Anexa nr. 1.B. la Contractul de delegare
a serviciului de salubrizare a localităţilor
membre ale asociaţiei de utilitate publică
“ECO SEPSI”

CAIETUL DE SARCINI
al serviciului de salubrizare stradală
actualizat
CAP. I
Obiectul caietului de sarcini
ART. 1
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de
salubrizare stradală, în municipiul Sfântu Gheorghe, oraşul Baraolt şi comuna Ilieni, stabilind
nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de
eficienţă şi siguranţă.
ART. 2
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în
vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare stradală în
municipiul Sfântu Gheorghe, oraşul Baraolt şi comuna Ilieni.
ART. 3
(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare
la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare
a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele
asemenea.
(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la
verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din
actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare.
(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la
prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul
prestării serviciilor, activităţii de precolectare,colectare transport şi depozitare deşeuri municipale,
cu excepţia celor cu regim special .
ART. 4
Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

CAP. II
Cerinţe organizatorice minimale
ART. 5
Operatorul serviciului de salubrizare va asigura:
a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii,
protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a
construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;
b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi 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 concesiune şi
precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare stradală;
d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor
solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de

salubrizare, în condiţiile legii;
e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;
f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de
operare;
g) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;
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;
j) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;
k) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de
dare în administrare;
l) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de
intervenţie;
m) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în
condiţiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;
n) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.

CAP. III.
Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice
ART. 6
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a
căilor publice, în condiţiile legii, în raza localităţii Sfântu Gheorghe, oraşul Baraolt şi comuna
Ilieni, judeţul Covasna.
ART. 7
Căile de circulaţie pe care se execută operaţia de măturare sunt cuprinse în anexele nr.10, 11 şi
11-B.
ART. 8
Căile de circulaţie pe care se execută operaţiile de spălare, stropire sunt cuprinse în anexele nr.
12, 12-B, 13, 14 şi 14-B.
ART. 9
Prestarea activităţilor de măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice se va executa astfel
încât să se realizeze:
a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor
contractuale;
b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor;
c) controlul calităţii serviciului prestat;
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 aprobat de autoritatea administraţiei
publice locale, în condiţiile legii;
g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea
costurilor de prestare a serviciului;
h) asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat şi stropit,
pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;
i) reînnoirea 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 în regulamentul serviciului
de salubrizare;
k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr
suficient.

CAP. IV.
Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp
de polei sau de îngheţ
ART. 10
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de curăţare şi de transport al zăpezii de pe
căile publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în condiţiile
legii, în localitatea Sfântu Gheorghe, oraşul Baraolt şi comuna Ilieni, judeţul Covasna.
ART. 11
Căile de circulaţie pe care se asigură curăţarea zăpezii sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2, 15, 15B, 16, 16-B şi 19.
ART. 12
Staţiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea şi transportul zăpezii
sunt prevăzute în anexa nr. 18.
ART. 13
Trecerile de pietoni şi trotuarele adiacente acestora la care se asigură deszăpezirea şi transportul
zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 17.
ART. 14
Amplasamentele spaţiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire sunt
prevăzute în anexa nr. 20 şi 20-B.
ART. 15
Lista drumurilor publice ce trebuie menţinute în funcţiune prin combaterea poleiului şi a
îngheţului sunt cele din anexa nr. 3 şi 16.
ART. 16
Lista substanţelor chimice şi antiderapante admisibile în aria de operare sunt clorura de calciu
soluţie 30% şi măcinată-amestecată cu nisip sort 3-7 mm.
Se permite aplicarea de NaCl ca şi material antiderapant în străzile sau trotuarele unde
îmbrăcămintea asfaltică sau de alt tip are vechime mai mare de 3 ani.
ART. 17
Operatorul serviciului de salubrizare va asigura până la data de 15 noiembrie întreaga cantitate de
materiale antiderapante ce va fi folosită în acţiunea de combatere a poleiului în cazul în care
autoritatea administraţiei publice locale asigură plata anticipată a contravaloarea acestor materiale,
conform anexei nr. 4.
ART. 18
Prestarea activităţilor de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ se vor executa astfel încât să se realizeze:
a) continuitatea activităţii pe toată durata sezonului rece, indiferent de condiţiile meteo, cu
respectarea prevederilor contractuale;
b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor;
c) controlul calităţii serviciului prestat;
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 aprobat de autoritatea administraţiei
publice locale, în condiţiile legii;
g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea
costurilor de prestare a serviciului;
h) asigurarea capacităţii de curăţare manuală şi mecanizată a tuturor căilor publice, pentru
prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;
i) asigurarea capacităţilor de încărcare şi transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile
care au fost autorizate în acest scop;
j) asigurarea utilajelor şi a întregii cantităţi de material antiderapant necesare combaterii poleiului
de pe căile publice;
k) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în

normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurarea unui serviciu de calitate;
l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului
de salubrizare;
m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr
suficient.

CAP.V
Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj
sau către instalaţiile de neutralizare
ART. 19
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectare a cadavrelor animalelor de pe
domeniul public şi de predare a acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, în
condiţiile legii, în localitatea Sfântu Gheorghe, oraşul Baraolt şi comuna Ilieni, judeţul Covasna.
ART. 20
Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate şi transportate în mijloace auto
special amenajate şi vor fi predate spre incinerare la unităţi care dispun de instalaţie de incinerare
autorizată.
ART. 21
Prestarea activităţilor de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi de predare a
acestora unităţilor de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare se va executa astfel încât să se
realizeze:
a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor
contractuale;
b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de
ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare în termen de două ore de la anunţare;
c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor;
d) controlul calităţii serviciului prestat;
e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei
publice locale, în condiţiile legii;
g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea
costurilor de prestare a serviciului;
h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate şi dotate pentru efectuarea unor astfel de
transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;
i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului
de salubrizare;
j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

CAP. VI.
Colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei
ART. 22
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectare, transport şi neutralizare a
deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei, în condiţiile legii, în localitatea Sfântu
Gheorghe, oraşul Baraolt şi comuna Ilieni, judeţul Covasna.
ART. 23
Deşeurile animaliere provenite din gospodăriile populaţiei vor fi colectate şi transportate în
mijloace auto special amenajate şi vor fi predate spre incinerare la unităţi care dispun de instalaţie
de incinerare autorizată.
ART 24
Colectarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei se va face de la toţi

utilizatorii care au contract de prestare a serviciului, încheiat cu operatorul de salubrizare autorizat,
cât şi de la persoanele scutite de la plata acestui serviciu conform legilor în vigoare.
ART. 25
Prestarea activităţilor de colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor animaliere provenite din
gospodăriile populaţiei se va executa astfel încât să se realizeze:
a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor
contractuale;
b) ridicarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei în termen de 4 ore de la
anunţare şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj în termen de 6 ore de la ridicare;
c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului;
d) controlul calităţii serviciului prestat;
e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei
publice locale, în condiţiile legii;
g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea
costurilor de prestare a serviciului;
h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate şi dotate pentru efectuarea unor astfel de
transporturi în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;
i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului
de salubrizare;
j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.
ART. 26
Anexele Caietului de sarcini pot fi modificate anual în funcţie de alocaţiile bugetare aprobate,
respectiv pot fi completate prin comenzi suplimentare de către Municipiul Sfântu Gheorghe şi
Comuna Ilieni, cu încadrarea în bugetul aprobat pentru anul în cauză.
ART. 27
Anexele 1-4, 10-20. fac parte integrantă din prezentul Caiet de Sarcini.

