazul: 

- gestiunii directe, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” 

autorităţile deliberative şi executive, în numele si pe seama unitatilor administrativ 

teritoriale pe care le reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi 

responsabilităţile ce le revin cu privire la prestarea serviciului public de salubrizare in 

unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiei.   

- gestiunii delegate, competenţele şi responsabilităţile proprii privind prestarea 

serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiei 

se transferă unui operator. 

 

9.6. Identificarea nevoilor de prestare a activitatilor de colectare separata si 

transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si 

fractia uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de 

sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor 

similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ 

teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” 

 

     (1) Grupurile interesate de realizarea activitatilor de colectare separata si transportul 

separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, 

sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea 

tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul 

serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”, se împart astfel:   

a) Utilizatori/beneficiari ai serviciilor de salubrizare: persoane fizice, locuitori ai 

unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociației;  

b) Agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe aria administrativ teritorială a 

autoritatilor publice locale membre ale Asociației; 

c) Instituţii publice cu sediile sau filiale în unitatile administrativ teritoriale membre ale 

Asociației. 

d) Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”– are ca obiectiv realizarea 

unui serviciu public de calitate de către operatorul de salubrizare, scop în care 

efectuează controlul şi urmărire activităţii de salubrizare executată de către operator.  

e) Operatorul serviciului public de salubrizare – are ca obiectiv obţinerea unui profit cât 

mai mare în schimbul serviciului oferit.  

f) Instituţii ale  statului care au ca scop  protejarea mediului, a sănătăţii populaţiei: 

Garda de Mediu, Agenţia de Protecţie a Mediului și Direcţia de Sănătate Publică 

 

 

 

 

 

9.7. Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate de prestarea a activitatilor de 

colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor 

similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor 

similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor 
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municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in 

unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009” 

 

(1) În general, deşeurile municipale se numără printre obiectivele recunoscute ca 

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

(2) Principalele forme de impact şi risc determinate de deşeurile municipale, în 

ordinea în care sunt percepute de populaţie, sunt:  

- modificări de peisaj şi disconfort vizual,  

- poluarea aerului,  

- poluarea apelor de suprafaţă – în cazul depozitării deşeurilor în apropierea 

cursurilor de apă,  

- poluarea pânzei de ape freatice – prin infiltraţii de substanţe dăunătoare rezultate 

din reacţiile chimice ce au loc în depozitele ilegale, mai ales la temperaturi ridicate. 

- modificări ale fertilităţii solurilor şi ale compoziţiei biocenozelor pe terenurile 

învecinate, în cazul depozitării neautorizate direct pe pământ.  

(3) Din aceste motive, grupurile interesate în realizarea activitatilor de colectare 

separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia 

umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de 

sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor 

similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale 

membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” au diverse nevoi, care 

vor fi analizate în cele ce urmează.  

 

a) Utilizatorii  

 

- să circule pe străzi curate;  

- să se plimbe şi să se recreeze în parcuri curate;  

- să nu fie nevoiţi să respire aerul infestat datorită depozitării clandestine de deşeuri.  

  

b) Primăriile autoritatilor publice locale membre ale asociatieiare ca obiectiv 

satisfacerea nevoilor urbane/rurale:  

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi 

eficienţei serviciului public de salubrizare;  

- creşterea calităţii vieţii cetăţenilor prin stimularea mecanismelor economiei de 

piaţă, realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, atragerea investiţiilor profitabile 

pentru comunitatea locală  

- dezvoltarea durabilă activitatilor de colectare separata si transportul separat al 

deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea 

deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării 

mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului 

public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”care să asigure protecţia mediului înconjurător;  

- organizarea activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor 

municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-

biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de 

salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009”astfel încît să satisfacă nevoile populaţiei, ale instituţiilor 

publice şi agenţilor economici;  
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- realizarea activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor 

municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-

biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de 

salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009”pentru toţi locuitorii, cu costuri minime.  

 

 c) Operatorul serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale 

membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”:  

- realizarea unui profit rezonabil în urma prestării serviciului public de salubrizare;  

- prestarea serviciului public de salubrizare in condiţii de calitate;  

 

         d) Instituţii ale Statului: Garda de Mediu, Agentia pentru Protectia Mediului, 

Directia de Sanatate Publica, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare (A.N.R.S.C.) sunt interesate de:  

- îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor prin menţinerea unui climat de 

igienă;  

- protejarea mediului înconjurător;  

- înlăturarea surselor de poluare a aerului şi apelor provenite de la 

depozitarile clandestine/accidentale de deşeuri;  

- protecţia stării de sănătate a locuitorilordin unitatile administrativ teritoriale 

membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”;  

 

10. Matricea riscurilor pentrudelegare, prin atribuire directa, a activitatilor de 

colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor 

similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor 

similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in 

unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009” 

 

 

 A. MATRICEA  RISCULUI  PENTRU ACHIZIȚIA SERVICIULUI  PUBLIC  DE  

SALUBRIZARE    

 

Nr. crt.  

 

Denumirea riscului   

 

Descrierea riscului  

Alocarea Riscurilor 

--------------------------------- 

Autorit./ Impartita/ Operator  

 contr.                        

 Riscul de operare  

1.  Creșterea costului cu 

forța de muncă  

Creșteri neprevăzute de 

costuri cu forța de muncă  

 

X   

2.  Costuri pentru prestarea 

serviciului mai mari  

Depășirea costurilor de 

operare prognozate  

 

X  

3.  Risc de disponibilitate  Evenimente neprevăzute 

împiedică funcționarea 

serviciului  

 

X  

 Riscul legat de cerere și venituri  

4.  Înrăutățirea condițiilor 

economice locale  

Crize economice 

neprevăzute, la nivel 

 

   X  
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economic internațional  

5.  Înrăutățirea condițiilor 

economice generale  

Crize economice neprevă- 

zute, la nivel economic în 

economia locală  

 

   X  

6.  Inflația  Inflația este mai mare decât 

cea prognozată  

   X  

 Riscuri legislative și politice  

7.  Schimbări legislative 

generale  

Modificări legislative care 

nu vizează direct acest 

serviciu, dar care conduc la 

creșteri de prețuri  

 

   X  

8. Schimbări legislative 

specifice  

Modificări legislative care 

vizează direct acest serviciu   

   X  

9.  Schimbări politice  Schimbări la nivel politic 

care pot duce la întârzieri 

sau costuri suplimentare  

 

   X  

 Riscuri financiare  

10. Indisponibilitatea 

finanțării  

Autoritatea publică nu este 

capabilă să asigure resursele 

financiare necesare în timp 

util  

 

   X  

11. Insolvabilitatea 

operatorului  

Achizitorul devine 

insolvabil  

   X  

12. Finanțare suplimentară  Sunt necesare finanțări 

suplimentare pentru costuri 

neprevăzute  

 

   X  

13. Modificări ale 

dobânzilor bancare  

Variația dobânzilor poate 

schimba costurile finanțării  

  X  

14. Evoluții neprognozate  

ale cursului de schimb  

Cursul de schimb poate  

schimba costul finanțării  

  X  

15. Modificări de taxe și 

impozite  

Rezultatul net este influențat 

de regimul fiscal  

  X  

  Riscuri naturale   

16. Forța majoră  Evenimente de forță majoră, 

așa cum sunt definite în 

contract, împiedică sau 

amână efectuarea 

contractului  

 

 

  X  

17. Alte riscuri naturale  Alte fenomene, evenimente, 

necuprinse în clauze de forță 

majoră, care împiedică 

executarea contractului  

 

 

 X  

  Alte riscuri   
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18. Riscul privind protecția 

mediului  

Creșterea costurilor datorată 

unor măsuri de protecție a 

mediului neprevăzute inițial  

 

                                   X  

19. Furt sau distrugere  Furt de materiale sau 

distrugere de echipamente 

sau utilaje  

 

                                   X  

20. Accidente de muncă  Accidente de muncă în 

desfășurarea activității  

                                   X  

21. Probleme de personal  Litigii de muncă  X  

22. Probleme de personal   Fluctuații de personal  X  

23. Lucrări efectuate 

necorespunzător  

Lucrări neefectuate, efectuate 

incomplet sau 

necorespunzător calitativ se 

vor remedia pe cheltuiala 

operatorului  

 

X  

 B. MATRICEA  RISCULUI PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI PUBLIC  DE  

SALUBRIZARE  

 

 

Nr. crt.  

 

Denumirea riscului   

 

Descrierea riscului  

Alocarea Riscurilor 

---------------------------------  

Autorit.     Împărțită       Opera-   

   contr.                              tor        

 

 Riscul de operare   

1.  Creșterea costului cu 

forța de muncă  

Creșteri neprevăzute de 

costuri cu forța de muncă  

 

X   

 

2.  Risc de depășire a 

costurilor  

Depășirea costurilor de 

operare prognozate  

 

X  

 

3.  Risc de disponibilitate  Serviciile care fac obiectul 

contractului nu îndeplinesc 

specificațiile tehnice de 

calitate prevăzute în contract  

 

X  

 

 Riscul legat de cerere și venituri   

4.  Înrăutățirea condițiilor 

economice locale  

Crize economice 

neprevăzute, la nivel 

economic în economia locală 

 

X  

 

5.  Înrăutățirea condițiilor 

economice generale  

 Crize economice 

neprevăzute, la nivel 

economic internațional 

 

X  

 

6.  Schimbări majore ale 

inflației  

Rata actuală a inflației va 

depăși rata previzionată a 

inflației 

X   

 Riscuri legislative și politice   

7.  Schimbări legislative 

generale  

Modificări legislative care nu 

vizează direct acest serviciu 

dar care conduc la creșteri de 

prețuri  

 

   X  
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8. Schimbări legislative 

specifice  

Modificări legislative care 

vizează direct acest serviciu   

   X   

  Riscuri financiare    

9. Indisponibilitatea 

finanțării  

Delegatarul nu este capabil 

să asigure resursele 

financiare și de capital 

conform bugetului și în 

timpul prevăzut 

 

X  

 

10. Insolvabilitatea 

operatorului  

Delegatarul devine insolvabil  X   

11. Finanțare suplimentară  Sunt necesare finanțări 

suplimentare pentru costuri 

neprevăzute  

 

X  

 

12. Modificări ale dobânzilor 

bancare  

Variația dobânzilor poate 

schimba costurile finanțării  

 X   

13. Evoluții neprognozate ale 

cursului de schimb  

Cursul de schimb poate 

schimba costul finanțării  

X   

14. Modificări de taxe și 

impozite  

Rezultatul net este influențat 

de regimul fiscal  

X   

  Riscuri naturale    

15. Forța majoră  Evenimente de forță majoră, 

așa cum sunt definite în 

contract,împiedică sau 

amână efectuarea 

contractului  

 

 

  X  

 

16. Alte riscuri naturale  Alte fenomene sau 

evenimnete, necuprinse în 

clauze de forță majoră, 

împiedică sau amână 

executarea contractului  

 

 

 X  

 

  Alte riscuri    

17. Riscul privind protecția 

mediului  

Creșterea costurilor datorată 

unor măsuri de protecție a 

mediului neprevăzute inițial  

 

X  

 

18. Furt sau distrugere  Furt de materiale sau 

distrugere de echipamente 

sau utilaje  

 

X  

 

20. Accidente de muncă  Accidente de muncă în 

desfășurarea activității  

X   

21. Probleme de personal  Litigii de muncă  X   

22. Probleme de personal   Fluctuații de personal  X   

23. Serviciii efectuate 

necorespunzător  

Serviciii neefectuate, 

efectuate incomplet sau 

necorespunzător calitativ se 

vor remedia pe cheltuiala 

operatorului  

 

X  
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10.2. Cuantificarea riscurilor  

 

         Evaluarea riscurilor s-a făcut pentru cele mai importante riscuri, denumite riscuri-

cheie, care pot afecta substanţial prestarea activitatilor de colectare separata si transportul 

separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, 

sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea 

tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul 

serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”. 

 

Varianta A – Gestiunea directa prin atribuire directa a contractului de delegare 

aserviciului public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” 

 

 

 

Nr. 

crt.  

Denumirea riscului Alocare la 

Operator(%) 

Alocare la 

Achizitor(%) 

1. Depășirea costurilor generale 100 0 

2. Lucrări efectuate necorespunzător 100 0 

3. Condiții economice generale 50 50 

4. Schimbări legislative 50 50 

5. Indisponiblitatea finanțării 0 100 

6. Finanțare suplimentară 0 100 

7. Modificări ale dobânzilor bancare 0 100 

8. Forța majoră 50 50 

 Procentaj mediu % 43,75% 56,25 % 

 

 Varianta B – Delegarea serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ 

teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”:  

 

Nr. 

crt.  

Denumirea riscului  Alocare la  

Operator(%)  

Alocare la  

achizitor (%)  

1. Depășirea costurilor generale 100 0 

2. Lucrări efectuate necorespunzător 100 0 

3. Condiții economice generale 100 0 

4. Schimbări legislative 50 50 

5. Indisponiblitatea finanțării 100 0 

6. Finanțare suplimentară 100 0 

7. Modificări ale dobânzilor bancare 100 0 

8. Forța majoră 50 50 

 Procentaj mediu % 87,5 % 12,5 % 
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11. Motivarea deciziei  privind delegarea, prin atribuire directa a serviciului 

public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009” 

 

11.1. Distribuirea riscurilor  

      Comparând procentajul mediu al riscurilor, se poate observa că în varianta de 

atribuire a contractului de delegare prin atribuire directa alocarea riscurilor către 

autoritatea contractantă este de 56,25 %, în timp ce în cazul delegarii acest procent este 

de 12,5%. 

 

 Raportat la cerintele minime prezentate in prezentul studiu de funadamentare 

reiese oportunitatea delegării, prin atribuire directa a serviciului public de salubrizare 

in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara 

„ECOO 2009”. 

S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L., cu actionariat al autoritatilor publice locale membre 

ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”dispune de mijloacele tehnice 

de a asigura prestatia activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor 

municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-

biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de 

salubrizare în condiţiile indicate şi totodată deţine personal specializat în domeniu pentru a 

putea asigura prestarea activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor 

municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-

biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de 

salubrizare. Achiziţionarea utilajelor suplimentare necesare şi angajarea de personal 

suplimentar calificat pentru prestarea serviciului în conformitate cu condiţiile minimale 

impuse de legislaţia specifică aplicabilă în materie constituie o investiţie acceptabila 

raportat la bugetul unităţilor administrative membre şi previziunile viitoare referitoare la 

acesta.  

 În cazul contractelor de delegare de servicii, în contrapartida serviciilor prestate 

contractantul, în calitate de delegatar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate 

de delegat, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată pentru care plăteşte 

acestuia din urmă o redevenţă. 

  

 Se justifică așadar oportunitatea delegării, prin atribuire directa a activitatilor de 

colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare 

fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în 

staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ 

teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”, astfel încât 

prestarea serviciului către locuitorii din unitatile administrativ teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” să se realizeze în condiţii optime, 

aceasta fiind atribuţia principală a autorităţilor publice locale în temeiul Codului 

administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019.  

 

12. Evitarea efectelor riscurilor privind delegarea prin atribuire directaa 

activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al 

deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a 

deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de 
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salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009” 

 

12.1 Analiza riscurilor preluate de delegatar în varianta delegarii activitatilor 

colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor 

similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor 

similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare  

      Delegarea prin atribuire directa aactivitatilor de colectare separata si transportul separat 

al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea 

deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării 

mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului 

public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”, conduce la faptul cadelegatarul va prelua 

aproape în totalitate riscurile aferente exploatării. În susţinerea variantei delegării prin 

atribuire directa a activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor 

municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-

biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de 

salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009” se va prezenta în tabelul de mai jos analiza de repartiţie a 

riscurilor:  

Categoria de risc Descriere Consecințe Eliminare 

Riscuri de operare 

Creșterea costului 

cu forța de muncă 

Creșteri neprevăzute 

de costuri cu forța de 

muncă 

Consecințele 

schimbărilor ariei de 

delegare:  

În cazul unui 

program de extindere 

și modernizare a 

infrastructurii din 

unitatile 

administrativ-

teritoriale membre 

ale asociatiei există 

riscul ca operatorul 

să nu facă față 

activităților prestate 

din cauza 

personalului 

insuficient și să 

rezulte o scădere a 

calității prestațiilor.  

- Transferul riscului către 

operator a obligației acestuia 

de a prevede în programul 

său de prestare raportat la 

costuri și dotări, eventuale 

modificări ale ariei teritoriala 

și modalități concrete de a le 

face față fără a perturba 

prestarea serviciului către 

autoritate publica locala. 

- Instituirea în contractul de 

delegare prin atribuire directa 

de clauze care să permită 

adaptarea tarifelor la 

schimbările  care pot 

interveni.  

Risc de depășire a 

costurilor  

Depășirea costurilor 

de operare 

prognozate  

 

- Cresterea costurilor 

generale în vederea 

prestării serviciului; 

- Întârzieri în 

prestarea serviciului; 

- Pestarea 

necorespunzătoare a 

serviciului și pierderi 

Introducerea de clauze 

contractuale care să permită 

perceperea de majorări de 

întârziere și sancțiuni în cazul 

neîndeplinirii obligațiilor; 
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pentru operator. 

- Întârzieri în 

achitarea redevenței 

sau neachitarea 

acesteia. 

Risc de 

disponibilitate  

Serviciile care fac 

obiectul contractului 

nu îndeplinesc 

specificațiile tehnice 

de calitate prevăzute 

în contract  

Pestarea 

necorespunzătoare a 

serviciului 

conducând la: 

-  aspect insalubru  

- nesiguranța 

circulației 

Introducerea de clauze 

contractuale care să permită 

aplicarea de sancțiuni în cazul 

neîndeplinirii obligațiilor așa 

cum este precizat și în 

Regulamentul de organizare 

și funcționare al serviciului 

public de salubrizare; 

Riscul legat de cerere și venituri 

Înrăutățirea 

condițiilor 

economice locale  

Crize economice 

neprevăzute, la nivel 

economic în 

economia locală 

Nivelul de trai al 

locuitorilor din 

unitatile 

administrativ-

teritoriale membre 

ale asociatiei este 

afectat de condițiile 

economice 

nefavorabile, 

diminuarea 

veniturilor la 

bugetele local 

În cazuri extreme, pentru 

încadrarea în fondurile 

disponibile, autoritatea 

contractantă își rezervă 

dreptul de a stabili programul 

și cantitatea lucrărilor cu 

încadrarea în bugetul aprobat. 

Înrăutățirea 

condițiilor 

economice 

generale  

 Crize economice 

neprevăzute, la nivel 

economic 

internațional 

- Producerea unor 

schimbări 

fundamentale 

neașteptate în 

condițiile 

economice generale 

care conduc la 

creșterea costurilor  

generale în vederea 

prestării serviciului;  

 - Întarzieri în 

achitarea redevenței 

sau neachitarea 

acesteia  

Acest risc este comun in acest 

caz pentru a asigura o 

anumită bonitate financiară; 

 

Schimbări majore 

ale inflației  

Rata actuală a 

inflației va depăși 

rata previzionată a 

inflației 

Consecința directă a 

inflației este 

diminuarea în termeni 

reali a veniturilor   

Impunerea unui mecanism 

pentru compensarea inflației 

prin ajustări de prețuri  

Riscuri legislative și politice 

Schimbări 

legislative 

generale  

Modificări legislative 

care nu vizează direct 

acest serviciu dar 

care conduc la 

creșteri de prețuri  

Schimbările 

legislative pot duce la 

o creștere a costurilor 

pentru a putea 

raspunde 

schimbărilor,  

- Includerea unor clauze 

contractuale referitoare la 

eventuale schimbări 

legislative (legi, OG, HG, 

Ordine ANRSC, APM)   

- Se vor aplica principiile 

referitoare la aplicarea legii în 

timp - Conform legii, 

operatorul are obligația de a se 
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adapta la toate modificările 

legislative; 

Schimbări 

legislative 

specifice  

Modificări legislative 

care vizează direct 

acest serviciu   

Schimbările de 

politică din cadrul 

firmei trebuie să fie 

astfel realizate încât 

să nu pună în 

dificultate prestarea 

serviciului 

Indiferent de schimbările de 

politică din cadrul 

firmeioperatorul are obligația 

respectării principiilor 

referitoare la aplicarea 

legislației în vigoare și 

adaptării la toate modificările 

legislative; 

Riscuri financiare 

Indisponibilitatea 

finanțării  

Delegatarul nu este 

capabil să asigure 

resursele financiare 

și de capital conform 

bugetului și în timpul 

prevăzut 

Consecințele unei 

finanțări 

indisponibile constă 

în neprestarea  

serviciului sau 

prestarea 

necorespunzătoare a 

serviciuluipublic de 

salubrizare de către 

operator  

Minimalizarea riscului prin 

adoptarea unui plan de 

management financiar pentru 

redresarea capitalului 

delegatarului păstrând raportul 

costuri/venituri sau 

contractarea de credit bancar 

pentru continuarea activității 

Insolvabilitatea 

operatorului  

Delegatarul devine 

insolvabil  

Consecințele apariției 

insolvabilității:  

-imposibilitatea 

prestării serviciului 

sau prestarea 

necorespunzătoare a 

serviciului de 

salubrizare ceea ce 

conduce la apariția 

aspectului insalubru 

pentru comună.  

Minimalizarea riscurilor 

operatorului prin introducerea 

în contractul de delegare 

încheiat în vederea prestării 

serviciului a unor prevederi 

prin care operatorul 

garantează prestarea 

serviciului.  

Finanțare 

suplimentară  

Sunt necesare 

finanțări 

suplimentare pentru 

costuri neprevăzute  

 

 

Consecința posibilă a 

unui asemenea risc 

este imposibilitatea 

operatorului de a 

suporta financiar 

toate modificările și 

de a presta în aceste 

condiții în mod 

corespunzător 

serviciul. Există 

riscul ca operatorul 

să intre într-o criză 

financiară prin 

încercarea de a face 

față noilor cerințe.  

-Întreruperea prestării 

serviciului.   

Minimalizarea riscului prin 

informarea operatorului în 

acest sens astfel încât 

programul de prestare pe 

termen lung să prevadă astfel 

de riscuri, să ia în calcul 

posibilitatea apariției lor și să 

aibă capacitatea de a suporta 

costurile aferente.  

Modificări ale 

dobânzilor 

bancare  

Variația dobânzilor 

poate schimba 

costurile finanțării  

Ratele dobânzilor 

sunt supuse 

schimbărilor, 

Delegatarul prevede clauze 

contractuale clare referitoare 

la modificarea tarifelor 



Page 36 of 39 

 

producând creșterea 

costurilor  

prestării serviciilor, care vor 

putea fi efectuate doar în 

anumite condiții clar stabilite 

(ordin A.N.R.S.C nr. 

109/2007) 

Evoluții 

neprognozate ale 

cursului de 

schimb  

Cursul de schimb 

poate schimba costul 

finanțării  

Consecințele în cazul 

modificării cursului 

de schimb există 

riscul ca operatorul 

pentru acoperirea 

cheltuielilor să 

crească tarifele 

pentru serviciile 

prestate 

Delegatarul prevede clauze 

contractuale clare referitoare 

la modificarea tarifelor 

prestării serviciilor, care vor 

putea fi efectuate doar în 

anumite condiții clar stabilite 

(ordin A.N.R.S.C nr. 

109/2007) 

Modificări de taxe 

și impozite  

Rezultatul net este 

influențat de regimul 

fiscal  

Consecințele în cazul 

modificării regimului 

de impozitare:  

-în cazul creșterii 

taxelor și impozitelor 

există riscul ca 

operatorul să crească 

tarifele aferente 

prestării pentru 

acoperirea acestora;  

-impact negativ 

asupra veniturilor  

și stabilității 

financiare a 

operatorului  

-Minimalizarea riscului prin 

reglementarea acestor aspecte.  

-Delegatarul analizează oferta 

tehnică și prevede ulterior 

clauze contractuale clare 

referitoare la modificarea 

tarifelor prestării care vor 

putea fi efectuate doar în 

anumite condiții clar stabilite.  

-Se aduce la cunoștința 

delegatarului necesitatea de a-

și previziona în așa fel 

veniturile încât să permită 

acoperirea unor diferențe 

nefavorabile rezultate din 

modificarea regimului de 

impozitare.  

Riscuri naturale 

Forța majoră  Evenimente de forță 

majoră, așa cum 

sunt definite în 

contract,  împiedică 

sau amână 

efectuarea 

contractului  

Consecințele aparției 

unei situații de forta 

majoră sunt:  

-pierdere active, 

dotări necesare pentru 

buna prestare a 

serviciului;  

-diminuarea 

veniturilor 

preconizate.  

Activele delegatarului pot fi 

asigurate ceea ce va conduce 

la posibilitatea de a le înlocui 

pe cele pierdute sau 

deteriorate, în cel mai scurt 

timp. Instituirea prin 

contractul de delegare de 

prevederi în ceea ce privește 

consecințele intervenției forței 

majore, astfel încât 

demersurile necesare să poată 

fi identificate și efectuate cu 

maximă celeritate;  

Alte riscuri 

naturale  

Alte fenomene sau 

evenimente, 

necuprinse în clauze 

de forță majoră, 

împiedică sau amână 

executarea 

contractului riscuri 

Consecința apariției 

unei situații de 

riscuri naturale: 

amânarea execuției 

serviciilor- 

impact negativ 

asupra siguranței 

Delegatarul prevede clauze 

contractuale privind 

intervențiile și remedierea 

pagubelor produse ca urmare 

a fenomenelor naturale 

extreme.  
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climatice: 

furtuni,secetă, 

inundații, îngheț 

circulației  

Alte riscuri 

Riscul privind 

protecția mediului  

Creșterea costurilor 

datorată unor măsuri 

de protecție a 

mediului neprevăzute 

inițial  

Îndatorarea 

delegatarului               

(alocarea de fonduri 

suplimentare)  

Transferul riscului asupra 

operatorului prin instituirea 

unor clauze contractuale ca 

obligativitate respectarea 

legislației pe linie de protecția 

mediului. 

 

Furt sau 

distrugere  

Furt de materiale sau 

distrugere de 

echipamente sau 

utilaje  

Îndatorarea 

delegatarului  

(alocarea de fonduri 

suplimentare)  

Îndatorarea delegatarului 

(alocarea de fonduri 

suplimentare)  

Accidente de 

muncă  

Accidente de muncă 

în desfășurarea 

activității  

Încetinirea sau 

oprirea activității. 

Transferul riscului asupra 

operatorului prin instituirea 

unor clauze contractuale ca 

obligativitate respectarea 

legislației pe linie de protecția 

muncii. 

Probleme de 

personal  

Litigii de muncă  Lipsa personalului 

calificat pentru unele 

din activitățile 

prestate. Intârziere în 

execuția lucrărilor și 

creșterea costurilor 

Transferul riscului asupra 

operatorului prin instituirea 

unor clauze în caietul de 

sarcini care să asigure că 

delegarea se va realiza unui 

operator care dispune de o 

anumită capacitate 

profesională 

Probleme de 

personal   

Fluctuații de personal  Lucrări neefectuate, 

efectuate incomplet 

sau necorespunzător 

calitativ  

Transferul riscului asupra 

operatorului prin instituirea 

unor clauze în caietul de 

sarcini care să asigure că 

delegarea se va realiza unui 

operator care dispune de o 

anumită capacitate 

profesională.  

 

Servicii efectuate 

necorespunzător  

Servicii neefectuate, 

efectuate incomplet 

sau necorespunzător 

calitativ se vor 

remedia pe cheltuiala 

operatorului  

Neplata serviciilor 

necorespunzatoare și 

obligativitatea 

remedierii 

neconformităților 

Introducerea de clauze 

contractuale care să permită 

aplicarea de sancțiuni în cazul 

neîndeplinirii obligațiilor în 

mod corespunzător calitativ. 

 

 

13. Modalitatea de încredințare a contractului de delegare prin atribuire 

directa. Durata delegarii activitatilor de colectare separata si transportul separat al 

deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea 

deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea 

tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul 
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serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” 

 

 Rezultatele Studiului de oportunitate justifică necesitatea şi oportunitatea delegarii, 

prin atribuire directa şi demonstrează faptul că: 

- activitatile de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al 

deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare este 

realizabil; 

- activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al 

deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a 

deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile 

administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009”răspund cerinţelor şi politicilor autorităţii publice a județului Ialomita; 

 

13.1. Durata delegarii 

 

Propunem delegarea prin atribuire directa a activitatilor de colectare separata si 

transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia 

uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si 

organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din 

cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” pe o perioada de 5 (cinci) ani, 

începând cu data intrării în vigoare a contractului de delegare.  

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”a avut în vedere asigurarea 

unui nivel minim de profit ca urmare a exploatării infrastructurii tehnico - edilitare date 

delegatarului pentru prestarea activitatilor de colectare separata si transportul separat al 

deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea 

deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării 

mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului 

public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”, asigurarea unui nivel rezonabil al tarifelor 

pentru prestaţiile care vor fi efectuate pe durata contractului de delegare.  

De asemenea operatorul este obligat, prin caietul de sarcini, de a veni cu dotari care 

pot fi bunuri proprii (utilaje: autospecializate pentru colectarea deșeurilor, etc.) sau de a 

investi suplimentar față de facilitațile minimale puse la dispoziție de către Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”, pentru sporirea eficienței activității, iar, de 

regulă, investitiile necesare pot fi de natura utilajelor și mijloacelor de transport, pentru 

acest tip de activitate, a căror durată normala de funcționare este de apromitav 5 ani, 

perioadă în care acestea pot fi amortizate.  

Având în vedere cele mentionate operatorul pentru prestarea activităților serviciului 

public de salubrizare, ce fac obiectul prezentului studiu, la condițiile de calitate și eficiență 

impuse prin caietul de sarcini, durata propusă pentru contractul de delegare a gestiunii 

activităților serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”este de 5 ani. 
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14. Estimarea valorii contractului de delegare, prin atribuire  

 

14.1. Estimarea valorii contractului de delegare 

 Estimarea valorii contractului de delegare este cifra totală de afaceri a 

delegatarului generată pe durata contractului, fără TVA, în schimbul prestarii activitatilor 

serviciului public de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”care fac obiectul delegarii. 

Estimarea valorii contractului de delegare a serviciului public de salubrizare pentru o 

perioada de 5 ani este de 16.555.000 lei fără TVA, fiind stabilita tinand cont de tarifele 

practicate de actualul operator pentru prestarea activitatilor din cadrul serviciului public de 

salubrizare, iar finantarea se va face din fondurile bugetelor locale ale unitatilor 

administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009”. 

14.2. Termenul previzibil pentru realizarea procedurii de incheiere a contractului de 

delegare a gestiunii activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor 

municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-

biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de 

salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitara „ECOO 2009” este de 3 luni, de la aprobarea de catre adunarea generala a 

asociatiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009”, a studiului de 

oportunitate si a caietului de sarcini.  

 

15. Concluzii finale privind incheierea contractului de delegare prin atribuire 

directa a activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor 

municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-

biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public 

de salubrizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 2009” 

 

(1) Urmare a celor expuse in prezentul studiu de oportunitate, cu raportare la toate 

aspectele atinse şi justificate punctual şi în mod comparativ anterior şi în condiţiile în care 

autoritatile publice locale membre ale asociatiei ECOO 2009 păstrează prerogativele privind 

adoptarea politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a activitatilor de colectare separata si 

transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare fractia umeda si fractia 

uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si 

organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din 

cadrul serviciului public de salubrizare şi dreptul de a urmări, controla şi a supraveghea 

îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea acestui serviciu, considerăm că este oportună 

incheirii contractului de delegare prin atribuire directa pentru perioada de 5 ani, a gestiunii 

activitatilor colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor 

similare fractia umeda si fractia uscata, sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor 

similare în staţiile de sortare si organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare din cadrul serviciului public de salubrizare in unitatile 

administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „ECOO 

2009”. 

 

 
 

 


