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I. Obiectul studiului de oportunitate 

Obiectul prezentului studiu de oportunitate este reprezentat de fundamentarea necesităţii şi oportunităţii de 

delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Medgidia, judeţul Constanţa. 

Activităţile serviciului public de salubrizare din cadrul UAT  Medgidia, judeţul Constanta, care fac obiectul 

delegării de gestiune sunt: 

1. Colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenind din 

activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere 

fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;  

2. Colectare si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si 

reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora; 

3. Maturatul manual, maturatul mecanizat, intretinerea si razuitul cailor publice  

4. Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei 

sau inghet   

5. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora catre unitãţile de ecarisaj 

sau către instalaţii de neutralizare. 
 

II. Scopul studiului de oportunitate 

Elaborarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului 

Medgidia, jud. Constanţa are drept scop: 

✓ dimensionarea tehnică şi umană a viitorului operator al serviciului de salubritate; 

✓ dimensionarea parametrilor de performanţă şi costurile necesare pentru realizarea unui serviciu calitativ; 

✓ identificarea investiţiilor necesare din punct de vedere al serviciului de salubrizare pentru activităţile 

care vor fi delegate; 

✓ stabilirea duratei contractului de delegare. 
 

III. Managementul activităţilor de salubrizare în momentul de fată 

În prezent activităţile serviciului public de salubrizare în Municipiul Medgidia se desfasoară în baza unui 

Contract de prestari servicii nr. 353/30.12.2021 încheiat pe o perioada de 1 an cu un operator economic licenţiat 

ANRSC.  

Municipiul Medgidia a asigurat de la dat semnării contractului şi până în prezent, prin intermediul operator 

economic  care a prestat serviciul public de salubrizare, nivelul de calitate, cantitate şi condiţiile tehnice 

necesare funcţionarii serviciului public de salubrizare, în condiţii de eficienţă, de satisfacere a nevoilor urbane, 

de siguranţă şi protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător: 
 

IV. Cadru legislativ  

Prin raportare la principiul continuităţii serviciilor de utilitate publică şi a atribuţiilor ce cad în sarcina 

autorităţilor publice locale în ceea ce priveşte aceste servicii, se întocmeşte prezentul studiu de fundamentare, cu 

respectarea următoarelor acte normative:  
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➢ Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

➢ OUG nr. 57/2019, pentru aprobarea Codului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

➢ Legea nr.51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

➢ Hotărârea nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul 

serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

➢ Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, 

➢ OUG nr. 58/2016, pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului 

achizitiilor publice; 

➢ Legea nr. 99/2014, pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 

101/2006 

➢ Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice locale, 

➢ HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achizitie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile 

publice;  

➢ Ordonanța nr. 92/2021  privind regimul deşeurilor 

➢ HG nr. 870/2013 privind Strategia naţionala de gestionare a deşeurilor 2014-2018; 

➢ O.G. nr.21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completarile 

ulterioare; 

➢ Legea nr.100/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice; 

➢ Hotărâre nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul 

serviciilor comunitare de utilităţi publice 

➢ OUG nr.196/2005 privind fondul pentru mediu ( prin care se instituie taxa pentru depozitare deseuri ) ; 

➢ OG nr.39 /2016 privind modificarea si completarea OUG nr.196/2005 privind fondul pentru mediu. 

➢ H.G. nr. 246/2006 pentru aporbarea Strategiei Naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor 

comunitare de utilităţi publice; 

➢ Legea nr.515/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea 

localităţilor urbane şi rurale; 

➢ O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public si privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare ; 

➢ H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea Reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului 

nr.71/2002  privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 

si privat de interes local; 

➢ Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor  

➢ Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/ 2015 de aprobare a Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor – stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, 

definind modalităţile şi condiţiile   cadrul ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de 

salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator; 

➢ Ordinului Preşedintelui  A.N.R.S.C. nr. 111/2007 de aprobare a Caietului de sarcini  cadru al serviciului 

de salubrizare – stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de salubrizare, 

stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de 

eficienţă şi siguranţă; 

➢ Ordinului Preşedintelui  A.N.R.S.C. nr. 112/2007 de aprobare a Contractului cadru de prestare a 

servicului de salubrizare a localităţilor, contractul – cadru de prestare a serviciului de salubrizare a 

localităţilor constituie modelul contractului de prestări servicii care reglementează, alături de 

Regulamentul serviciului, relaţiile dintre operatori şi utilizatori. 

➢ Ordinul nr. 520/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C nr.82/2015 

privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor. 

V.  Serviciile comunitare de utilităţi publice 

Definiţie: Conform art.1, alin.(2) din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, serviciile 

comunitare de utilităţi publice sunt definite ca totalitatea activităţilor regelementate prin prezenta lege sau prin 
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legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esentiale de unitate şi interes public general cu caracter social ale 

colectivităţilor locale cu privire la:  

✓ alimentarea cu apă; 

✓ canalizarea şi epurarea apelor uzate; 

✓ colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; 

✓ producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat; 

✓ salubrizarea localităţilor; 

✓ iluminatul public; 

✓ administratea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale,  

✓ transportul public local. 

Participanţii la realizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice sunt: 

✓ autorităţile administraţiei publice locale; 

✓ utilizatorii servicilor comunitare de utilităţi publice; 

✓ operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

✓ A.N.R.S.C. 

Serviciile comunitare de utilităţi publice implică procese industriale care au ca rezultat producerea de deşeuri şi 

poluarea mediului, astfel încât la realizarea serviciilor trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea 

protecţiei şi conservării acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile. 
 

Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice şi legislaţia în domeniu pune accent pe 

necesitatea protecţiei mediului înconjurător şi obţinerea tuturor autorizaţiilor, licenţelor şi avizelor de mediu 

cerute de lege. 
 

Legea nr.51/2006 este legea fundamentală a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi reglementează 

activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
 

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar 

privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul funcţionării 

serviciului public de salubrizare al localităţilor.  
 

Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi se înfiinţează, 

organizează şi gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ 

teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de 

gradul de dezvoltare a acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă. 

 

VI. Serviciul public de salubrizare 

Prin salubrizare, în contextul regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localitătilor aprobat prin 

ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 110/2007, se înţelege: „Totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru 

păstrarea unui aspect salubru al localitătilor, adică colectarea, selectarea, transportul, depozitarea, neutralizarea 

deşeurilor, măturatul, curăţatul rigolelor, colectarea deşeurilor stradale, curăţarea şi transportul zăpezii de pe 

căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ”. 

Principiile de organizare şi funcţionare a serviciilor de salubrizare ca o componentă a serviciilor publice de 

gospodărie comunală sunt: 

✓ protecţia sănătăţii publice; 

✓ autonomia locală şi descentralizarea; 

✓ responsabilitatea faţă de cetăţeni; 

✓ conservarea şi protecţia mediului  înconjurător; 

✓ calitate si continuitate; securitatea serviciului; 

✓ tarife echitabile şi accesibile tuturor utilizatorilor; 

✓ nediscriminarea şi egalitatea tuturor utilizatorilor; 

✓ transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor; 

✓ administrarea corectă şi eficientă a bunurilor proprietate publică şi a fondurilor publice; 

✓ dezvoltare durabilă. 

 

Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanţă prevăzuţi în Regulamentul 

serviciului de salubrizare la nivelul Municipiului Medgidia, jud. Constanţa. 

 



4 - STUDIU DE OPORTUNITATE 
 

Indicatorii de performanţă şi de evaluare stabilesc condiţiile ce trebuie respectate  de operatori pentru asigurarea 

serviciului de salubrizare a localitătilor. 

 

Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le indeplinească serviciile de salubrizare avându-

se în vedere: 

✓ continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

✓ adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorului; 

✓ excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; 

✓ respectarea reglementărilor specifice în domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei; 

✓ implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii muncii; 

✓ prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de responsabilitate. 

 

Indicatori de performanţă pentru serviciul de salubrizare se referă la următoarele activităţi: 

− contractarea serviciilor de salubrizare; 

− măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 

− menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă a 

problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi; 

− soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare; 

− prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare- informare, consultanţă; 

− prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are 

hotâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii. 

 

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul trebuie să asigure: 

− gestiunea serviciilor de salubrizare conform prevederilor contractuale; 

− evidenţa clară şi corectă a utilizatorilor; 

− înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor 

efectuate; 

− înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora; 

− comunicarea gradului în care se asigură colectarea selectivă a deseurilor menajere si/sau municipale de 

la populaţie. 

 

Serviciile de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale 

agenţilor economici şi vor asigura: 

− îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor; 

− promovarea calităţii şi eficienţei activităţilor de salubrizare; 

− dezvoltarea durabilă a serviciilor; 

− protecţia mediului inconjurător. 

 

Conform Legii nr.101/2006, activitatea de salubrizare ce face obiectul prezentului studiu cuprinde: 

1. Colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din 

activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere 

fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;  

2. Colectare si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si 

reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora; 

3. Maturatul manual, maturatul mecanizat, intretinerea si razuitul cailor publice; 

4. Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei 

sau inghet; 

5. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora catre unitãţile de ecarisaj 

sau către instalaţii de neutralizare. 

 

 

Serviciul public de salubrizare poate fi asigurat, în conditiile legii, prin operatori furnizori/prestatori de servicii 

publice locale de gospodărire comunală specializati, care pot fi: 
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✓ compartimente de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale, autorizate în condiţiile legii de 

către autorităţile naţionale de reglementare sau de către autoritatea administraţiei publice locale; 

✓ agenţi economici atestaţi în condiţiile legii de către autorităţile naţionale de reglementare sau de către 

autoritatea administraţiei publice locale, pentru activităţile care nu intră în competenţa autorităţii 

naţionale de reglementare. 
 

În conformitate cu art. 12 alin. (1) din Legea 101 a serviciului de salubrizare a localităţilor gestiunea serviciului 

de salubrizare se realizeaza in conditiile Legii 51/2006, prin urmatoarele modalitati:  

a) gestiunea directa 

           b) gestiunea delegata. 
 

Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale 

unităţilor administrativ-teritoriale sau ale asociaţiilor de dezvoltare intercomnitară, după caz, în conformitate cu 

strategiile şi programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în conformitate cu 

prevederile Legii nr.51/2006, republicată. 

 

a) Gestiunea directa se realizează prin intermediul unor operatori de drept public înfiinţaţi la nivelul unităţilor 

administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare adoptate de autorităţile deliberative ale 

acestora. 

 

b) Gestiunea delegata este modalitatea de gestiune în care autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul 

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, precum şi 

concesionarea sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor, respectiv dreptul şi obligaţia de administrare şi 

de exploatare a acestora, pe baza unui contract.  
 

Indiferent de modalitatea de gestiune adopată, activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi 

se desfăşoară pe baza unui regulament al serviciului şi a unor caiete de sarcini, aprobate prin hotărâri ale 

autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale asociaţiei de dezvolatare intercomnitară, 

după caz. Regulamentul serviciului de salubrizare a localităţilor şi caietele de sarcini ale serviciului se întocmesc 

în conformitate cu regulamentul cadru al serviciului de salubrizare şi caietul de sarcini-cadru, elaborate şi 

aprobate prin Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/ 2015 şi respectiv Ordinul nr.111/2007 ale preşedintelui 

A.N.R.S.C. 

 

Raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale şi operatorii serviciului de salubrizare, după caz, 

sunt regelementate prin: 
 

✓ hotărârea de dare în administrare a serviciului de salubrizare, în cazul gestiunii directe; 

✓ contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate. 
 

Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv operarea, adminstrarea şi exploatarea sistemelor publice 

de salubrizare aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale 

serviciului, pe baza unor analize tehnico-economice şi de eficienţă a costurilor de operare, concretizate într-un 

studiu de oportunitate. 

 

VI.1. Organizarea şi funcţionarea serviciului public de salubrizare în cadrul Municipiului  

         Medgidia, jud Constanta 
 

În prezent activităţile serviciului public de salubrizare în Municipiul Medgidia se desfasoară în baza unui 

Contract de prestari servicii nr. 353/30.12.2021 încheiat pe o perioada de 1 an cu un operator economic licenţiat 

ANRSC.  

Municipiul Medgidia va trebui să decidă dacă va executa serviciul prin  gestiune directă sau va alege 

modalitatea de delegare a gestiunii prin care se atribuie unui operator responsabilitatea de prestare a serviciului 

de salubrizare, pe baza unui contract încheiat între Municipiul Medgidia si operator. 

 

În cazul  GESTIUNII DIRECTE  în care serviciul public de salubrizare, constituit ca şi serviciu public de 

inters local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al 

Municipiului Medgidia, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoariale ale 

municipiului,  ar urma să presteze activitatea de salubrizare, respectiv activităţile: 
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1 Colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenind din 

activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere 

fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;  

2 Colectare si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si 

reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora; 

3 Maturatul manual, maturatul mecanizat, intretinerea si razuitul cailor publice  

4 Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei 

sau inghet   

5 Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora catre unitãţile de ecarisaj 

sau către instalaţii de neutralizare. 
 

acesta trebuie să dispună de o dotare tehnico-materială adecvată şi personal calificat, astfel încât să poată presta 

serviciul la nivelul cantitativ şi calitativ prevăzut în Regulamentul serviciului de salubrizare.  
 

În acest sens, desfăsurarea activităţii este posibilă numai în baza deţinerii licenţei  A.N.R.S.C. - clasa 3 (pentru 

operatori care prestează activitate pentru un număr de pana la 50.000 locuitori). Pentru obţinerea licenţei, 

operatorii sunt obligaţii să deţină toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestării activităţilor specifice 

serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în vigoare, şi să respecte normele şi reglementările în vigoare 

cu privire la igiena şi sănătatea populaţiei, respectiv la protecţia şi conservarea mediului, emise de autorităţi 

competente în aceste domenii. 
 

Pentru acordarea  licenţei  A.N.R.S.C. - clasa 3, pentru desfăşurarea activităţii de salubrizare a localităţilor, 

dotarea tehnico-materială minimă ar fi de: 

a). Pentru activităţile  de colectare deseuri si salubritate stradală: 

✓ 3 autocompactoare destinate activitatii de colectare şi transport deşeuri; 

✓ 2 automaturatoare pentru activitatea de maturat mecanic; 

✓ 2 autobasculante uşoare (capacitate cca.4 - 6mc) pentru transportat deseuri de pe domeniul public; 

✓ 2 autoutilitare (încărcătoare frontale tip Buldoexcavator, Wolla) pentru ridicare/ depozitare deseuri/ 

zapada de pe domeniul public, manipulare material anti-derapant ( nisip, sare);  

 

b). Pentru activităţile de deszăpezire, autospecialele/ utilajele/ dispozitivele utilizate:  

✓ 2 lame de 3 m lungime, pentru îndepărtarea zăpezii de pe căile publice cu lătimi mai mari de 5m, 

✓ 2 lame de 2 m lungime, pentru îndepărtarea zăpezii de pe căile publice cu lătimi mai mici de 5m, 

✓ 1 lamă de 1 m lungime, pentru îndepărtarea zăpezii din spaţii înguste şi închise (incinte instituţii, 

parcări,etc); 

✓ 1 autogreder pentru înlăturarea zăpezii de pe căile rutiere; 

✓ 3 utilaje/ dispozitive (sărăriţe) pentru împrăştierea materialului antiderapant; 

✓ 1 tractor (cca.5-7to) sau un alt utilaj de transport de capacitate mare (cca.10 - 30to). 
 

c). Pentru activitatea de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public în vederea predării acestora 

catre unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare: 

✓ 1 utilaj (masină izotermă) pentru ridicare şi transport cadavre de animale de pe domeniul public în 

vederea predării acestora catre unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare,   

Pe lângă tariful pentru acordarea licenţei A.N.R.S.C - clasa 3 pentru serviciul public de salubrizare a localităţilor 

sunt necesare si costuri pentru menţinerea licenţei  A.N.R.S.C., achitându-se lunar o taxă reprezentând 0,1 % din 

valoarea prestatiilor. 
 

De asemenea sunt necesare o serie de alte avize si aprobări în special referitoare la îndeplinirea cerintelor de 

calitate si de mediu ( de exemplu: licenta ANRSC - 2000 lei, autorizatie mediu - 1000 lei, certificari - 5000 lei, 

alte taxe -1000 lei). 

 

Cheltuielile cu personalul: 

✓ Cheltuieli cu forţa de muncă; (salarii şi contributii la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale) 

pentru  personalul minim angajat. 

✓ Echipament de lucru; 

✓ Cheltuieli cu protecţia muncii; 

✓ Materiale igienico-sanitare. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Z%C4%83pad%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cale_rutier%C4%83&action=edit&redlink=1
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Cheltuielilor aferente mijloacelor auto:  

✓ Combustibil  

✓ Asigurarea CASCO  

✓ Asigurarea obligatorie  

✓ Revizii obligatorii  

✓ Rovignetă  

✓ Licenţă emisă de Ministerul Transporturilor  

✓ Anvelope si alte piese de schimb (filtre, etc) 

✓ Reparatii si revizii, etc. 

Ale cheiltuieli: 

✓ Colectare separata si transport separat al deseurilor,   

✓ Sortare / tratare si eliminare a deseurilor., 

✓ Depopzitare a deseurilor 
 

Colectarea separată a deseurilor conform legislatiei în vigoare trebuie să se facă pe 4 fracţii, respectiv 

hartie, mase plastice, metale şi sticlă.   

  În situaţia în care nu este posibil, din punct de vedere tehnic, economic, al protectiei mediului, al 

sanătăţii populaţiei şi al respectării standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare 

corespunzatoare, implementarea unui sistem de colectare separată pe 4 fracţii, atunci se va implementa un 

sistem de colectare separată a deşeurilor municipale pe minimum 2 fracţii, umed şi uscat, şi de sortare prin care 

se obţine cel puţin cele 4 fracţii prevazute de legislaţia în domeniu. 

Deşeurile colectate separat din deşeurile municipale şi deşeurile similare, se vor transporta către staţiile 

de sortare/ producere a compostului ori către alte instalaţii de procesare si tratare adecvată, în vederea eliminarii 

depozitelor de deşeuri.   

Sortarea/tratarea si eliminarea deseurilor municipale si a celor asimilabile acestora este permisa numai 

în locuri speciale, amenajate conform legislatiei şi normelor tehnice in vigoare, şi numai după obtinerea 

acordurilor si avizelor prevazute de legislatia privind protectia si conservarea mediului, igiena si sanatatea 

populatiei.  

  Municipiul Medgidia în calitate si de operator licentiat de către A.N.R.S.C. pentru prestarea activităţii 

de colectare separată si transport separat al deşeurilor are obligaţia: 
 

- să ţină evidenţa şi să raporteze lunar A.N.R.S.C-ului cantităţile predate operatorilor economici care 

desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor, pe fiecare tip de deşeu; 

- să presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalităţii, accesibilităţii, 

continuităţii, adaptabilităţii şi egalităţii de tratament între utilizatori. 

- să pună la dispoziţia deţinătorilor de deşeuri/ (beneficiarilor de servicii de salubrizare) containerele/ 

recipientele, şi după caz, sacii necesari realizării activităţii de precolectare separată a deşeurilor. Costurile de 

achiziţionare a acestora se includ în tariful ofertat pentru prestarea activităţii de colectare separată şi transportul 

separat al deşeurilor. 
 

 Operatorul serviciului de salubrizare care realizează activitatea de colectare şi transport al deşeurilor are 

obligaţia să raporteze autorității contractante trimestrial sau, ori de câte ori este solicitat cu o informare, 

datele/documentele/informațiile specifice referitoare la îndeplinirea cel puțin a obiectivului referitor la reducerea 

anuală cu 15% a deşeurilor municipale eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi similare colectate 

prin serviciul public de salubrizare, potrivit prevederilor O.U.G. nr.196/2005 

Întrucât, aşa cum am arătat mai sus, accepţiunea de “serviciu 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 delegata, municipiul Medgidia, raportat la situaţia de fapt, nu dispune în prezent de 

fonduri care să îi permită asigurarea unei dotări corespunzătoare şi angajarea de  personal calificat, şi are 

posibilitatea legală de a decide, delegarea activităţilor de salubrizare a municipiului către un operator licentiat 

care să presteze serviciul de salubrizare la toti utilizatorii de pe raza UAT a municipiului. 

 

Faţă de cele prezentate anterior şi a situatiei actuale a municipiului Medgidia  alegerea modalităţii  

de  GESTIUNE DELEGATĂ  a serviciului de salubrizare este oportună pentru următoarele activităţi: 
 

1 Colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenind din 

activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere 

fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;  

2 Colectare si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si 

reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora; 
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3 Maturatul manual, maturatul mecanizat, intretinerea si razuitul cailor publice  

4 Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei 

sau inghet   

5 Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora catre unitãţile de ecarisaj 

sau către instalaţii de neutralizare. 
 

Este oportun ca în municipiului Medgidia, să se aleaga modalitatea gestiunii delegate pentru 

considerentele care vor fi expuse pe larg şi în mod comparativ cu gestiunea directa în cele ce urmează , 
 

  GESTIUNEA DELEGATĂ se realizează pe baza unui contract de delegare a gestiunii conform art.14 

alin.(3) din Legea 101/2006, care menţionează "că procedura de atribuire şi regimul juridic al contractelor de 

delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităţilor sunt cele stabilite de autorităţile deliberative ale 

unităţilor administrativ – teritoriale, conform prevederilor Legii 51/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare..’’  şi a legislatiei in vigoare în ceea ce priveste achizitiile publice locale prin Legea nr. 98/2016, 

respectiv HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achizitie publică/ acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;  

 Conform art.29, alin.(8) din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice,  

contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice poate fi : 

- contract de concesiune de servicii ; 

- contract de achizitie publica de servicii. 

Stabilirea tipului de contract se realizeaza de către autoritatile administratiei publice locale, care îşi păstrează, în 

conformitate cu competenţele ce le revin, potrivit legii, prerogativele si raspunderile privind adoptarea 

politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilitati 

publice, precum si obligatia de a urmari, de a controla si de a supraveghea modul în care se realizeaza serviciile 

de utilitati publice. 

În condiţiile în care în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (7) din Legea 51/2006 contractul de delegare a 

gestiunii este "un contract încheiat în formă scrisă, prin care o unităţile  administrativ teritoriale, individual sau 

în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licenţiat, în 

calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a furniza/presta un 

serviciu de utilităţi publice ori, după caz, numai unele activităţi specifice acetuia, inclusiv dreptul şi obligaţia de 

a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităţii furnizate/ 

prestate...",  se poate aprecia că, în cazul în care se va aproba de către autoritatile deliberative ale municipiul 

Medgidia, delegarea activităţiilor mentionate mai sus din cadrul serviciului de salubrizare, contractul de 

delegare ce urmează a fi întocmit se circumscrie sferei contractelor de achizitie publică de servicii reglementate 

în temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice și ale Hotărârii de Guvern nr.395/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
 

 

 

VII. Analiza SWOT 
 

 

Varianta I: GESTIUNEA DIRECTĂ 
 

(1) Conform prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, conf.art.28 alin.(2) 

gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, care pot fi: 
 

✓ servicii publice de inters local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate şi 

organizate în subordinea consiliilor locale sau consiilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoariale respective; 

✓ societati cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoariale, înfiintate de autorităţile 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoariale respective; 
 

(2) În cazul în care s-ar opta pentru înfiinţarea unui serviciu public de salubrizare specializat şi autorizat 

conform legii, organizat în subordinea consiliului local, prezentăm următoarea analiză: 
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AVANTAJE DEZAVANTAJE 

•  Dezvoltarea capacităţii tehnice şi 

manageriale în domeniul gestionării 

deşeurilor în cadrul mun. Medgidia; 

•  Existenţa unui sistem de manage-

ment al deşeurilor îmbunătăţit şi 

adaptat particularităţilor şi nevoilor 

municipiului Medgidia; 

•  Asigurarea continuităţii prestării 

serviciului de salubrizarea fără a fi 

nevoie de o procedură de achiziţie 

publică ptr. contractarea serviciului 

•  Controlul direct asupra activităţii; 

•  Dotări tehnice moderne în 

domeniul salubrizării, cu mijloacele 

necesare desfăşurării activităţii de 

salubrizare; 

•  Încasarea profitului din prestarea 

activităţii; 

•  Suplimentarea investiţiilor conf. 

oricăror norme care apar ulterior 

dării în gestiune; 

•  Implicarea redusă a cetăţenilor în probleme de salubrizare; 

•  Serviciul trebuie înfiinţat şi organizat în condiţiile Legii serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, ţinându-se cont de gradul 

de dezvoltare, de  marimea şi particularităţile economico-sociale ale 

municipiului Medgidia, în raport cu posibilităţile locale de finanţare a 

funcţionării, exploatării şi dezvoltării acestora. 

•  Investiţii în echipamente de lucru, maşini, pubele de gonoi, etc:  

a).Pentru activităţile de colectare deseuri si salubritate stradală: 

✓ 3 autocompactoare destinate activitătii de colectare şi transport 

deşeuri; 

✓ 2 automaturatoare pentru activitatea de maturat mecanic;  

✓ 2 autobasculante uşoare (capacitate cca. 4mc – 6 mc) pentru 

transportat deseri de pe domeniul public; 

✓ 2 autoutilitare (încărcătoare frontale tip Buldoexcavator, Wolla) 

pentru ridicare/ depozitare deseuri/ zapada de pe domeniul public, 

manipulare material antiderapant ( nisip, sare);  

b). Pentru activităţile de deszăpezire, autospecialele/ utilajele şi/sau 

dispozitivele utilizate:  

✓ 2 lame de 3 m lungime, pentru îndepărtarea zăpezii de pe căile 

publice cu lătimi mai mari de 5m, 

✓ 2 lame de 2 m lungime, pentru îndepărtarea zăpezii de pe căile 

publice cu lătimi mai mici de 5m, 

✓ 1 lamă de 1m lungime, pt.îndepărtarea zăpezii din spaţii înguste 

şi închise (incinte instituţii, parcări, etc); 

✓ 1 autogreder ptr. înlăturarea zăpezii de pe căile rutiere; 

✓ 3utilaje/dispozitive ptr. împrăştierea materialului antiderapan; 

✓ 1 tractor (de cca.5to - 7to) sau un alt utilaj de transport de 

capacitate mare (de cca.10to - 30to). 

  c). Pentru activitatea de colectare a cadavrelor de animale de pe 

domeniul public în vederea predării acestora către unitătile de ecarisaj  

sau către instalaţii de neutralizare: 

✓ 1 utilaj (masină izotermă) pentru ridicare şi transport cadavre de 

animale de pe domeniul public în vederea predării acestora catre 

unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare,   

•  Costuri mari şi durată mare de timp în derularea procedurilor legale 

necesare achiziţionarii utilajelor.  

•  Pentru obţinerea licenţei de operare, utilajele trebuie să se afle deja 

în dotarea serviciului, ceea ce necesită costuri mari într-un timp scurt 

pentru achizitionarea lor (timpi pentru: verificarea documentatiei de 

A.N.R.M.A.P, pentru termen licitatie, pentru perioada de evaluare a 

ofertelor si atribuirea contractului, pentru perioada de contestatie şi 

semnarea contractului, pentru termenul de livrare a produselor,etc). 

 

•  Angajarea de forţă de muncă şi 

scăderea somajului; 

•  Îndeplinirea indicatorilor de 

performanţă care fac referire la 

activitatea prestată; 

•  Indicatorii minimali de perfor-

manţă ai servciilor de salubrizare pot 

fi modificaţi prin hotărâre a mun. 

Medgidia, pe baza unor studii de 

specialitate; 

•  Structura de personal pentru asigurarea serviciului de salubrizare,  

cuprinde:  - personal tessa; 

   - administrator; 

   - personal financiar-contabil; 

   - personal resurse umane; 

   - personal executiv; 

   - personal protecţia mediului, protecţia muncii şi PSI 

   - conducători auto; 

   - muncitori necalificaţi; 

   - sef atelier reparaţii/ întreţinere auto; 

   - sef parc auto; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Z%C4%83pad%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cale_rutier%C4%83&action=edit&redlink=1
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   - personal pază. 

•  Existenţa unui sistem de manage-

ment al deşeurilor îmbunătăţit, 

adaptat particularităţilor şi nevoilor 

mun. Medgidia. 

•  Utilizarea unor substanţe pentru 

dezăpezire în acord cu legislaţia în 

viguare privind protecţia mediului şi 

sănătăţii populaţiei. 

•  Asumarea tuturor riscurilor de către serviciul public înfiinţat. 

  

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

•  Varianata gestiunii directe nu este 

oportună având în vedere necesitatea 

obtinerii licenţelor de operare în 

domeniul serviciilor comunitare de 

utilităţi publice,  a numeroaselor 

avize si/sau aprobari în special 

referitoare la îndeplinirea cerintelor 

de calitate si de mediu (exemple: 

licenta ANRSC*,  autorizatia de 

mediu,  certificari în domeniu, alte 

taxe reglementate prin lege)* 

•  Neasigurarea continuitatii serviciului pe perioada obţinerii licenţei 

de operator A.N.R.S.C si a altor avize/ autorizatii in domeniu, precum 

si pe perioada derularii procedurii de achiziţie  a autovehiculelor/ 

utilajelor destinate activitatilor din cadrul serviciului de salubrizare si 

până la momentul livrarii produselor . 

 

* Pentru acordarea licenţei de operare în sfera serviciilor comunitare de utilitati publice o persoană juridică 

română care nu prestează nici un serviciu/activitate de utilităţi publice din sfera de reglementare a A.N.R.S.C., 

acesta va depune la registratura A.N.R.S.C. o documentaţie care va cuprinde urmatoarele documente: 

a) cerere-tip, completată cu datele solicitate; 

b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii 

documentaţiei la A.N.R.S.C., în original sau copie legalizată, din care să rezulte obiectul de activitate 

corespunzător serviciului/activităţii de utilităţi publice pentru care se solicită licenţa, valoarea capitalului social, 

structura acţionariatului, forma de organizare; 

c) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comerţului;  

d) certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, privind datoriile la bugetul general consolidat al statului, 

eliberat de direcţia generală a finanţelor publice prin administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială 

acesta se află în evidenţa, în original sau copie legalizată, în termen de valabilitate la data depunerii 

documentaţiei la A.N.R.S.C.;  

e) certificat fiscal privind taxele şi impozitele locale pentru persoanele juridice, eliberat de serviciul  taxe şi 

impozite locale în a cărui rază teritorială se află în evidenţă, în original sau copie legalizată, în termen de 

valabilitate la data depunerii documentaţie la A.N.R.S.C.; 

f) copii de pe situaţiile financiare, întocmite conform prevederilor reglementărilor contabile în viguare, aferente 

exerciţiului financiar anterior; filialele înfiinţate de societăţile comerciale pe parcursul anului în care depun 

astfel de cereri vor anexa copiile situaţiilor financiare ale companie/societăţii mamă, aferente exrciţiului 

financiar anterior; 

g) declaraţie pe propria răspundere, semnată de conducătorul  persoanei juridice şi stampilată, în original, din 

care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, 

emisă cu cel mult  zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C.; 

h) scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii 

documentaţiei la A.N.R.S.C.; 

i) dovada achitării tarifului de analiză a documentaţiei de licenţiere; 

j) copii de pe cărţile de identitate şi certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor, respectiv de pe contractele 

de leasing şi contractele de închiriere, din care să rezulte dotarea minimă cu autovechicule necesare pentru 

prestarea/furnizarea serviciilor/ activităţilor pentru care se solicită acordarea licenţei;  

k) planul de conducere şi organizare a propriei activităţi pe care intenţionează să-l aplice în situaţia câştigării 

unei licitaţii de delegare a gestiunii serviciului semnat de conducătorul societăţii şi ştampilat, din care să rezulte: 

-  personalul specializat, calificat şi autorizat pe care internţionează să-l angajeze prentru prestarea/ furnizarea 

serviciului/activităţilor pentru care a solicitat licenţa;  
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- durata maximă estimată pentru începerea prestării/furnizării serviciului/activităţii pentru care a solicitat licenţa, 

în cazul câştigării unei licitaţii de delegare a gestiunii serviciuluii; proiectul de organigramă; 

-  investiţiile pe care le poate realiza pentru reabilitarea, retehnologizarea şi modernizarea sistemelor publice, 

eşalonate pe următorii ani;  

- termenele şi fondurile estimate pentru obţinerea fiecărui tip de aviz, acord şi autorizaţie necesară prestării 

serviciului/ activităţilor pentru care a solicitat licenţa;  

- termenele şi fondurile necesare pentru implementarea unui sistem de management integrat pentru serviciul / 

activităţile pentru care a solicitat licenţa. 
 

Varianta II: GESTIUNEA DELEGATĂ 
  

(1)Conform prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, conf.art.29 alin.(4) 

gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept privat, care pot fi: 

✓ societati cu capital social mixt 

✓ societati  cu capital social privat  

(2)Societatile cu capital social integral public pot participa la procedurile de atribuire a contractelor de delegare 

a gestiunii serviciilor de utilitati publice în zona teritorială de competenta a unitatii administrativ-teritoriala care 

exercită o influentă dominantă asupra acestora sau în afara acestei zone dacă operatorul nu are încheiat un alt 

contract de delegare a gestiunii atribuit direct, conform art 28. din Legea nr.51/2006. 

(3)Operatorii care îsi desfasoara activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează/ presteaza serviciile de 

utilitati publice prin exploatarea si administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza 

contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum si în baza licentei eliberate de autoritatea de 

reglementare competenta, în conditiile legii. 
 

Analiza SWOT, în următoarele variante prezentate mai jos:  
 

II.1. Parteneriat Public - Privat  

AVANTAJE DEZAVANTAJE 

• Angajarea de forţă de muncă şi scăderea somajului; 

• Dezvoltarea capacităţii tehnice şi manageriale în domeniul 

gestionării deşeurilor în cadrul mun. Medgidia; 

• Existenţa unui sistem de management al deşeurilor îmbunătăţit 

adaptat particularităţilor şi nevoilor UAT. 

• Existenţa unui cadrul competitiv: operator local cu licenţă şi 

dotări tehnice moderne în domeniul salubrizării; 

• Se poate urmări situaţia financiară (lunară) şi societatea privată 

va răspunde din punct de vedere economic; 

• Se poate desemna un personal economic care să verifice situaţia 

economică a firmei; 

• Dotarea operatorului cu mijloacele necesare desfăşurării 

activităţii de salubrizare; 

• Suplimentarea investiţiilor pe parcursul derulării contractului 

conform oricăror norme care apar ulterior concesionării; 

• Contractul de parteneriat prevede îndeplinirea indicatorilor de 

performanţă care fac referire la activitatea prestată; 

• Indicatorii minimali de performanţă ai serviciilor de salubrizare 

pot fi modificaţi prin hotărâre a mun. Medgidia, pe baza unor 

studii de specialitate; 

•  Implicarea redusă a cetăţenilor în 

probleme de salubrizare; 

•  Ţinând cont de prevederile Legii nr.72/ 

2013 privind măsurile pentru combaterea 

întârzierii obligaţiilor de plată a sumelor 

rezultând din contracte încheiate între 

profesionişti şi între aceştia şi autoritatile 

publice locale,incapacitatea de disponibil  

în bancă, depăşirea termenului legal de 

plată duce la penalităţi; 

•  Serviciile preste trebuie plătite. Aceste 

plăţi nu se pot efectua decât din bugetul 

local; 

•  Nu se plăteşte o redevenţă din partea 

agentului economic. 

• Utilizarea de substanţe pentru dezăpezire în acord cu legislaţia 

în viguare privind protecţia mediului şi sănătăţii populaţiei. 

 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

• Având în vedere faptul că nu se obţin venituri de pe urma 

acestui serviciu ci numai cheltuieli nu este oportună această formă 

de delegare. 

•  Există posibilitatea ca societatea 

privată să intre în insolvenţă, din 

incapacitate temporară de plată sau 

definitivă, fapt care ar periclita buna 

desfăşurare a salubrizării localităţii; 

•  Criza   economică   şi   financiară 

internaţională. 
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II.2. Contract de achizitie publică de servicii, prin încheierea unui acord-cadru  şi a contractelor   

       subsecvente pentru activităţile prestate de o societate cu capital social privat  
 

AVANTAJE DEZAVANTAJE 

• Angajarea de forţă de muncă şi scăderea somajului; 

• Dezvoltarea capacităţii tehnice şi manageriale în domeniul 

gestionării deşeurilor în cadrul mun Medgidia; 

• Existenţa unui sistem de management al deşeurilor îmbunătăţit, 

adaptat particularităţilor şi nevoilor UAT; 

• Licenţiere pe activităţi şi pe servicii; 

• Existenţa unui cadrul competitiv: operator cu licenţă şi dotări 

tehnice moderne în domeniul salubrizării; 

• Dotarea operatorului cu mijloacele necesare desfăşurării 

activităţii de salubrizare; 

• Contractul de delegare prevede îndeplinirea indicatorilor de 

perfor-manţă care fac referire la activitatea prestată; 

• Suplimentarea investiţiilor sau activitatilor pe parcursul derulării 

contractului conform oricăror norme care apar ulterior 

concesionării; 

• Autoritatea contractantă are obligaţia de a impune criterii 

minime de califica-re care să se raporteze cel mult la valoarea 

estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipea-ză 

a fi atribuit pe durata acordului-cadru. 

• Încasare anuală a unei redeveţe care aduce un venit la bugetul 

local; 

• Se constituie o garanţie de bună execuţie pentru serviciile 

prestate; 

• Prin acord-cadru autoritatea contrac-tantă are dreptul de a 

încheia contracte subsecvente numai în perioada de valabilitate a 

acordului-cadru. 

• Implicarea redusă a cetăţenilor în 

probleme de salubrizare; 

• Ţinând cont de prevederile Legii nr.72/ 

2013 privind măsurile pentru combaterea 

întârzierii obligaţiilor de plată a sumelor 

rezultând din contracte încheiate între 

profesionişti şi între aceştia şi autorităţile 

publice locale,incapacitatea de disponibil 

în bancă, depăşirea termenului legal de 

plată duce la penalităţi; 

• Serviciile preste trebuie plătite. Aceste 

plăţi nu se pot efectua decât din bugetul 

local; 

 

• Utilizarea unor materiale/ substanţe pentru dezăpezire în acord 

cu legislaţia în viguare privind protecţia mediului şi sănătăţii 

populaţiei. 

 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

• Prin încheierea unui acord-cadru si a contractelor subsecvente 

pentru activităţile prestate de un operator selectat, conform 

procedurilor legale, se vor executa doar serviciile/activităţile 

pentru care se încheie  contractele subsecvente, astfel încât pe 

parcursul derulării contractelor, operatorul să ofere un raport 

optim între preţul tarifelor şi calitatea serviciilor prestate, în 

corelare cu nevoile urbane si cu dezvoltatea economico sociala a 

localitătii 

• Există posibilitatea ca societatea privată 

să intre în insolvenţă, din incapacitate 

temporară de plată sau definitivă, fapt care 

ar periclita buna desfăşurare a salubrizării 

localităţii. 

 

 

VIII. Identificarea nevoilor de salubrizare 

 

VIII.1. Grupuri interesate (Stakeholders) 

Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare din cadrul mun. Medgidia, se împart astfel: 

a) Utilizatori/ Beneficiari ai serviciilor de salubrizare: 

 Casnici: persoane fizice şi asociaţii de locatari sau de propietari, locuitori ai municipiului şi persoane care     

                tranzitează municipiul;  

Agenţi economici: care îşi desfăşoară activitatea pe aria administrativ teritorială a municipiului Medgidia; 

Instituţii publice:  cu sediile sau filiale în Municipiul Medgidia;  

b) Unitatea Administrativa Teritoriala - Medgidia – are ca obiectiv realizarea unor servicii de salubrizare de 

calitate de către operatorul de salubrizare, scop în care efectuează controlul şi urmărire activităţii de salubrizare 

executată de către operator. 
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c) Prestatorii de servicii de salubrizare – au ca obiectiv obţinerea unui profit cât mai mare în schimbul 

serviciilor oferite. 

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

Garda de Mediu – printre atribuţii se numără urmărirea şi controlul reglementărilor privind gestionarea 

deşeurilor şi recuperarea materialelor reciclabile, dar şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru încălcările 

prevederilor actelor normative în domeniul protecţiei mediului). 

Agenţia de Protecţie a Mediului - printre atribuţii se regăsesc coordonarea şi urmărirea stadiului de îndeplinire 

al obiectivelor din strategia de gestionare a deşeurilor şi de asigurare a salubritatii locallitatii, colaborând cu 

autorităţile publice locale. Totodată, realizează inspecţii la agenţii economici generatori de deşeuri şi deţinători 

de substanţe chimice periculoase. 

Direcţia de Sănătate Publică – are ca scop realizarea controlului de stat al respectării condiţiilor igienico-

sanitare prevăzute de reglementările legale în domeniul sănătăţii publice. 

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC) – atribuţii: 

pregătirea pieţei serviciilor publice de gospodărie comunală pentru intrarea pe piaţă comunitară; promovarea 

concurenţei şi a unei privatizări controlate pe piaţa serviciilor publice comunale.  
 

VIII.2. Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate (stakeholders) 

În general, deşeurile urbane (stradale şi menajere) şi cele industriale se numără printre obiectivele recunoscute 

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

Principalele forme de impact şi risc determinate de deşeurile urbane şi industriale, în ordinea în care sunt 

percepute de populaţie, sunt: 

- modificări de peisaj şi disconfort visual, 

- 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. 
 

Din aceste motive, grupurile interesate în realizarea activităţii de salubrizare  în municipiul Medgidia au diverse 

nevoi, care vor fi analizate în cele ce urmează. 
  

Utilizatorii serviciilor de salubrizare   

- 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. 
 

Primăria are ca obiectiv satisfacerea nevoilor urbane: 

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei serviciilor publice 

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 a unor servicii care să asigure protecţia mediului înconjurător; 

- organizarea serviciilor publice de salubrizare astfel încît să satisfacă nevoile populaţiei, ale instituţiilor 

publice şi agenţilor economici; 

- realizarea serviciului de salubrizare pentru toţi locuitorii oraşului , cu costuri minime. 
  

Prestatorul de servicii de salubrizare: 

- creşterea volumului de activitate prin includerea tuturor locuitorilor mun. Medgidia, astfel încât să se 

obţină o valoare ridicată a contractului de prestării servicii; 

- realizarea unui profit cât mai mare în urma prestării serviciilor de salubrizare; 

- prestarea serviciilor  condiţii de calitate; 
 

Instituţii ale Statului : Garda de Mediu,  Agenţia de Protecţie a Mediului, Direcţia de Sănătate Publică, 

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală  ( 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 depozitele de deşeuri; 

-     protecţia stării de sănătate a locuitorilor; 

 



14 - STUDIU DE OPORTUNITATE 
 

VIII.3. Fezabilitatea delegarii gestiunii serviciului de salubrizare al municipiului Medgidia prin      

           contract de achizitie publica de servicii. 
 

VIII.3.1. Fezabilitatea tehnică 
 

Activităţile specifice serviciului de salubrizare se gestionează şi exploatează prin intermediul unor structuri 

specializate, denumite în continuare operatori, licenţiati în condiţiile legii nr.51/2006. 

Pentru analizarea fezabilitatii tehnice a solutiei propuse, respectiv delegarea gestiunii, se impune o detaliere a 

ceea ce presupune activitatea indicată.  
 

a) Colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenind 

din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere 

fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;  
 

Această activitate presupune următorul ciclu de operaţii: 
 

Precolectarea – Persoanele fizice şi juridice producătoare de deşeuri municipale trebuie să realizeze activitatea 

de precolectare, potrivit specificului locului de producere a deşeurilor, în condiţii salubre, în spaţii special 

amenajate şi prin sistemele propuse şi asigurate de entitatea (operator economic sau autoritate deliberativa a 

unitatii administrativ-teritoriale) care organizează activitatea de colectare a deşeurilor de acest tip. 
 

Precolectarea se realizeaza selectiv, pe tipuri de deşeuri municipale, în pungi/saci de plastic de culori diferite, 

aferente fiecărui tip de deşeu sau de amestec de deşeuri, puse la dispoziţie gratuit de operatorul de salubrizare. 

La gospodăriile individuale precolectarea se va face în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un 

grad de siguranţă ridicat din punct de vedere sanitar şi al protecţiei mediului. 
 

Sistemul de precolectare existent are deficiente în ceea ce priveste mentinerea corespunzătoare a împrejmuirilor 

platformelor de deseuri depozitate si igiena zonei din vecinatatea platformelor. Pe de alta parte, containerele 

existente sunt degradate/sparte şi trebuiesc înlocuite periodic sau ori de câte ori situaţia o impune. În consecintă 

pe acest segment se impune realizarea de investitii din partea operatorului, prin asigurarea numărului necesar de 

containere pentru fiecare platformă de deşeuri arondate condominiilor, dar şi  dotarea/ asigurarea/ înlocuirea 

europubelelor sparte/ deteriorate, arondate gospodăriilor individuale. Capacitatea de înmagazinare a 

recipientelor ( containere şi/sau europubele) trebuie corelată cu frecvenţa de ridicare a deşeurilor astfel încât să 

se respecte programul de colectare a deseurilor.  
 

Punctele de precolectare amenajate în acest scop,  trebuie să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului, 

astfel încât să nu producă disconfort vecinătăţilor, conform legislaţiei în vigoare. Deşeurile reciclabile vor fi 

valorificate de cel care presteaza serviciul în condiţiile legii. 
 

Colectarea este activitatea de strângere a deşeurilor în vederea transportării lor. 
 

Colectarea se face numai din recipiente etanse de colectare, asigurate de operator, prin descărcarea acestora în 

autovehiculele pentru transport deşeuri, precum şi din saci de gunoi menajer.  
 

Colectarea deşeurilor municipale se face în autovehicule special amenajate pentru transportul acestora, acestea 

fiind încărcate astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe domeniul 

public. După încărcarea în mijloacele de transport, punctul de colectare se va lăsa curat si maturat, fără urme de 

deşeuri. 
 

Intreţinerea curăţeniei constă în colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau 

accidentale de pe platformele amenajate de precolectare sau din punctele de încărcare a pubelelor – carosabil 

sau trotuare. Lucrarea se va efectua ori de câte ori este necesar, la fiecare punct de colectare, astfel încât la 

plecarea spre alt punct de încărcare, locul să rămână curat si maturat. 

Activitatea consta în efectuarea următoarelor operaţiuni:  

- încărcarea pubelelor în autovehiculul pentru transport deşeuri sau autocompactor;  

- măturatul şi încărcarea manuală a eventualelor deşeuri împrăştiate la punctul de precolectare;  

- transportul deşeurilor la instalatiile autorizate. 

Programul de colectare a deşeurilor trebuie sa se  încadreze între orele 07:00 – 16:00.  

Cursele de colectare/tip de deseu vor fi începute de fiecare dată din acelaşi punct şi vor urma acelaşi traseu 

pentru a evita variaţia orelor de colectare. 

La stabilirea frecventei de colectare a reziduurilor menajere se va avea în vedere atât cantitatea medie de deseuri 

produsa zilnic de fiecare locuitor cât si mentinerea igienei la punctele de precolectare. 
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Colectarea deseurilor în aria de administrare a municipiului Medgidia  se va realiza astfel: 

a)    pentru persoanele fizice grupate in unitati locative individuale ( trei fractii): 

- colectarea deseurilor menajere uscate (reciclacile) de la fiecare unitate locativă în parte; 

- colectarea deseurilor menajere umede (reziduale) si biodegradabile de la fiecare unitate locative in parte 

- colectarea deseurilor biodegradabile verzi de la fiecare unitate locative în parte 

  b)    pentru persoanele fizice grupate in blocurile de locuinte (doua fractii): 

- colectarea deseurilor menajere uscate (reciclabile) de la platforma de deseuri arondata blocului; 

- colectarea deseurilor menajere umede (reziduale) de la platforma de deseuri arondata blocului; 

 c)  pentru institutiile publice (trei fractii): 

- colectarea deseurilor municipale uscate (reciclabile) de la punctele de precolectare ale institutiei; 

- colectarea deseurilor municipal umede (reziduale) si biodegradabile de la punctele de precolectare ale 

institutiei; 

- colectarea deseurilor biodegradabile verzi de la punctele de precolectare ale institutiei 

  d) pentru agentii economici colectarea deseurilor (municipal umede-uscate, biodegradabile verzi sau a altor 

tipuri de deseuri nepericuloase) se va face individual de la punctele de precolectare ale fiecarui agent economic 

pe baza de contract de prestari servicii  incheiat intre operator  si fiecare beneficiar. Dotarea agentilor economici 

cu recipienti de colectare a deseurilor este in sarcina acestora. 
 

Ritmicitatea de colectare a deseurilor menajere/municipale umede-reziduale: 

     a). Populatie : 

- 3 ori/saptamană de la platformele de colectare arondate blocurilor de locuinte; 

- 1 data/saptamană de la unitatile locative individuale; 

     b). Institutiile publice :  

-    3 ori/saptamană  

     c).  Agenti economici : 

      -    conform contractului de prestari servicii incheiat cu fiecare beneficiar. 
 

Ritmicitatea de colectare a desurilor menajere/municipale uscate-reciclabile :  

     a). Populatie: 

- 2 ori/saptamană de la platformele de colectare arondate blocurilor de locuinte;  

- 1 data/ 2 saptamani de la unitatile locative individuale  

     b). Institutiile publice:  

    -   2 ori/saptamană; 

     c).  Agenti economici: 

      -   conform contractului de prestari servicii incheiat cu fiecare beneficiar. 
 

Ritmicitatea de colectare a desurilor biodegradabile verzi :  

     a).  Populatie: 

- 1 data/ 2 saptamani de la unitatile locative individuale  

     b).  Institutiile publice:  

     -     2 ori/saptamană; 

     c).  Agenti economici: 

     -     conform contractului de prestari servicii incheiat cu fiecare beneficiar. 
 

Numărul de recipiente de colectare a deşeurilor, capacitatatea  se stabileşte conform Standardului 

SR13387:1997 – « Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane. Prescripţii de proiectare a punctelor pentru 

precolectare ».  
 

Colectarea separată a deșeurilor se va realiza, în mod obligatoriu, cel puțin pe două fracții: umedă și uscată, prin 

intermediul unor recipienți separați, pentru fiecare tip de fractie, în conformitate cu prevederile Ordinului 

A.N.R.S.C. nr. 82/2015. 
 

Fracția umedă este componenta reziduală şi biodegradabilă. 
 

Fracția uscată este compusă din urmatoarele componente: 

✓ hârtie și carton;  

✓ plastic - metal; 

✓ sticlă. 
 

Colectarea desurilor biodegradabile verzi se va face în recipiente speciale conform prevederilor legale în 

vigoare. 
 

Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente/containere marcate în culorile stabilite prin actele normative în 

vigoare și vor asigura colectarea selectivă pe tipurile de fracții mai sus menționate (umedă și uscată), având 
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capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondaţi şi cu frecvenţa de ridicare.  

Recipientele/containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deşeuri vor fi inscripţionate cu 

denumirea deşeurilor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicarea unei 

folii adezive, conform prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 1.281/2005/1.121/2006.  
 

Transportul deşeurilor se face la instalatiile special amenajate şi autorizate în vederea sortarii, tratarii sau 

eliminarii de deşeuri.  
 

Deseurile menajere/municipale uscate-reciclabile, dupa colectare, se vor transporta la o statie de sortare care sa 

permita obtinerea a cel putin patru fractii astfel: hartie, mase plastice, metale si sticla. 
 

Deseurile menajere/municipale umede-reziduale, dupa colectare, se vor transporta la o statie de tratare mecano 

biologica sau se vor transporta in vederea eliminarii la un depozit de deseuri .  
 

Deseurile menajere/municipale biodegradabile verzi, dupa colectare, se vor transporta la o statie de tratare 

biologica in vederea valorificarii acestora.  
 

Deşeurile menajere se transportă cu autovehicule special destinate transportului acestora. Autovehiculele pentru 

transport vor avea o stare tehnică şi de întreţinere corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice, fără scurgeri 

de carburanţi, lubrifianţi sau lichide speciale, vor fi compatibile cu tipul recipientelor de precolectare, benele de 

încărcare vor fi etanşe şi vor fi personalizate cu sigla operatorului. 
 

În cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa unei dotări minime cu 

mijloace de colectare şi transport (ex: cate o autocompactoare pentru fiecare tip de deseu ce urmeaza a fi 

colectat). 
 

Prestarea activităţii de pecolectare, colectare şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice 

periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special se va executa astfel încât să se realizeze: 

✓ continuitatea activităţii, indiferent de condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; 

✓ corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor; 

✓ controlul calităţii serviciului prestat; 

✓ respectarea intrucţiunilor/procedurilor de prestare a activităţii; 

✓ ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

✓ respectarea regulementului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice 

locale, în condiţiile legii; 

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

de prestare a serviciului; 

✓ reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în normele 

europene privind emisiile poluante şi asigurarea unui serviciu de calitate; 

✓ îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de 

salubrizare; 

✓ asigurarea, pe toată durata de executate a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient. 
 

b) Colectare si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si 

reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora; 
 

Precolectarea se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă depozitarea deşeurilor 

provenite din activitatea de construcţii şi demolări în recipientele sau containerele în care se depun deşeurile 

municipale. 
 

Transportul, în vederea depozitării deşeurilor rezultate din activităţile de reamenajare şi reabilitare interioară a 

locuinţelor/apartamentelor proprietate individuală, se realizează numai cu mijloacele operatorului de salubrizare, 

în baza unui contract de prestări servicii. 
 

Transportul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi demolări se realizează în containerele în care s-

a realizat precolectarea sau în basculante prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc 

degajarea prafului sau împrăştierea acestora în timpul transportului. 
 

În cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa unei dotări minime cu 

mijloace de colectare şi transport . 
 

c) Activitatea de măturat a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului 

public. Această activitate presupune următorul ciclu de operaţii: 

✓ măturatul carosabilului, a trotuarelor, al staţiilor de transport in comun, al locurilor de parcare,  precum 

si al suprafeţelor anexe ale spaţiilor de circulaţie; 
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✓ întreţinerea curăţeniei; 

✓ curaţat manual rigole, incărcatul si transportul reziduurilor rezultate din activităţile menţionate mai sus 

la depozitul desemnat în acest scop, 

✓ descărcarea şi depozitarea deşeurilor stradale în depozite autorizate.  
 

Natura deşeurilor stradale ce trebuie colectate: deşeuri rezultate din măturarea manuală, razuitul la rigolă, 

golirea coşurilor stradale, diferite obiecte aruncate pe strada. 
 

Transportul si depozitarea deşeurilor se vor efectua la un depozit autorizat.  
 

d) Activitatea de curăţare a zăpezii presupune îndepărtarea stratului de zăpadă sau gheaţă depus pe suprafaţa 

carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor şi pietonilor în siguranţă 
 

Pentru asigurarea circulaţie rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă în timpul iernii, operatorul va întocmi 

anual un program de acţiune comun cu autorităţile administraţiei publice locale, până la 1 octombrie, pentru 

acţiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului.  
 

În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de 

deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun. 
 

Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual,  cât şi mecanizat, în funcţie de condiţiile specifice din teren. 
 

Transportul, depozitarea şi descărcarea zăpezii formate pe carosabil se realizează concomitent cu operaţia de 

deszăpezire. 
 

În cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa unei dotări minime cu 

mijloace mecanice de  deszăpezire, combatere a poleiului şi transportul zăpezii. 
 

Raportat la cerintele minime arătate mai sus reiese oportunitatea delegării serviciului.  
 

UAT Medgidia nu dispune de mijloacele tehnice de a realiza serviciul în condiţiile indicate şi totodată nu deţine 

personal specializat în domeniu pentru a putea asigura prestarea acestui serviciu prin modalitatea gestiunii 

directe. Achiziţionarea utilajelor necesare şi angajarea de personal calificat pentru prestarea serviciului în 

conformitate cu condiţiile minimale impuse de legislaţia specifică aplicabilă în materie constituie o investiţie 

prea mare raportat la bugetul unităţilor administrative şi previziunile viitoare referitoare la acesta, în condiţiile în 

care chiar şi în prezent personalul angajat în cadrul Primariei este insuficient pentru exercitarea atribuţiilor care 

revin autorităţii publice, fără a mai lua în considerare activităţile specifice serviciului de salubrizare. 
 

Mai mult, operatorii de salubrizare care intra în calcul în cazul gestiunii delegate deţin experienţă, utilaje şi 

personal pentru prestarea serviciului în condiţiile în care pentru obţinerea licenţelor ANRSC pentru acest tip de 

activitate se impune prin lege o dotare minimă de utilaje şi personal. Cerinţele din punct de vedere tehnic pentru 

asigurarea în bune condiţii a serviciului de salubrizare se referă în primul rand la un parc auto corespunzator 

activităţii respectiv un numar minim de autogunoiere, la procedee moderne, o logistică adaptată fiecărei 

activităţi din cadrul serviciului şi existenţa unui depozit autorizat. Conform normelor europene, activităţile din 

cadrul serviciului de salubrizare se desfasură în condiţii reglementate de legislaţia de specialitate în vigoare, din 

punct de vedere al respectării normelor de igienă, de protecţie a sănătăţii cetăţenilor şi de îmbunătăţire a 

condiţiilor de viaţă şi a calităţii vieţii pe raza municipiului Medgidia. 
 

În situaţia în care s-ar opta pentru gestiunea directă, lipsa unui depozit autorizat în administrarea unităţii 

administrativ-teritoariale a municipiului Medgidia, conduce la ipoteza că, autoritatea publică locală trebuie să 

încheie un contract cu deţinătorul unui astfel de depozit, fapt care implica costuri pentru depozitarea deseurilor 

şi totodată demersuri şi timp suplimentar alocat acestui aspect. 
 

Se justifică aşadar oportunitatea delegarii serviciului de salubrizare, astfel încât prestarea serviciului către 

locuitorii Municipiului Medgidia să se realizeze în condiţii optime, aceasta fiind una din atribuţiile principale 

ale autorităţilor publice locale. 
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VIII.3.2. Fezabilitatea economică şi financiară 

Aceasta decurge din cele expuse anterior referitor la fezabilitatea tehnică a soluţiei delegării. După cum am 

menţionat anterior, operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărire comunală 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.  
 

Autoritaţile administratiei publice locale nu dispun de fondurile necesare pentru a asigura în cele mai bune 

condiţii continuitatea şi regularitatea desfăşurării salubrizării, neavând în dotare utilajele necesare şi 

nedispunând nici de personal specializat în acest sens. În acest context, nu pot fi date garanţiile de ordin 

financiar solicitate în vederea obţinerii autorizării, respectiv a licenţei A.N.R.S.C. 

 

Raportat la faptul că la nivelul Municipiului Medgidia, la numarul de  locuitori înregistraţi (care sunt plătitori ai 

taxei de salubrizare) se adauga, în perioada verii, populatia  care lucreaza in afara granitelor tarii si care se intorc 

in localitatea de resedinta pentru concediile anuale,  intervine problema unor cantitati mai mari de deseuri si 

implicit conduce la alegerea tipului de gestiune pentru colectarea deseurilor municipale.  
 

Municipiul Medgidia nu dispune de fondurile necesare suportării costurilor pe care le implică prestarea 

serviciului în cazul gestiunii directe. În acelaşi timp va deveni incidentă necesitatea cooptării de personal 

calificat pentru prestarea serviciului în condiţii optime, personal care presupune de asemenea costuri 

suplimentare. Mai mult, întrucât atribuţiile autorităţilor locale intră în sfera administrativului presupunând 

gestiunea organizării  locale astfel încât să conducă  la  satisfacerea  necesităţilor  populaţiei  din Municipiul 

Medgidia, în mod realist,  nu  se  va  putea  ajunge  la  deţinerea unui serviciu specializat şi manageriat în 

asemenea măsură încât să asigure prestarea serviciului de salubrizare cel puţin la nivel minimal impus de lege. 
 

Prin comparaţie, operatorii de servicii de salubrizare au de regulă ca unic obiect de activitate prestarea acestui 

gen de servicii, deţin deja licenţa necesară în vederea prestării serviciilor, utilaje şi personal calificat, experienţă 

practică în ceea ce priveşte activitatea şi competente 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 serviciul va conduce în mod proporţional la reducerea costurilor de operare. 
 

Majoritatea operatorilor de servicii 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 delegării serviciului, se poate 

solicita în cadrul documentaţiei de atribuire aferentă procedurii de delegare cerinţa minimă de calificare ca 

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

contractului.  
 

Delegarea se va realiza astfel, asigurându-se respectarea principiilor concurenţiale caracteristice unei economii 

de piaţă, iar astfel se estimează obţinerea unor costuri relativ reduse aferente prestării serviciilor specifice.  
 

Se va urmări realizarea unui raport cost/calitate cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de 

delegare 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 să reflecte costul efectiv al 

prestaţiei cu respectarea normelor legale în vigoare. 
 

Fezabilitatea tehnico-economică a gestiunii serviciului delegat către un operator licentiat A.N.R.S.C decurge si 

prin aceea că se va putea impune operatorului economic adjudecatar obligativitatea plăţii unei sume către 

bugetul local, cu titlu de redevenţă. La calculul redevenţei se va avea în vedere un nivel echilibrat al raportului 

preţ/calitate. Spre exemplu, în cazul delegarii gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Medgidia, se 

poate stabili nivelul minim al redevenţei, în procent de 1% pe an din valoarea contractului, iar acest nivel al 

redeventei propus va fi supus aprobării  Consiliului Local al Municipului Medgidia. 

 

VIII.4. Aspecte de mediu 

Având în vedere normele legislative privind protecţia mediului si adaptarea continuă a acestora la standardele 

Uniunii Europene, autoritatea administraţiei publice locale are responsabilităţi şi obligaţii pentru a asigura un 

mediu sănătos pentru locuitorii oraşului. 
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În desfăşurarea activităţii de salubrizare a localităţilor este obligatorie respectarea principiilor ecologice. În acest 

scop, atât Municipiul Medgidia, cât şi persoanele fizice şi juridice răspund pentru îmbunătăţirea 

microclimatului, înfrumuseţarea şi protecţia peisajului şi menţinerea curăţeniei. 
 

Obligaţiile referitoare la respectarea condiţiilor de mediu sunt aceleasi indiferent de tipul de gestiune ales, fiind 

necesară obţinerea tuturor avizelor şi certificatelor pe care legislaţia specifică de mediu le prevede. Diferenţierea 

apare în ceea ce priveşte obligativitatea efectuării demersurilor ce se impun în acest sens. Astfel, în cazul 

gestiunii directe aceste atribuţii vor reveni autorităţii publice locale, în timp ce în cazul delegarii gestiunii, aceste 

aspecte vor cădea în sarcina operatorului economic căruia i se va face delegarea, răspunderea pentru 

neîndeplinirea obligaţiilor în acest sens revenind acestuia. 
 

 Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ - teritoriale, vor avea, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (o) din 

Legea nr.101/2006, atribuţii cu privire la «monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la 

furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare». 
 

Indiferent de forma gestiunii, directe sau delegate, autoritatea publica locala sau operatorul serviciului de 

salubrizare care realizează activitatea de colectare şi transport al deşeurilor are obligaţia să raporteze autorității 

contractante trimestrial sau, ori de câte ori este solicitat cu o informare, datele/documentele/informațiile 

specifice referitoare la îndeplinirea cel puțin a obiectivului referitor la reducerea anuală cu 15% a deşeurilor 

municipale eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi similare colectate prin serviciul public de 

salubrizare, potrivit prevederilor O.U.G. nr.196/2005. 
 

În cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiţie în cadrul criteriilor de calificare incluse în 

documentaţia de atribuire aferentă procedurii, a cerinţei deţinerii de către operatorii de servicii de salubrizare 

a unor certificate emise de organisme europene care să ateste îndeplinirea condiţiilor de mediu în ceea ce 

priveşte activitatea desfăşurată. 
 

VIII.5. Aspecte sociale 

În vederea respectării prevederilor Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor cu privire la 

asigurarea protecţiei sănătăţii populaţiei Municipiului Medgidia, 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 oraşului: 

▪ responsabilitatea faţă de cetăţeni; 

▪ nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor; 

▪ transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor. 
 

VIII.6. Aspecte institutionale 

Autorităţile administraţiei publice locale au competentă exclusivă în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, 

gestionarea şi coordonarea serviciului de salubrizare al localităţilor având totodată obligaţia de a crea condiţiile 

pentru eficientizarea structurilor institutionale şi a sistemelor aferente prestării serviciului de salubrizare la 

nivelul localităţilor. 
 

Gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă, precum şi 

exercitarea atribuţiilor de administrare asupra bunurilor aparţinând patrimoniului public sau privat al unităţii 

administrativ-teritoriale aferente infrastucturii serviciului este atribuţia autorităţilor administraţiei publice locale. 

Limitele răspunderii autorităţilor publice locale diferă după tipul de gestiune ales.  
 

În cazul gestiunii directe autorităţile deliberative şi executive, în numele unităţilor administrativ-teritoriale pe 

care le reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile ce le revin cu privire la 

prestarea serviciului de utilităţi publice.  
 

În cazul gestiunii delegate competenţele şi responsabilităţile proprii privind prestarea serviciilor de salubrizare 

se transferă unuia sau mai multor operatori.  
 

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, autoritatea contractantă are dreptul de a încheia cu 

operatorul/ operatorii  de servicii publice acorduri-cadru cu o durată de max. 4 ani. În această perioadă se  pot 

atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestaţiile stabilite prin acordul-cadru. 
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Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contracte subsecvente numai cu operatorul/ operatorii 

economici semnatari ai acordului-cadru şi numai pe baza regulilor şi condiţiilor prevăzute în respectivul acord. 
 

Solicitarea autorităţii contractante adresată operatorului economic pentru a presta serviciile se materializează 

prin încheierea unui contract subsecvent acordului-cadru.  
 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a impune criterii minime de calificare care să se raporteze cel mult la 

valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-

cadru. 
 

Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contracte subsecvente numai în perioada de valabilitate a 

acordului-cadru. Durata contractelor subsecvente încheiate în perioada de valabilitate a acordului-cadru poate 

depăşi durata de valabilitate a acordului.  
 

Prin încheierea  acordului-cadru, autoritatea  contractantă  îşi asumă faţă de operatorul/ operatorii economici 

care sunt parte a acordului respectiv următoarele obligaţii:  

a) să nu încheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un contract având ca obiect achiziţionarea 

serviciilor care fac obiectul acordului-cadru respectiv, cu exceptia cazurilor menţionate la pct.c); 

 b) să atribuie contracte operatorului/ operatorilor economici semnatari ori de câte ori intenţionează să 

achiziţioneze serviciile care au făcut obiectul acordului-cadru respectiv, respectând condiţiile esenţiale stabilite 

la încheierea acestuia.  

c) prin excepţie, autoritatea contractantă are dreptul să încheie cu alt operator economic un contract de achiziţie 

publică având ca obiect achiziţionarea  aceloraşi  servicii  care  fac  obiectul  acordului - cadru  respectiv, în 

următoarele cazuri: 

- în momentul implementării SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR (S.M.I.D), 

activitatea de colectare și transport deșeuri, prevazută la Cap. I, punctul 1 “Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și 

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

electronice, baterii și acumulatori”, va înceta de drept.  

S.M.I.D., reprezintă un obiectiv țintă la nivel judetean privind colectarea și transportul deșeurilor la care 

municipiul Medgidia se va alinia odată cu implementarea proiectului. 

Celelante activități, se vor derula în conformitate cu prevederile Acordului Cadru, încheiat cu operatorul de 

servicii publice de salubrizare. 

- în cazul  în care  operatorul/operatorii economici semnatari ai acordului nu mai au capacitatea de a răspunde 

solicitărilor autorităţii contractante.  

Acordul-cadru trebuie să prevadă, pentru contractele subsecvente care urmează să fie atribuite, elementele şi/sau 

condiţiile considerate esenţiale, care se referă la: 

a) obligaţiile pe care operatorul/operatorii economici şi le-au asumat prin propunerea tehnică prezentată în 

cursul procedurii de atribuire, în special în ceea ce priveşte, descrierea serviciilor care urmează să fie prestate şi 

nivelul calitativ al acestora, duratele/termenele de prestare sau de execuţie începând din momentul încheierii 

contractului, garanţiile acordate, orice alte elemente care au fost luate în considerare în procesul de analiză şi 

evaluare a propunerilor tehnice; 

b)preţurile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, pe care operatorul  sau operatorii 

economici le-au prevăzut în propunerea financiară; 

c) condiţii specifice, coeficienţi de ajustare şi formule de ajustare a preţurilor/tarifelor; 

d) orice alte elemente/clauze pe care autoritatea contractantă le consideră necesare.  
 

IX. Analiza riscurilor preluate de operator în varianta delegarii serviciului de salubrizare 
 

Prin delegarea serviciului de salubrizare, unui operator de servicii publice, prin atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru şi a contractelor subsecvente care au ca obiect prestaţiile stabilite prin 

prezentul acord, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, operatorul va prelua aproape în 

totalitate riscurile aferente exploatării şi va efectua prestatiile astfel încât să ofere un raport optim între preţul 

tarifelor şi calitatea serviciilor prestate, în corelare cu nevoile urbane si cu dezvoltatea economico sociala a 

localitătii. În susţinerea variantei delegării serviciului de salubrizare se va arăta  în tabelul de mai jos analiza de 

repartiţie a riscurilor: 
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Categoria de 

risc 

Descriere Consecinte Eliminare 

 Riscuri generale 

Structura 

existentă de 

prestare  a 

serviciului si 

modernizări 

Structurile existente în cadrul autorităţii publice 

locale sunt inadecvate pentru a presta activitatile din 

cadrul serviciului si a-l dezvolta conform prevederi-

lor legislative si a normelor europene. Structurile 

pentru prestarea serviciului se refera la dotarile din 

punct de vedere tehnic si la personalul necesar ptr. 

o buna prestare. De asemenea  stucturile existente 

trebuie să detina toate avizele/ aprobarile/ licentele 

necesare conform prevederilor legale. Având  în 

vedere  necesitatea  respectarii  principiului 

continuitatii şi a prestarii  serviciului,  structurile 

trebuie  dezvoltate  si  modernizate  continuu 

În prezent  activitatea  este realizată  

cu  un  operator  economic, în  baza 

unui  acord - cadru şi a unui contract 

subsecvent de prestării servicii.  

- Prin delegare se transfera riscurile pentru dezvolta-

rea unei  structuri  adecvate  si  a  modernizarii/ 

mentinerii acesteia  pe  parcursul  desfăsurării  

activitătii  către concesionar. 

- Operatorii economici care desfasoara acest tip  

de serviciu sunt licentiati, având experientă, 

personal, cat si utilaje necesare si suficiente. 

- Se solicita de catre autoritatea contractanta prin 

caietul de sarcini o anumite bonitate tehnico -

financiara a operatorilor impunand daca este cazul 

realizarea anumitor investitii si un nivel minim de 

utilaje si personal. 

Conditii  de 

amplasament 

Drumurile sunt în proportie de 10% nemodernizate.  

 

Majorare costuri si timp - Riscul se transfera  operatorului  de  servicii de 

salubrizare care detine utilaje adaptate ptr categoriile 

de drumuri pe unde se realizeaza deplasarea. 

- Deoarece  legislatia  de  specialitate  a  dispus  la  

nivel national  desfiintarea  rampelor  neautorizate, 

operatorii  economici  care  se  vor  prezenta  la 

procedura  vor  detine  în  administrare  depozite 

autorizate sau vor avea deja încheiate contracte cu 

administratorii  acestor  depozite,  în  vederea 

depozitării deşeurilor. 

Aprobări Municipiul  Medgidia  nu  poate  obtine  toate 

avizele/ aprobarile/ licentele necesare prestarii 

activitatilor din cadrul serviciului de salubrizare 

în timp util si la costuri rezonabile. 

Este  necesara  licenta  emisa  de  ANRSC  care 

necesita îndeplinirea unor conditii speciale în ceea 

ce  priveste  dotarea  minima  din  punct de vedere 

tehnic si existenta  unui  program  de  prestare  a 

serviciului în cele mai bune conditii.  

De asemenea sunt necesare o serie de alte avize  

si aprobari în special referitoare la îndeplinirea 

cerintelor de calitate si de mediu. 

 

- Întarzieri mari în demararea prestarii 

serviciului până la obtinerea tuturor 

avizelor/ aprobarilor/ licentelor; 

- Majorarea costurilor cu tarifele ptr. 

eliberarea avizelor/ licentelor şi cu 

achizitionarea dotărilor necesare ptr. 

îndeplinirea cerintelor stabilite în 

vederea eliberarii avizelor/ licentelor.  

Această majorare a costurilor va 

conduce si la majorarea tarifelor ptr. 

prestarea serviciului cu impact negativ 

asupra comunitatii din municipiu. 

- Riscul se transferă operatorului care va presta 

serviciul si care avand ca obiect de activitate (de 

regula unic)  prestarea  activitatilor  din  cadrul 

serviciului de salubrizare detine toate aprobările, 

avizele si licentele necesare, urmând ca acestea să  

fie eventual completate si prelungite în conformitate 

cu conditiile existente la nivelul mun. Medgidia; 

- Se impun prin caietul de sarcini cerinte eliminatorii 

referitoare la detinerea aprobarilor, avizelor si 

licentelor necesare pe tot parcursul prestarii 

serviciului. 
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Categoria de 

risc 

Descriere Consecinte Eliminare 

Pentru a desfăsura activităţile prevăzute în caietul 

de sarcini, mun.Medgidia ar trebui să dispună de o 

dotare  minimă  conform  cerinţor  legislatiei  în 

domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

Colectarea 

deseurilor  

în afara  

locaţiilor 

amenajate 

Prin adaptare la specificul serviciului de salubrizare, 

sunt importante etapele de „pregatire şi educare” a 

populaţiei în sensul respectării obligaţiei de depunere 

a tuturor deseurilor în locatii special amenajate  

pentru ridicarea acestora cu regularitate. 

- Deşi  colectarea  deseurilor  se 

efectuează în prezent după un grafic 

de ridicare bine stabilit şi din locatii 

fixe, utilizatorii nu au fost educati in 

sensul colectarii corespunzătore a 

tuturor deseurilor. 

- Riscul se transfera operatorului, care va avea ca 

obiectiv educarea populatiei în sensul precolectarii 

si a regularizarii modului de prestare a serviciului. 

- Operator va fi interesat în a depune toate eforturile 

pentru obisnuirea populatiei cu respectarea obligaţiei 

de depunere a tuturor deseurilor în locatii special 

amenajate pentru ridicarea acestora cu regularitate, 

pentru a-si încasa contravaloarea prestarii efectuate. 

Mediu Se urmareste îmbunătatirea microclimatului pentru 

populatia din aria de operare a mun. Medgidia, prin 

respectarea principiilor ecologice si de mediu. 

Consecintele aspectelor de mediu: 

- Cresterea costurilor ptr.îndeplinirea 

standardelor de mediu si ptr.dezvolta-

rea acestora în vederea respectarii 

normelor europene în domeniu; 

- Întarzieri în demararea prestarii 

serviciului în cazul în care nu există 

aprobarile  necesare  din  partea 

 Agentiei de Protectia Mediului datorita     

  nerespectarii cerintelor de mediu; 

- Costuri suplimentare în cazul apari-

tiei unei surse de contaminare cu 

impact asupra mediului şi a programu-

lui de prestatie al operatorului. 

 Municipiul Medgidia urmareste respectarea cerinte-

lor de mediu în aria sa administrativ-teritoriala, dar 

transfera riscurile catre un operator care trebuie să 

asigure standardele de mediu în conditiile prestarii 

serviciului. 

  Disponibilitatea         

 amplasamentului 

Raportat la activitatile de salubrizare a municipiului 

se va permite în cazul delegarii, accesul pe drumuri 

conform programului de prestare, stabilit de comun 

acord cu operatorul. Se va aduce la cunostinta 

participantilor la procedură faptul ca depozitarea 

este necesar a se efectua la un depozit autorizat. 

Cresterea costurilor prin taxa de 

depozitare a deseurilor la un depozit 

autorizat 

Municipiul  Medgidia  urmareste  respectarea 

cerintelor impuse de legislatia de specialitate în 

domeniu deşeurilor şi a obligaţiilor de mediu, dar 

transferă riscurile catre un operator care trebuie sa 

asigure depozitarea deseurilor în conditiile legii . 

Riscuri de prestare a serviciului si de receptie a serviciului 

Prestare serviciu - Aparitia unor evenimente neprevazute în timpul 

prestarii serviciului care ar conduce la întarzieri sau  

la imposibilitatea finalizarii unor activităţi din cadrul 

serv. în termenul stabilit si la costurile preconizate. 

 Consecintele aparitiei unor evenimente  

  neprevazute pot fi: 

- întarzieri/ întteruperi  în demararea 

prestarii  serviciului  sau  în  cursul 

- Risc transferat operatorului, care va raspunde 

pentru prestarea serviciului în conditii atipice sau 

necorespunzatoare, conform contractului de 

delegare.  
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Categoria de 

risc 

Descriere Consecinte Eliminare 

prestarii  serviciului cu efect asupra 

conditiilor la nivelul UAT Medgidia 

pâna la aparitia unor conditii insalubre 

pentru locuitori; 

- imposibilitatea prestarii serviciului 

de salubrizare în conditii corespunza-

toare; 

- cresterea costurilor preconizate 

pentru prestarea serviciului care ar 

putea avea ca efect final si cresterea 

tarifelor practicate. 

Programul de prestare a serviciului va cuprinde 

solutiile in cazul aparitiei unor evenimente 

neprevazute si capacitatea operatorului de a face fata 

unor astfel de evenimente. 

Finalizare 

prestare serviciu 

Riscul este atât fizic cât si operational si se referă la 

întarzieri în reglementarea raporturilor contractuale 

între autoritatea contractantă si operatorul 

economic, după prestarea serviciului 

Consecintele se raporteaza la 

prevederile contractului de delegare 

care va stabili exact modalitatea de 

încheiere a raporturilor contractale 

între autoritatea contractanta si 

operatorul economic. 

UAT Medgidia nu va efectua plata serviciilor care 

nu au fost prestate sau plata va fi efectuata cu 

întarziere în cazul în care prestarea serviciului este 

efectuata cu întarziere de către operator. Se va 

urmări pe tot parcursul derularii contractului 

îndeplinirea obligatiilor corelative. 

Finantator si finantare 

Finantator 

incapabil 

Oeratorul care va presta serviciul de salubritate 

poate deveni insolvabil sau poate ajunge în situatia 

în care prestarea serviciului implica efectuarea unor 

cheltuieli mai mari decât ceea ce a fost preconizat 

anterior demararii, cheltuieli mai mari decat 

veniturile încasate 

Consecintele aparitiei insolvabilităţii: 

- imposibilitatea prestarii serviciului 

sau prestarea necorespunzatoare a 

serviciului  de  salubrizare ceea ce 

conduce la  aparitia  unor  conditii 

insalubre  pentru  utilizatori 

Minimalizarea riscurilor autoritătii contractante prin 

introducerea în contractul de delegare încheiat în 

vederea prestarii serviciului a unor prevederi prin 

care operatorul garantează prestarea serviciului 

precum si introducerea garantiei de bună executie 

care ar putea fi executata în cazul neindeplinirii 

obligatiilor contractuale. Se va include in contract 

clauza ce permite denuntarea unilaterala a contractu-

lui de către autoritatea contractantă în eventualitatea 

în care operatorul devine insolvabil.  

Finantare 

indisponibilă 

Operatorul  nu  poate asigura  resursele  financiare 

necesare prestarii serviciului de salubrizare în bune 

conditii 

Consecintele unei finantari indisponi-

bile constă în neprestarea serviciului 

de salubrizare sau prestarea necores-

punzătoare  a  serviviului  de  catre 

operator 

Minimalizarea riscului prin educarea populatiei în 

sensul achitarii taxelor de salubrizare sau în cazul 

celor rău-platnici instituirea de taxe speciale conform 

prevederilor legale privind finantele publice locale.  

Modificări de 

taxe 

Pe parcursul prestarii serviciului: 

- modificarea taxelor percepute pentru prestarea 

serviciului în sensul cresterii tarifelor; 

- modificarea regimului de impozitare 

Consecintele modificarii taxelor 

percepute  ptr. prestarea serv. este 

refuzul achitării tarifelor majorate 

nejustificat, de utilizatorii serviciului. 

- Minimalizarea riscului prin reglementarea acestor 

aspecte prin introducerea în documentatia de atribuire 

a unor clauze contractuale clar stabilite. 
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Categoria de 

risc 

Descriere Consecinte Eliminare 

Consecintele în cazul modificarii 

regimului de impozitare: 

- în cazul cresterii taxelor si impozi-

telor exista riscul ca operatorul sa 

creasca tarifele aferente prestarii 

pentru acoperirea acestora; 

- impact negativ asupra veniturilor si 

  stabilităţii financiare a operatorului 

- Autoritatea contractantă analizează oferta tehnică 

 referitoare  la modificarea  tarifelor  prestarii, care  

vor  putea fi efectuate doar în anumite conditii 

contractuale clar stabilite. 

- Se aduce la cunostintă operatorului necesitatea de 

a-si previziona în asa fel veniturile încât să permită 

acoperirea unor diferenţe nefavorabile rezultate din 

modificarea regimului de impozitare. 

Finantare 

suplimentară 

Datorită unor schimbari legislative, de politică sau de 

orice altă natură sunt necesare finantari suplimentare 

pentru prestarea serviciului în conditii corespunză-

toare (dotări suplimentare pentru îndeplinirea unor 

cerinte modificate, modificari în programul de 

investitii, noi aprobari si licente etc.)  

- Consecinta posibilă a unui asemenea 

risc este imposibilitatea operatorului 

de a suporta financiar toate modifică-

rile si de a presta în aceste conditii în 

mod corespunzător serviciul. Există 

riscul ca operatorul să intre într-o criză 

financiară prin încercarea de a face 

fata noilor cerinte. 

-  Întreruperea prestarii serviciului.  

Minimalizarea riscului prin informarea operatorului 

în acest sens astfel încat oferta acestuia si programul 

de prestare pe termen lung să prevadă astfel de riscuri 

si operatorul să ia în calcul posibilitatea aparitiei lor  

si să aibă capacitatea de a suporta costurile aferente 

Profituri de 

refinantare 

Prestarea serviciului se realizeaza la un cost mai 

mic decat cel initial preconizat 

Cresterea profitabilitatii operatorului Se poate prevedea în caietul de sarcini si ulterior în 

contractul de delegare că în cazul scăderii costurilor 

de prestare să existe posibilitatea scăderii tarifelor 

achitate de utilizatori. 

Operare 

Resurse  

la intrare 

Dotările operatorului pentru prestarea serviciului 

sunt insuficiente, necorespunzatoare  sau implică 

costuri  suplimentare  fată  de ceea ce era estimat 

initial 

Consecintele unor dotări insuficiente 

sau necorespunzatoare, pot duce la 

cresterea costurilor pentru o dotare 

corespunzatoare; întârzieri sau întreru-

peri în prestarea serviciului şi implicit 

scăderea calităţii prestarii serviciului. 

- Transferul riscului asupra operatorului prin introdu-

cerea în documentatia de atribuire a cerintei de a avea 

un minim de dotări necesare prestării serviciului. 

-Analiza înainte de încheierea contractului a dotarilor  

precum si a programului de investitii preconizat şi a 

costurilor aferente, pe care operatorul  îl prezintă. 

Întretinere si 

reparare 

Echipamentele din dotare sunt necorespunzatoare 

si conduc la aparitia unor cheltuieli de întretinere 

si reparatii peste ceea ce a fost anticipat  

Consecintele unor echipamente 

necorespunzătoare, pot duce la: 

- cresterea costurilor cu întretinerea si 

reparatiile si implicit a costurilor 

generale pentru prestarea serviciului; 

- întarzieri în prestarea serviciului prin 

prelungirea  duratei de reparatii a 

echipamentelor  care  nu  au  fost 

reparate si întretinute corespunzator 

- Transferul riscului asupra operatorului prin 

instituirea prin documentatia de atribuire a cerintei 

realizarii unei estimari realiste raportat la costurile 

de întretinere si reparatii. 

- Analiza programului de investitii si a dotarilor 

operatorului si încheierea contractului cu un operator 

care poate gestiona un asemenea risc prin detinerea 

unor dotari peste limita minima impusa ptr o prestare 

corespunzatoare. 
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Categoria de 

risc 

Descriere Consecinte Eliminare 

Schimbarea 

cerintelor  

autoritatii 

contractante 

 în afara 

limitelor agreate 

prin contract 

Modificarea cerintelor autoritatii contractante după 

semnarea contractului 

Consecinta: 

- modificari în programul stabilit 

pentru prestarea în bune conditii a 

serviciului 

- Definirea înca din faza de întocmire a documenta-

tiei, a cerintelor într-un mod cât mai clar pentru a nu 

aparea necesitatea unor modificări după semnarea 

contractului. 

- Instituirea prin documentatia de atribuire si prin 

contractul de delegare a obligativităţii alinierii la 

modificarile care ar putea interveni (având în vedere 

statutul de autoritate publică, modificările preconi- 

zate se referă la: modificarea numarului de utilizatori, 

modificarea indicilor de performanta, modificari 

legislative, alinierea la cerintele proiectul SMID,etc) 

Operare Operatorul nu corespunde financiar sau nu poate 

efectua prestatiile conform contractului. 

- Cresterea costurilor  generale în 

vederea prestarii serviciului; 

- Întarzieri în prestarea serviciului; 

- Pestarea necorespunzatoare a 

serviciului si pierderi pentru operator. 

- Întarzieri în achitarea redeventei 

sau neachitarea acesteia 

- Transferul riscului asupra operatorului prin 

instituirea unor clauze în documentatia de atribuire 

prin care să se asigure delegarea către unui operator 

care dispune de o anumita bonitate financiara; 

- Instituirea unei garantii de bună executie; 

- Introducerea de clauze contractuale care să permită 

perceperea de majorari de întarziere si sanctiuni în 

cazul neîndeplinirii obligatiilor; 

Solutii tehnice 

vechi sau 

inadecvate 

Solutiile tehnice propuse nu sunt corespunzatoare 

din punct de vedere tehnologic pentru asigurarea 

prestarii serviciului 

- Cresterea costurilor  generale în 

vederea prestarii serviciului; 

- Întarzieri în prestarea serviciului; 

- Prestarea necorespunzatoare a 

serviciului si pierderi pentru operator. 

- Întarzieri în achitarea redeventei 

sau neachitarea acesteia 

- Transferul  riscului  asupra  operatorului  prin 

instituirea  unor  criterii pe care operatorul să le 

îndeplinească, atat din punct de vedere al cerintelor 

tehnice din caietul de sarcini, cât şi din punct de 

vedere al criteriilor de calificare; 

- Definirea clara în contractul de delegare a specifica-

tiilor tehnice si a indicatorilor de performanta (riscul 

este destul de scazut întru-cat delegarea se realizeaza 

în conditii de concurenţă, operatorii fiind pusi prin 

natura obiectului lor de activitate în postura de a-si 

actualiza în permanentă modalitatea de prestare a 

serviciului pentru satisfacerea cerintelor autoritatii 

contractante si implicit a utilizatorilor. 

Piata 

Înrăutatirea 

conditiilor 

economice 

generale 

Producerea de schimbări fundamentale si 

neasteptate în conditiile economice generale, care 

conduc la reducerea cererii pentru prestatiile 

contractate. 

- Cresterea costurilor generale în 

vederea prestarii serviciului; 

- Prestarea necorespunzatoare a   

serviciului si pierderi pentru operator 

- Transferul  riscului  asupra  operatorului  prin  

instituirea în documentatia de atribuire a obligatiei  

operatorului economic de a efectua estimari realiste  

în ceea ce priveste previziunile economice ulterioare. 
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Categoria de 

risc 

Descriere Consecinte Eliminare 

- Întarzieri în prestarea serviciului; 

- Întarzieri in achitarea redeventei   

sau neachitarea acesteia 

Schimbări 

competitive 

Competenta în domeniul prestaţiilor efectuate de 

operator conform contractului. 

- Ivirea unor solutii alternative mai 

avantajoase pentru autorităţii 

contractante. 

- Este un risc putin probabil întru-cat delegarea se 

realizează pe o perioadă îndelungată de timp cu 

posibilitatea de prelungire.Cresterea competitivităţii 

poate avea repercusiuni doar în ceea ce priveste 

necesitatea racordării operatorului economic la 

concurenta în vederea rămânerii pe piată pentru 

încheierea de contracte ulterioare. 

- Definirea termenilor contractuali într-o  manieră 

astfel încat să se prevadă în sarcina operatorului 

necesitatea racordării la schimbările tehnice si de 

calitate care pot interveni pe piată pe parcursul 

derulării contractului de delegare; 

- Impunerea prin documentatia de atribuire a 

obligatiei operatorului economic de a analiza cu 

atentie conditiile de piata în momentul elaborarii 

ofertei si realizarea de estimari/previzionari realiste; 

Schimbări 

demografice 

Orice schimbare demografică afectează cererea de 

prestare a unor servicii. Schimbările demografice se 

referă atât la posibilitatea cresterii utilizatorilor în 

municipiul  Medgidia cât si la scăderea acestora, 

ambele cu impact asupra activitătii operatorului. 

 Consecintele schimbarilor demografice: 

- în cazul unei scăderi demografice la 

nivelul mun.Medgidia vor scădea 

veniturile operatorului datorită 

scăderii prestatiilor; 

- în cazul unei cresteri demografice în 

municipiul Medgidia există riscul ca  

operatorul să nu facă faţă prin dotări/ 

personal insuficiente si să rezulte o 

scădere a calitătii prestatiilor. Acest 

lucru poate conduce si la un aspect 

pozitiv pentru operator, prin cresterea 

veniturilor rezultate din cresterea 

prestatiilor către utilizatori. 

- Transferul riscului către operator prin instituirea, 

prin documentatia de atribuire a obligatiei acestuia 

de a prevede în programul său de prestare raportat la 

costuri si dotări, eventuale modificari demografice 

precum si modalităti concrete de a le face faţă fără a 

perturba prestarea serviciului către utilizatori. 

- Instituirea în contractul de delegare de clauze care 

să permită adaptarea tarifelor la schimbările demo-

grafice care pot interveni. 

- Instituirea în contractul de delegare  a obligatiei 

operatorului economic de a efectua estimari realiste 

în ceea ce priveste aspectul demografic; 

Inflatia Valoarea plătilor în timp este diminuată de inflatie Consecinta directa a inflatiei este 

diminuarea în termeni reali a 

veniturilor  

- Impunerea prin contractul de delegare a unui 

mecanism pentru compensarea inflatiei prin ajustări 

de preturi 
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Categoria de 

risc 

Descriere Consecinte Eliminare 

Risc legal si de politică a concedentului 

Reglementarea Existenta unui cadru statutar care cuprinde 

reglementari care afectează operatorul 

Consecintele reglementarilor se 

referă la efectele asupra costurilor si 

veniturilor 

- Instituirea în sarcina operatorului a obligatiei de a 

evalua cadrul de reglementari, de a adapta programul    

 de prestatie la acest cadru si adaptarea activitătii astfel     

 încât să aibă capacitatea să facă faţă la schimbări 

Schimbări 

legislative/ 

de politică 

Schimbări  legislative  si  de politică care nu pot fi 

prevazute în concret la data întocmirii programului 

de prestare 

Schimbările legislative pot duce la o 

crestere a costurilor pentru a putea 

raspunde schimbărilor, în timp ce 

schimbările de politică din cadrul 

firmei trebuie să fie astfel realizate 

încat  să  nu  pună  în  dificultate 

prestarea  serviciului. 

- Includerea unor clauze contractuale referitoare la 

eventuale schimbări legislative sau de politiăa  

  - Se vor aplica principiile referitoare la aplicarea legii     

  în timp.Conform legii,operatorul are obligatia adaptă-   

  rii la toate modificările legislative 

- În ceea ce priveste schimbările de politică,incidenta 

acestui aspect este minimă în cazul de faţă, deoarece  

autoritatea  contractantă  are  statut  de  autoritate 

publică  locală,  astfel  schimbările  care  se  pot  

previziona sunt minime. 

Retragerea 

sprijinului 

complementar 

Autoritatea  contractanta  îşi retrage sprijinul 

complementar 

Consecinte negative asupra 

veniturilor si modului de prestare; 

- Situatie putin probabilă, datorită atributiilor care  

revin autoritătii publice locale şi având în vedere că 

 predomină interesul local iar autoritatea contractantă   

are obligatia gestionarii în mod optim a serviciului,  

conduita acestuia urmărind satisfacerea necesitătilor 

 comunitătii locale şi implicit sprijinul operatorului; 

- Cu sprijinul Consiliului Local, având în vedere 

 că există prevederi legale (ex: legea finantelor publi- 

ce locale) care oferă modalităti si cadru legal pentru  

sprijin complementar (ex:instituirea de taxe speciale  

în  cazul  utilizatorilor  care  refuză  încheierea  de  

contracte).  Diferenta de tarife având în vedere  

sprijinul complementar  ar putea fi suportată din  

bugetul local al municipiului. 

Activele proiectului 

Depreciere 

tehnică 

Deprecierea tehnică este mai mare decât ceea ce s-a 

prevăzut initial 

Consecintele deprecierii tehnice sunt: 

 -cresterea costurilor pt.retehnologizare 

 - scaderea calitatii prestarii serviciului 

 - întârzieri  sau  chiar  întreruperi  în 

  prestarea  serviciului. 

- Se impune prin contract obligatia ca operatorul să 

aibă capacitatea de a lua măsurile necesare pentru 

retehnologizare fără a afecta prestarea serviciului; 

- Conform reglementărilor contabile, dupa expirarea 

perioadei de amortizare a unui utilaj, operatorul poate 

dispune reinoirea dotarilor tehnice, acest aspect fiind 

luat în considerare la elaborarea ofertei. 
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Categoria de 

risc 

Descriere Consecinte Eliminare 

Fortă majoră Forta majoră este definită prin lege si impiedică 

realizarea contractului 

Consecintele apartiei unei situatii de 

fortă majoră sunt: 

- pierdere active şi dotări  necesare 

pentru buna prestare a serviciului; 

-diminuarea veniturilor preconizate. 

- Activele operatorului 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 priveste consecintele interventiei fortei 

majore, astfel încât demersurile necesare să poată fi 

identificate si efectuate cu maximă celeritate; 

Profitabilitate 

Profitabilitatea 

activitătii 

Cresterea profitabilitătii Consecintele  unei  cresteri  a 

profitabilitatii: 

- profit mai mare decât ceea ce a fost 

prevazut în programul initial 

- Aspectul nu este relevant deoarece nu este vorba de 

împărtirea profiturilor între autoritatea contractanta si 

operatorul economic. 

- Se va putea include  în  contract  cerinta  ca  în 

momentul depăsirii unei anumite rate de profit să  

se pună în discutie problema efectuarii de investitii 

suplimentare. 
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Din analiza prezentată rezultă că soluţia care prezintă cel mai mare grad de rentabilitate şi cele mai putine 

costuri şi riscuri pentru municipiul Medgidia o reprezintă delegarea gestiunii serviciului de salubrizare către un 

operator autorizat, în baza unui “Contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare”, în condiţiile legii. 
 

În această variantă, riscul se va transfera operatorului de servicii de salubrizare, acest aspect fiind esenţial în 

cazul gestiunii delegate. Gestiunea delegată a serviciului de salubrizare a municipiului Medgidia implică 

punerea la dispozitia operatorului a sistemului de utilitati publice aferent serviciului delegat, precum si dreptul şi 

obligatia acestora de a administra si de a exploata acest sistem.  
 

Prin sintagma “Contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare” în sensul prevederilor prezentului 

studiu se înțelege oricare din formele îmbrăcate de contractul de achiziție publică/acordului-cadru/concesiune de 

lucrări/servicii, ori instrumentele şi tehnicile specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică stabilite în 

conformitate cu legislația în vigoare în materia achizițiilor publice şi cu informațiile specifice prevăzute în 

cadrul fișei de date a achiziției. 
 

Forma propusă pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, în condiţiile legii, este de acord-cadru şi de 

contracte subsecvente de servicii, încheiate în perioada de valabilitate a acordului-cadru. În cazul atribuirii unui 

acord-cadru, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (4) din H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 

din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, durata de execuție a contractelor subsecvente poate depăși 

durata de valabilitate a acordului – cadru. 

Prin încheierea acordului-cadru, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a încheia cu alt operator 

economic un contract de achiziţie publică având ca obiect achiziţionarea doar a activitătii prevazută la Cap. I, 

punctul 1, în următorul caz: 

- în momentul implementării SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR (S.M.I.D), 

activitatea de colectare și transport deșeuri, prevazută la Cap. I, punctul 1 “Colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și 

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

electronice, baterii și acumulatori”, va înceta de drept.  

S.M.I.D., reprezintă un obiectiv țintă la nivel judetean privind colectarea și transportul deșeurilor la care 

municipiul Medgidia se va alinia odată cu implementarea proiectului. 

Celelante activități, se vor derula în conformitate cu prevederile acordului - cadru, încheiat cu operatorul de 

servicii publice de salubrizare. 

Pe durata derulării Acordului Cadru, Primăria Municipiului Medgidia are în întenție implementarea unui proiect 

pivind modernizarea infrastructurii de colectare a deșeurilor de la condoiminii care sa ducă la atingerea țintelor 

stabilite prin Ordonanta nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu completările și modificările ulterioare, dar în 

același timp să permită asigurarea unei colectări eficiente la standardele și nivelele stabilite prin proiectele 

regionale aflate în derulare. 

(4)Orice modificari care survin în urma implementării unor proiecte, pivind modernizarea infrastructurii de 

colectare a deșeurilor de la condominii se vor ratifica prin acte adiționale la Acordul Cadru aflat în derulare. 
 

 X. Durata delegarii gestiunii serviciului de salubrizare 
 

Durata pentru care se încheie acordul-cadru este de 4 ani, iar contractele subsecvente de prestări servicii se vor 

încheia anual, pe durata acordului-cadru, în condiţiie legii. 
 

XI. Redevenţa 
 

În cazul delegării gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Medgidia, pentru activitatile din cadrul 

serviciului, redeventa este de 1% din valoarea lucrarilor prestate anual de catre operator. 
 

Concluzii 
 

Urmare a celor expuse mai sus, cu raportare la toate aspectele atinse şi justificate punctual şi în mod comparativ 

anterior şi în condiţiile în care autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea 

politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare şi dreptul de a urmari, controla şi a 

supraveghea îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea acestor servicii, considerăm că este oportună derularea 

unei proceduri de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al municipiului Medgidia, către un operator 

autorizat, iar prin intermediul operatorului economic care prestează serviciul public de salubrizare, să se  asigure 

nivelul de calitate, cantitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionarii serviciului, în condiţii de eficienţă, de 

satisfacere a nevoilor urbane, de siguranţă şi protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător. 


