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1. Introducere 

Obiectul prezentei documentaţii îl constituie investigarea oportunităţii gestiunii unor 

activităţi componente ale Serviciului de Salubrizare în Municipiul Tg Mureş 

(măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; curăţarea şi transportul 

zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau 

de îngheţ; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 

acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare).  

Prezentul Studiu de fundamentare face parte din etapa de pregătire a procedurii 

competitive de gestionare a unor activităţi componente ale serviciilor de salubrizare, 

aşa cum este solicitat de prevederile legale în vigoare. 

Analiza necesităţii şi oportunităţii gestiunii unor activităţi componente ale Serviciului 

de Salubrizare în municipiul Tg. Mureş s-a concentrat aupra firmei responsabile cu 

asigurarea acestei utilităţi publice şi anume S.C. Salubriserv S.A. Această companie 

reprezintă elementul de legătură între Administraţia municipiului Tg. Mureş şi 

cetăţenii oraşului – în sfera domeniului activităţilor targetate din domeniul salubrizării. 

Elaborarea studiului de fundamentare reprezintă o cerinţă a Legii nr.51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, scopul acestuia fiind de a 

fundamenta şi a stabili modalitatea optimă de gestionare a unor activităţi 

componente ale Serviciului de Salubrizare în Municipiul Tg Mureş. Aspectele care 

impun realizarea studiului: 

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

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

a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare 

care la art.22 alin. 3) prevede Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice 

se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, funcţie de natura şi starea serviciului, 

de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de 

perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi 

complexitatea sistemelor de utilităţi publice; 

c)expirarea perioadei de valabilitate a contractului actual de delegare la nivelul 

Municipiului Tg Mureş;  

d)necesitatea asigurării continuităţii serviciului public de salubrizare în Tg Mureş; 

e)necesitatea asigurării şi gestionării eficiente şi de calitate a activităţilor componente 

ale Serviciului de Salubrizare în Municipiul Tg Mureş; 

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

g)asigurarea accesului facil al cetăţenilor la servicii de calitate; 
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h)dorinţa autorităţii locale de a asigura un mediu de viaţă curat şi sănătos locuitorilor 

Municipiului Tg Mureş. 

Având în vedere practica existentă la nivelul municipalităţii, decizia de delegare a 

gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în Municipiul Tg 

Mureş este fundamentată atât economic cât şi social, aşa cum rezultă şi din analiza 

realizată în cadrul acestui studiu. 

Identificarea tipului de contract rezultă din analiza modalităţii de repartizare a 

riscurilor. Conform prevederilor legale in vigoare în materia concesiunilor, în situaţia 

în care mai mult de jumătate din riscurile operaţionale şi financiare sunt transferate 

către operatorul economic, acesta este un contract de concesiune. Astfel, având în 

vedere nevoia locală, acest studiu prezintă o analiză comparativă a celor 2 opţiuni pe 

care le are municipalitatea pentru a soluţiona problema: încheierea unui contract de 

achiziţie publică sau delegarea gestiunii prin încheierea unui contract de concesiune. 

Pentru a realiza analiza comparativă s-a avut în vedere: 

 Situaţia de fapt cu privire la gestiunea activităţilor ţintă din cadrul serviciului 

public de salubrizare; 

 Alocarea riscurilor asociate acestui contract, analiza riscurilor şi formularea 

strategiei de diminuarea a impactului acestora asupra contractului; 

 Analiza SWOT; 

 Fiabilitate financiară (analiză economico - financiară) a contractului; 

Trebuie punctat că datele cantitative prezentate în cadrul acestui studiu atât în partea 

descriptivă cât şi în anexe (cum ar fi spre exemplu suprafeţe, artere şi tronsoane, 

frecvenţa operaţiunilor etc.) au fost furnizate de autoritatea contractantă, studiul fiind 

elaborat plecând de la premisa că aceste date sunt corecte şi complete. 

 

1.1 Autoritatea contractanta 

Primăria municipiului Tg Mureş, având în vedere prevederile Legii nr. 225/2016 

pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006, are competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, 

atribuirea şi derularea activităţilor serviciului de salubrizare, precum şi de 

coordonare, monitorizare şi control a serviciului de salubrizare, de stabilire şi 

aprobare a indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea 

publica a acestora. Autorităţile deliberative sunt obligate să respecte strategia locală 

cu privire la dezvoltarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, 

aprobată de Consiliul Local. 

După cum am precizat anterior, prezentul Studiu de fundamentare face parte din 
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etapa de pregătire a procedurii competitive de gestionare a unor activităţi 

componente ale serviciilor de salubrizare, aşa cum este solicitat de prevederile 

legale în vigoare - cerinţă a Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, republicată. 

Astfel, în vederea elaborării studiului de oportunitate autoritatea contractantă a 

realizat demersurile necesare pentru contractarea unui consultant, fiind încheiat în 

acest sens contractul de prestări servicii cu nr. 155/20.09.2019 având ca obiect 

prestarea “servicii elaborare Studiu de oportunitate, Caiet de sarcini şi Model de 

contract pentru delegarea serviciilor publice de salubrizare”. 

Ca urmare a analizei riscurilor asociate prestării serviciului de utilitate publică 

realizată în cadrul acestui studiu de oportunitate, respectiv a modului de distribuire a 

acestora, este stabilit şi tipul contractului. Aşa cum este menţionat şi în cadrul art. 8 

din Legea 100/ 2016, cu modificările şi completările ulterioare, din conţinutul studiului 

de oportunitate trebuie să rezulte cel puţin următoarele: 

- Art. 8. -   (1) Prin studiul de fundamentare prevăzut la art. 7 alin. (1) entitatea 

contractantă are obligaţia să analizeze dacă atribuirea contractului implică 

transferul unei părţi semnificative a riscului de operare către operatorul 

economic.   

(2) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea 

contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel 

cum este definit la art. 6, va fi transferată operatorului economic, contractul va 

fi considerat contract de concesiune, urmând a se aplica prevederile prezentei 

legi.   

(3) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea 

contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel 

cum este definit la art. 6, nu va fi transferată operatorului economic, contractul 

respectiv va fi considerat contract de achiziţie publică sau contract sectorial, 

după caz1. 

 

1.2 Scopul si Obiectul Studiului de Oportunitate 

Structura minimă şi obligatorie a analizei realizată în acest studiu este detaliată şi în 

HG 867/ 2016, text legal din care rezultă că tipul contractului este determinat de 

modalitatea de alocare a riscurilor operaţionale şi financiare asociate componentelor 

serviciului public:  

 
1
 Legea 100/ 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările 

ulterioare. 
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- art. 12, alin. (1): Studiul de fundamentare prevăzut la art. 11 alin. (1) trebuie să 

se axeze pe analiza unor elemente relevante în care se includ: aspectele 

generale, fezabilitatea tehnică, fezabilitatea economică şi financiară, aspectele 

de mediu, aspectele sociale şi aspectele instituţionale ale proiectului în 

cauză2; 

- art. 13, alin. (1): Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie 

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

economici şi financiari a riscurilor de proiect, luând în considerare, totodată, şi 

variantele identificate de repartiţie a riscurilor între părţile viitorului contract de 

concesiune, precum şi analiza privind încadrarea contractului în categoria 

celor de concesiune3; 

- art. 14, alin. (1): În aplicarea art. 7 din Lege, entitatea contractantă determină, 

pe baza analizei economico-financiare prevăzute la art. 13, modul în care 

proiectul ar trebui realizat: fie printr-o concesiune, fie printr-un contract de 

achiziţie publică4; 

Prezentul studiu de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea încheierii unui 

contract de delegare a getiunii unor activităţi din cadrul serviciului de salubrizare, 

este elaborat în vederea conformării beneficiarului cu prevederile art. 7 alin. 1 din 

Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare (text legislativ în vigoare la momentul elaborării 

studiului) din care rezultă că: în orice situaţie în care o entitate contractantă 

intenţionează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung, 

care să cuprindă fie executarea de lucrări şi operarea rezultatului lucrărilor, fie 

prestarea, gestionarea şi operarea de servicii, entitatea contractantă are obligaţia de 

a elabora un studiu de fundamentare prin care se vor demonstra necesitatea şi 

oportunitatea realizării proiectului în acest mod. 

Trebuie punctat că acest studiu este elaborat în conformitate cu prevederile Legii 

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

Necesitatea realizării acestui studiu rezultă din textul prevederilor legale în vigoare în 

ceea ce priveşte delegarea unor activităţi ale serviciului de salubrizare în Municipiul 

Tîrgu Mureş şi vine în sprijinul autorităţii contractante, în demersul acesteia de a 

încheia un contract de delegare a acestui serviciu public, prin organizarea unei 

proceduri competitive de atribuire.  

Având în vedere că la data elaborării acestui studiu activităţile componente ale 
 
2
 HG 867/ 2016 

3
 Idem 

4
 Idem 
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serviciului public de salubrizare la nivelul municipiului sunt delegate, fiind prestate de 

Salubriserv SA în baza contractului de concesiune nr. 5/ 15.01.2008, intenţia 

autorităţii contractante este de a păstra aceeaşi practică, dar de a ridica standardele 

de prestare ale acestui serviciu, prin derularea unei proceduri competitive de 

atribuire.  

Scenariul opus, de reintegrare a atribuţiilor legate de prestarea acestui serviciu în 

cadrul primăriei sau de a înfiinţa o companie municipală cu acest obiect de activitate 

ar împovăra în mod semnificativ şi nejustificat bugetul local. Intenţia autorităţii 

contractante este de a delega prestarea activităţilor componente ale acestui serviciu, 

fiind fundamentată atât social, cât şi economic. Plecând de la această decizie, în 

cadrul acestui studiu se va realiza analiza mijlocul prin care se va face delegarea: 

contract de achiziţie publică sau contract de concesiune de servicii. 

Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-

edilitare specifice care formează sistemul public de salubrizare, respectiv printr-un 

ansamblu tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente 

specifice destinate prestării serviciilor. 

Pe raza municipiului Tg Mureş se desfăşoară fluent serviciile de salubrizare, contract 

aflat în derulare până în anul 2020, serviciile integrate de management al deşeurilor 

fiind gestionate integral în cadrul proiectului european gestionat de CJ Mureş, astfel 

încât este este necesară delegarea serviciilor de Salubrizare ce se vor efectua pe 

raza municipiului Târgu Mureş. 

Având în vedere cerinţele formulate de municipalitatea târg-mureşană în Caietul de 

Sarcini, de interes pentru acest Studiu de Oportunitate sunt exclusiv componentele: 

măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; curăţarea şi transportul 

zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau 

de îngheţ; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 

acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare. 

Trebuie remarcat că legislaţia în vigoare pune accent pe analiza modalităţii de 

distribuire a riscurilor între autoritatea contractantă şi operatorul economic, gradul de 

distribuire a riscurilor către operatorul economic fiind definitoriul pentru contractul de 

concesiune. 

Pe cale de consecinţă, analiza modalităţii de repartizare a riscurilor prezentată în 

secţiunile următoare ale acestui studiu (matricea riscurilor) determină tipul 

contractului în timp ce analiza SWOT (realizată în mod distinct pentru delegarea 

serviciului public prin contract de concesiune respectiv prin contract de achiziţie 

publică) este realizată în mod separat pentru cele 2 scenarii.  
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Necesitatea elaborării studiului de oportunitate rezultă în primul rând din obligaţia 

autorităţii contractante de a se conforma cu prevederile legale în vigoare la data 

estimată pentru derularea procedurii de delegare a componentelor serviciului public 

de salubrizare.  

În plus, în cadrul acestui studiu sunt integrate şi principalele cerinţe şi ţinte de mediu 

pentru serviciul de salubrizare ca aspecte care trebuiesc avute în vedere pentru 

conformarea cu strategiile şi politicile publica care reglementează acest sector, atât 

la nivel naţional cât şi european. 

Elaborarea acestui studiu reprezintă în acelaşi timp o cerinţă a Legii 51/ 2006, art. 

30, după cum urmează: 

o Alin. (1): “Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractului 

de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilităţi publice prevăzute la art. 1, 

alin. 2, se fac în baza unei documentaţii de atribuire elaborate de delegatar, 

după caz, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016, Legii 99/ 2016, Legii 

nr. 100/2016”. 

Prevederile citate mai sus sunt completate de prevederile art. 22, alin. (3) ale 

aceluiaşi text legislativ, respectiv: „Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi 

publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi 

starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de 

interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi 

de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice”, precum şi prevederile art. 

32 ale aceluiaşi text legislativ, după cum urmează: 

(1) În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale păstrează, în 

conformitate cu competenţele ce le revin, potrivit legii, prerogativele şi răspunderile 

privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a 

programelor de dezvoltare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi obligaţia de a 

urmări, de a controla şi de a supraveghea modul în care se realizează serviciile de 

utilităţi publice, respectiv: 

a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de 

operatori, inclusiv în relaţia cu utilizatorii; 

b) calitatea serviciilor furnizate/prestate; 

c) indicatorii de performanţă ai serviciilor furnizate/prestate; 

d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, 

dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice; 

e) modul de formare, stabilire, modificare şi ajustare a preţurilor şi tarifelor pentru 
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serviciile de utilităţi publice. 

(2) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autorităţile administraţiei 

publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop 

serviciile de utilităţi publice vor asigura elaborarea şi vor aproba, în termen de 6 luni 

de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei 

propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru 

fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, 

precum şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii. 

(3) Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru contractele de 

delegare a gestiunii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, aceasta se 

stabileşte, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 

99/2016 şi ale Legii nr. 100/2016 şi nu va depăşi durata maximă necesară recuperării 

investiţiilor prevăzute în sarcina operatorului/ operatorului regional prin contractul de 

delegare. În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale, cu 

excepţia celor care sunt membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sunt 

obligate ca, periodic, respectiv o dată la 5 ani, să facă analize privind eficienţa 

economică a serviciului, respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor 

publice, după caz. 

În concluzie, obiectul acestui studiu este reprezentat de analiza oportunităţii şi 

necesităţii de delegare a unor componente ale serviciului de salubrizare la nivelul 

Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş, aşa cum este acest serviciu detaliat la punctul 

2.2, precum şi încredinţarea spre administrare a bunurilor aparţinând patrimoniului 

public unui operator autorizat, care dispune de experienţă, expertiză şi capacitatea 

tehnică şi profesională necesară, în condiţii de eficienţă managerială şi financiară. 

Astfel, scopul acestui studiu este de a analiza atât necesitatea cât şi 

oportunitatea prestării prin terţi a unor componente ale serviciului de 

salubrizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Tipul contractului va fi 

stabilit ca urmare a realizării analizei riscurilor operaţionale şi economico - financiare, 

în cadrul secţiunilor următoare.  

În ceea ce priveşte pragul valoric şi modul de calcul al valorii estimate a contractului 

de delegare (conform scenariului specific), precizăm că pentru calcularea acesteia 

am avut în vedere prevederile articolelor 12, 13 şi 14 din Legea 100/ 2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiuni de servicii, cu modificările şi completările 

ulterioare, metodologia de calcul fiind detaliată în secţiunile următoare ale acestui 

studiu. 

Prezentul studiu de fundamentare cuprinde o analiză care permite definirea şi 
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cuantificarea în termeni economici şi financiari a riscurilor de proiect, luând în 

considerare, totodată, şi variantele identificate de repartiţie a riscurilor între părţile 

viitorului contract, precum şi analiza privind încadrarea contractului în categoria celor  

Obiectivele specifice ale studiului sunt următoarele:  

 analiza opţiunilor şi justificarea soluţiei optime de gestiune – gestiunea direct 

vs gestiunea delegată;  

 analiza fezabilităţii economico-finaciare a operării investiţiei, inclusiv raportul 

cost beneficiu şi analiza economico-financiară (Value for Money);  

 analiza fezabilităţii tehnice pentru operarea în regim de concesiune/achiziţie 

publică pentru activităţile vizate;  

 analiza modului în care opţiunea răspunde cerintelor şi politicilor Autorităţii 

contractante;  

 analiza riscurilor şi implicarea părţilor din contract.  

Elaborarea Studiului de fundamentare privind gestiunea unor componente ale 

serviciului public de salubrizare în municipiul Tg Mureş are drept scopuri ţintă: 

 dimensionarea tehnică şi umană a viitorului operator al componentelor 

serviciului de salubritate; 

 dimensionarea parametrilor de performanţă şi costurile necesare pentru 

realizarea unui serviciu calitativ; 

 identificarea investiţiilor necesare din punct de vedere al componentelor 

serviciului de salubritate pentru activităţile ce vor fi delegate; 

 stabilirea duratei contractului. 

Componentele serviciului public care lac obiectul delegării de gestiune sunt: 

 măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, cu următoarele 

activităţi specifice: 

 măturatul manual; 

 măturatul mecanizat; 

 curăţatul rigolelor; 

 spălarea carosabilului si al trotuarelor; 

 stropitul carosabilului; 

 întreţinerea zonelor verzi; 

 evacuare deşeuri clandestine; 

 spălat cu presiune balize de beton, stâlpişori, marcaje termoplast, 

balustrade, etc., graffiti de pe imobilele şi clădirile aparţinând 

Municipiului Târgu Mureş. 

 curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 
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acestora pe timp de polei sau de îngheţ, cu următoarele activităţi specifice: 

 curăţatul manual al zăpezii, gheţii şi poleiului 

 pluguitul; 

 combaterea gheţii şi poleiului; 

 curăţarea de zăpadă şi gheaţă a canalelor de scurgere de pe căile 

publice; 

 încărcat şi transportat zăpada si gheaţa. 

 colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 

către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare 

Componentele serviciilor de salubrizare fiind supuse regimului juridic al serviciilor 

comunitare de utilitate publică, le sunt aplicabile obligaţiile de serviciu public definite 

potrivit următoarelor exigenţe fundamentale, şi anume:  

 universalitate;  

 continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în condiţii contractuale 

reglementate;  

 adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor şi gestiune pe termen lung;  

 accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii 

contractuale reglementate;  

 transparenţă decizională şi protecţia utilizatorilor;  

 satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor, corespunzător 

prevederilor contractuale;  

 sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii;  

 protecţia economică, juridică şi socială a utilizatorilor;  

 funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a serviciului, de 

rentabilitate şi eficienţă economică a construcţiilor, instalaţiilor, echipamentelor 

şi dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi şi în conformitate 

cu caietele de sarcini, cu instrucţiunile de exploatare şi cu regulamentele 

serviciilor;  

 introducerea unor metode moderne de management;  

 introducerea unor metode moderne de elaborare şi implementare a 

strategiilor, politicilor, programelor şi/sau proiectelor din sfera serviciilor de 

utilităţi publice;  

 dezvoltarea durabilă, protejarea şi valorificarea domeniului public şi privat al 

unităţilor administrativ-teritoriale şi protecţia şi conservarea mediului, în 

conformitate cu reglementările specifice în vigoare;  

 informarea şi consultarea comunităţilor locale beneficiare ale acestor servicii;  
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 respectarea principiilor economiei de piaţă, asigurarea unui mediu 

concurenţial, restrângerea şi reglementarea ariilor de monopol.  

Asigurarea curăţeniei şi igienei publice este o cerinţă indispensabilă impusă de 

normele europene şi solicitată în permanenţă de către cetăţeni. Din acest motiv, este 

necesar ca aceste componente ale serviciul de salubrizare să fie cât mai aproape de 

cetăţean şi să poată fi controlate îndeaproape de reprezentanţii autorităţilor 

administraţiei publice locale, care au sarcina permanentă de a administra şi de a 

monitoriza toate aspectele legate de activitatea desfăşurată de operatori. 

 

1.3 Procesul de luare a deciziilor 

Realizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a unor 

componente ale serviciului public de salubrizare reprezintă o cerinţă obligatorie 

conform prevederilor legale. Acesta este un studiu cuprinzător care reprezintă baza 

pentru luarea deciziilor ulterioare ale Autorităţii contractante. Conţinutul cadru al 

Studiului este prezentat în legislaţie. 

Elaborarea acestui studiu reprezintă faza premergătoare lansării procedurilor pentru 

gestiunea directă către un operator al municipalităţii, sau lansării procedurii de 

atribuire a contractului de delegare prin achiziţie publică/concesiune, în cazul 

gestiunii delegate. 

Acest studiu este realizat în conformitate cu prevederile legale cuprinse în Hotărârea 

Guvernului nr. 867 din 16 noiembrie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de 

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

şi concesiunile de servicii. 

Conform legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 gestiunea 

serviciiior de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele 

modalităţi: gestiune directă sau gestiune delegată. 

Indiferent de modalitatea de atribuire adoptată, activităţile specifice serviciului de 

salubritate se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile 

regulamentelor serviciilor de salubritate elaborate de autorităţile locale şi aprobate 

prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene şi ale Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de 

salubritate local. 

Bunurile şi elementele componente ale sistemelor de salubritate aflate în domeniul 

public sau privat al administraţiei publice respective vor putea fi date în exploatare 

pentru prestarea serviciului de salubritate operatorilor autorizaţi cărora li s-a atribuit 
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gestiunea serviciului, fie prin achiziţie publică, fie prin concesiune. Atribuirea bunurilor 

şi a elementelor componente ale sistemelor de salubritate se poate face fie prin 

darea în administrare şi exploatare operatorilor, în baza hotărârii de dare în 

administrare, ori prin gestiune delegată, încheindu-se fie un contract de concesiune, 

fie un contract de servicii, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

Gestiunea directă  

În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit 

prestarea serviciului de salubritate şi toate sarcinile şi responsabilităţile, potrivit legii, 

privind organizarea, coordonarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării 

serviciului de salubritate, precum şi administrarea sistemului de utilităţi publice 

aferente. 

Sarcina de a satisface nevoile locale ale cetăţenilor poate fi efectuată de o autoritate 

locală, pe cont propriu, printr-un compartiment de resort, din cadrul aparatului propriu 

al autorităţilor locale. 

Gestiunea directă se realizează prin intermediul operatorilor care fac parte din 

structurile proprii ale Autorităţii Locale (sau ale unei Asociaţii care reprezintă 

Autorităţile Locale), create în conformitate cu Legea nr 51/2006 şi care deţin o licenţă 

pentru prestarea serviciilor de salubritate. 

Activitatea din cadrul compartimentului de specialitate este tratată ca o linie bugetară 

distinctă în cadrul Autorităţii Locale, cu contabilizarea separată a tuturor activităţilor 

legate de funcţionarea serviciului public. 

Gestiunea delegată 

Gestiunea delegată este forma de atribuire a serviciului de salubritate prin care 

autorităţile administraţiei publice locale transferă unuia sau mai multor operatori 

licenţiaţi cu capital public, privat sau mixt sarcinile şi responsabilităţile proprii cu 

privire la prestarea propriu-zisă a serviciului, precum şi la exploatarea, întreţinerea, 

reabilitarea şi modernizarea bunurilor proprietate publică aferente sistemului de 

salubritate, în baza unui contract. 

Distingem două forme de gestiune delegată: gestiunea delegată către o companie 

municipală şi gestiunea delegată către un operator extern. 

Gestiunea delegată către o companie municipală 

Sarcina de satisfacere a nevoilor de salubritate ale cetăţenilor poate fi îndepinită de o 

Autoritate Locală care acţionează prin intermediul unei societăţi cu răspundere 

limitată sau unei societăţi pe acţiuni, (denumită în continuare” companie municipală”). 

Compania Municipală se înfiinţează prin hotărâre adoptată de către autoritatea locală 

şi este o societate de drept comun, care funcţionează în conformitate cu Legea 
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31/1990 privind societăţile, la fel ca orice companie privată. 

Sarcinile îndeplinite de Compania Municipală sunt finanţate din capitalurile sale 

proprii. Autoritatea locală poate furniza active companiei municipale, astfel încât 

compania să poată îndeplini sarcini municipale. 

Activitatea din cadrul Companiei Municipale este contabilizată de către Compania 

Municipală. În cazul în care Compania Municipală efectuează şi alte activităţi, care 

nu sunt legate de Obligaţia de Serviciu Public, acele alte activităţi trebuie 

contabilizate separat, astfel încât să fie excluse din calculul Compensaţiei pentru 

serviciu public. 

Companiile municipale sunt Operatori Interni. Un astfel de operator intern îşi va 

păstra statutul de operator intern atâta timp cât nu participă la proceduri competitive 

de atribuire privind prestarea de servicii de salubritate în afara teritoriului autorităţii 

sale contractante. Compania municipală care nu este operator intern poate participa 

la proceduri competitive pe raza teritorială a autorităţii sale contractante, precum şi 

pe alte teritorii, în acest scop având acelaşi statut ca şi o companie privată. 

Gestiunea delegată către un operator extern 

O autoritate a administraţiei publice locale poate încredinţa îndeplinirea sarcinilor 

sale unei entităţi care nu are calitatea de Operator Intern. O astfel de entitate poate fi 

o companie privată sau o companie municipală care nu a făcut obiectul unei Atribuiri 

Directe în acea jurisdicţie sau în orice altă jurisdicţie, ci a fost selectată în urma unei 

proceduri de achiziţie publică, sau a unei proceduri de concesionare. 

Sarcinile se încredinţează în baza unui contract de drept civil, executat în 

conformitate cu principiile generale. Un astfel de acord se numeşte Contract de 

delegare a gestiunii serviciului de salubritate, şi este un contract de servicii publice. 

Sarcinile efectuate de un operator extern sunt finanţate din capitalurile proprii ale 

companiei respective. Autoritatea administraţiei publice locale poate furniza active 

operatorului extern, astfel încât societatea respectivă să poate îndeplini sarcinile 

municipale. 

Între cele două situaţii de gestiune directă şi gestiune delegată există diferenţe 

majore.  

În cazul gestiunii directe, Autoritatea Locală îşi asumă în mod direct prestarea 

serviciului local de salubritate, precum şi toate sarcinile şi responsabilităţile ce 

incumbă în ceea ce priveşte organizarea, coordonarea, exploatarea, finanţarea, 

controlul şi administrarea furnizării de servicii de salubritate. 

Gestiunea directă se materializează prin hotărâri ale Autorităţii Locale. Cerinţele 

obligaţiilor de serviciu public impuse compartimentului specializat se stabilesc prin 
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act de dispoziţie internă al Autorităţii Locale. 

Actul intern al Autorităţii Locale trebuie să definească în mod clar obligaţiile de 

serviciu public pe care trebuie să le respecte operatorul de servicii publice, precum şi 

zonele geografice în cauză, să stabilească în prealabil, în mod obiectiv şi 

transparent, parametrii pe baza cărora urmează să se calculeze plata compensaţiei, 

şi natura şi întinderea oricărui drept exclusiv acordat, într-un mod care să prevină 

compensarea în exces; să stabilească modalităţile de alocare a costurilor legate de 

prestarea de servicii; şi să determine modalităţile de alocare a veniturilor încasate, 

venituri care pot fi reţinute de operatorul de servicii publice, restituite autorităţii 

competente sau partajate de cele două entităţi. 

Întreaga responsabilitate pentru furnizarea de servicii, în cazul gestiunii directe printr-

un compartiment specializat, revine autorităţii locale, după cum rezultă din decizia 

internă şi independentă a autorităţii locale respective. Ca atare, nu se organizează 

niciun proces de selecţie a operatorului. 

În cazul gestiunii delegate către o companie municipală, conform Legii nr. 51/2006 

republicată, Contractul de servicii publice se atribuie unei Societăţi Comerciale. 

Aceasta poate fi o societatea comercială nou înfiinţată sau o Societate Comercială 

creată prin restructurarea unei Regii Autonome, al cărei capital social este deţinut 

integral sau parţial de către autoritatea publică (Operator Intern). 

Obligaţia de serviciu public, în cazul atribuirii directe, este impusă unei Companii 

Municipale prin Contractul de servicii publice reprezentat de Contract. Atribuirea 

directă şi Contractul se aprobă de către autoritatea locală. 

Domeniul de aplicabilitate a obligaţiilor de serviciu public impuse unei companii 

municipale este definit în detaliu în Contractul de servicii publice, reprezentat de 

Contractul de delegare de gestiune. Ca excepţie, în baza asticolului 28 din Legea 51/ 

2006, o Regie autonomă poate presta servicii de utilităţi publice numai pentru o 

perioadă limitată de timp, până la finalizarea proiectelor finanţate din fonduri UE. 

Contractele de servicii publice trebuie să stabilească în mod clar obligaţiile de 

serviciu public şi zonele geografice în cauză; să stabilească, în mod obiectiv şi 

transparent, parametrii pe baza cărora urmează să se calculeze plata compensaţiei, 

dacă există, şi natura şi întinderea oricărui drept exclusiv acordat, într-un mod care 

să prevină compensarea în exces; să stabilească modalităţile de alocare a costurilor 

legate de prestarea de servicii; să determine modalităţile de alocare a veniturilor 

încasate, venituri care pot fi reţinute de operatorul de servicii publice, restituite 

autorităţii competente sau partajate de cele două entităţi; să stabilească standardele 

de calitate a serviciului; să specifice dacă subcontractarea poate fi avută în vedere şi, 



16 
 

dacă da, în ce măsură; şi să indice proprietarul activelor utilizate pentru furnizarea 

serviciilor de salubritate, mai ales materialul rulant şi infrastructura. 

În cazul atribuirii directe, mecanismul de calculare a compensaţiei care urmează a fi 

plătită operatorului intern sau în baza unei norme generale este: Efect financiar net = 

Costurile suportate în legătură cu o obligaţie de serviciu public – (Minus) eventualele 

efecte financiare pozitive generate în cadrul reţelei exploatate în temeiul 

obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public în cauză – (Minus) sumele încasate din tarife 

sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public 

în cauză + (Plus) un profit rezonabil. 

În cazul gestiunii delegate către un operator extern, acesta trebuie să îşi asume 

obligaţia de serviciu public în cadrul unui contract de servicii încheiat cu Autoritatea 

Locală, vizând îndeplinirea sarcinilor legate de satisfacerea nevoilor de salubrizare 

ale cetăţenilor. 

Un operator extern îşi asumă obligaţia de serviciu public, în schimbul veniturilor pe 

care urmează să le obţină şi/sau în schimbul unei Compensaţii pentru serviciu public. 

Sfera de aplicare a obligaţiei de serviciu public asumată de un operator extern este 

descrisă în detaliu în contractul de servicii publice, care este reprezentat de 

contractul de delegare de gestiune. 

Contractul de servicii publice trebuie: să stabilească în mod clar obligaţiile de serviciu 

public şi zonele geografice în cauză; să stabilească, în mod obiectiv şi transparent, 

parametrii pe baza cărora urmează să se calculeze plata compensaţiei, dacă există, 

şi natura şi întinderea oricărui drept exclusiv acordat, într-un mod care să prevină 

compensarea în exces; să stabilească modalităţile de alocare a costurilor legate de 

prestarea de servicii; să determine modalităţile de alocare a veniturilor încasate, 

venituri care pot fi reţinute de operatorul de servicii publice, restituite autorităţii 

competente sau partajate de cele două entităţi; să stabilească standardele de calitate 

a serviciului; să specifice dacă subcontractarea poate fi avută în vedere şi, dacă da, 

în ce măsură; şi să indice proprietarul activelor utilizate pentru furnizarea serviciilor 

de salubrizare, mai ales materialul rulant şi infrastructura. 

În ceea ce priveşte procesul de selectare a Operatorului, acesta se selectează pe 

baza unei licitaţii organizată de Autoritatea Locală responsabilă. 

Astfel, se poate concluziona că în cazul gestiunii directe, realizată prin servicii 

specializate, localitatea îşi asumă în întregime, prin Consiliul local, politica, gestiunea 

şi controlul serviciului public de salubrizare. Dar, în această situaţie pot apărea o 

serie de dezavantaje. Avem în special în vedere producerea unor mutaţii în centrul 

de greutate al preocupărilor Primăriei către problemele cotidiene ale gestiunii 
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serviciilor organizate şi gestionate sub această formă. Această formă exclude pentru 

o perioadă de timp orice modalitate şi posibilitate de concurenţă şi este influenţată de 

mutaţiile politice care se produc în cadrul organului local ales. Totodată, bugetele 

locale se amplifică cu toată gestiunea serviciilor, existând riscul fluctuaţiei alocaţiei 

bugetare în condiţiile transferurilor posibile în cadrul aceluiaş buget spre alte 

sectoare pe bază de evaluare a posibilităţilor. 

În concluzie, putem afirma că gestiunea directă, prin servicii specializate ale 

consiliilor locale este recomandată în special pentru comunităţile medii şi mici, 

precum şi în cazul unor servicii fără complexitate tehnică, care au un caracter 

administrativ-bugetar. 

Gestiunea delegată este forma prin care, păstrându-se deplina responsabilitate 

publică, autoritatea apelează la o societate comercială pentru realizarea serviciului, 

pe bază contractuală. 

Împrumutul este modalitatea de gestionare a serviciilor publice în cadrul căreia 

autoritatea administrativă remite unui particular un echipament în vederea exploatării 

acestuia pe riscul şi pe răspunderea sa în schimbul unei remuneraţii.  

În vederea delegării serviciului public sunt necesare următoarele etape: pregătirea 

elaborarea, negocierea şi încheierea contractului. Acestea diferă în funcţie de natura 

serviciului şi de condiţiile concrete existente în comunitatea respectivă. Indiferent 

care sunt acestea, contractul trebuie să ţină cont de aspecte cum ar fi: unitatea de 

exploatare a serviciului, riscurile preluate de prestator, riscurile care rămân în sarcina 

colectivităţii; responsabilitatea şi modalitatea de finanţare a cheltuielilor de capital, de 

întreţinere, renovare şi modernizare; durata contractului; condiţiile şi garanţiile cu 

privire la calitatea serviciului; responsabilitatea luării deciziei cu privire la nivelul şi 

modificarea tarifelor; modalitatea de remunerare a unităţii prestatoare; modalitatea de 

control a mecanismelor financiare, precum şi a profitului unităţii prestatoare; ce 

pârghii poate folosi comunitatea pentru realizarea controlului serviciului; modalitatea 

de încetare a contractului şi procedurile de restituire a lucrărilor şi garanţiilor. 

Concesiunea trebuie delimitată de alte modalităţi de gestionare a domeniului public. 

Este necesar în acest sens să facem distincţia dintre concesiune şi dreptul de 

administrare, precum şi la distincţia dintre concesiune şi închiriere. 

În ceea ce priveşte dreptul de administrare, se poate spune că se aseamănă cu 

dreptul de concesiune prin aceea că ambele drepturi sunt drepturi reale asupra unui 

bun proprietate publică fiind în acelaşi timp şi modalităţi de utilizare a domeniului 

public. Se diferenţiază, în primul rând, din punct de vedere al titularilor. Dreptul de 

administrare aparţine numai regiilor autonome, prefecturilor, autorităţilor 
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administraţiei publice centrale şi locale ori alte instituţii de interes naţional, judeţean, 

local, în timp ce calitatea de concesionari o pot avea numai persoanele fizice ori 

juridice de drept privat. Un al doilea element de diferenţiere este modalitatea de 

realizare, şi anume, darea în administrare se realizează printr-un act administrativ de 

autoritate (Hotărâre a Guvernului, consiliului judeţean sau local), iar concesiunea se 

realizează printr-un act administrativ de gestiune (contractul) care, împreună cu 

hotărârea de a concesiona serviciul public, creează caracterul mixt al concesiunii. 

În ceea ce priveşte sublinierea diferenţelor dintre concesiune şi închiriere, se poate 

spune că acestea derivă în primul rând din efectele pe care le produc: contractul de 

concesiune este un contract constitutive de drepturi reale, în timp ce contractul de 

închiriere este un contract constitutiv de drepturi de creanţă. Pe de altă parte, 

concesionarul plăteşte o redevenţă, aceasta fiind proporţională cu beneficiile obţinute 

în urma exploatării bunului sau serviciului concesionat. 

Avantajele înfiinţării de societăţi comerciale şi a gestiunii delegate a serviciilor publice 

se regăsesc în mai multe aspecte.  

Un prim avantaj este separarea funcţiilor de gestiune propriu-zisă a serviciilor de 

cele de stabilire a politicii şi strategiei serviciilor, precum şi controlul asupra 

modului de realizare a acestora, care revine autorităţilor publice locale.  

În al doilea rând se poate sublinia faptul că apar relaţii contractuale între consiliile 

locale şi societăţile comerciale prestatoare, ceea ce determină o definire a 

raporturilor dintre părţi şi a standardului minim impus cu privire la calitatea şi 

cantitatea serviciilor.  

Pe de altă parte se poate lua în discuţie problema reorganizării şi a 

redimensionării societăţilor comerciale, ţinând cont atât de prevederile legii în 

ceea ce priveşte descentralizarea şi autonomia locală, cât şi de nevoile interne 

de restructurare a serviciilor. Nu în ultimul rând, un alt avantaj poate fi stimularea 

interesului de extindere a sferei serviciilor prestate. 

Prin urmare, alegerea modalităţii de atribuire a serviciilor de salubrizare se face cu 

atingerea principalelor obiective urmărite de autorităţile administraţiei publice locale: 

a) asigurarea finanţării necesare dezvoltării componentelor sistemului de salubrizare, 

în condiţiile în care acestea aparţin domeniului public sau privat al autorităţilor 

administraţiei publice locale; 

b) asigurarea transparentei în procedurile de achiziţie publică / concesionare; 

c) informarea şi consultarea periodică a populaţiei asupra politicilor de dezvoltare 

durabilă din domeniul serviciului de salubrizare; 

d) asigurarea continuităţii serviciilor de salubrizare; 
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e) atribuirea serviciilor de salubrizare operatorilor autorizaţi, în funcţie de nivelul 

efortului investiţional al acestora realizat în infrastructură. 

CEEA CE SE DOREŞTE DE LA PREZENTUL STUDIU DE OPORTUNITATE ESTE 

 o analiză a situaţiei existente în sistemul actual de salubrizare  

 o sinteză a disponibilităţilor tehnice, logistice, umane şi tehnologice care să 

stabilească premisele unei delegări de gestiune 

La modul general, gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori 

de servicii de utilităţi publice, care pot fi: 

 societăţi comerciale reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unităţilor 

administrativ-teritoriale, înfiinţate de autorităţile deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale respective, deţinătoare de licenţe / autorizaţii pentru 

prestarea serviciilor respective; 

 societăţi comerciale rezultate prin reorganizarea administrativă a regiilor 

autonome de interes local sau judeţean (reglementate de Legea nr.15/1990 

privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi 

societăţi comerciale, cu modificările ulterioare), sau a serviciilor publice de 

specialitate subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, al căror 

capital social este deţinut, în totalitate sau în parte de către unităţile 

administraţiei publice respective, deţinătoare de licenţe / autorizaţii pentru 

prestarea serviciilor respective; 

 societăţi comerciale cu capital social privat, deţinătoare de licenţe / autorizaţii 

pentru prestarea serviciilor respective;  

 compartimente sau servicii specializate ca structuri proprii ale autorităţilor 

administraţiei publice locale sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, cu 

sau fără personalitate juridică, deţinătoare de licenţe / autorizaţii pentru 

prestarea serviciilor respective. 

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, ativităţile 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 dezvoltare intercomunitară, 

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 Ordinul nr.82/2015 

şi respectiv Ordinul nr.111/2007 ale preşedintelui A.N.R.S.C. 
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Raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale şi operatorii serviciului de 

salubrizare, după caz, sunt reglementate prin: 

 a. hotărârea de dare în administrare a serviciului de salubrizare, în cazul 

gestiunii directe; 

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

Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv operarea, administrarea şi 

exploatarea sistemelor publice 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. 

Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de 

autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, de 

asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi se semnează de primari, de preşedinţii 

consiliilor judeţene, sau, după caz, de preşedinţii asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de salubrizare a localităţilor, în 

numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza mandatului 

acestora. 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităţilor este un 

contract încheiat în formă scrisă, prin care una sau mai multe unităţi administrativ-

teritoriale, individual sau în asociere, 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 serviciul de salubrizare sau, 

după caz, activităţi din componenţa acestui serviciu, inclusiv dreptul şi obligaţia de a 

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

activităţilor furnizate / prestate, în schimbul unei redevenţe, după caz. 

Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative şi intră sub 

incidenţa prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare 

a localităţilor (pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale 

serviciului) se stabileşte în baza prevederilor legislaţiei achiziţiilor publice / 

concesionare în vigoare. 

Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la: 

denumirea părţilor contractante; obiectul contractului; durata contractului; drepturile şi 

obligaţiile părţilor contractante; programul lucrărilor de investiţii pentru modernizări, 

reabilitări, dezvoltări de capacităţi, obiective noi şi al lucrărilor de întreţinere, reparaţii 
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curente, reparaţii planificate, renovări, atât fizic, cât şi valoric; sarcinile şi 

responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii, la programele de 

reabilitări, reparaţii şi renovări, precum şi la condiţiile de finanţare ale acestora; 

indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea serviciului, stabiliţi prin caietul 

de sarcini şi regulamentul serviciului, şi modul de evaluare şi cuantificare a acestora, 

condiţii şi garanţii; tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare 

a acestora; modul de tarifare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate; 

nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz; răspunderea contractuală; forţa 

majoră; condiţiile de redefinire a clauzelor contractuale; condiţiile de restituire sau 

repartiţie, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de 

delegare a gestiunii, inclusiv a investiţiilor realizate; menţinerea echilibrului 

contractual; condiţiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii; administrarea 

patrimoniului public şi privat preluat; structura forţei de muncă şi protecţia social a 

acesteia; alte clauze convenite de părţi, după caz. 

Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu de următoarele 

anexe: 

 a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului; 

 b) regulamentul serviciului; 

 c) inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publică sau privată a 

unităţilor administrativ-teritoriale aferente serviciului; 

 d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute la lit. c). 

Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decât durata 

necesară amortizării investitiilor, fără a depăşi 49 de ani. Această durată nu poate fi 

prelungită decât în următoarele condiţii: 

 pentru motive de interes general, caz în care durata contractului nu poate fi 

prelungită cu mai mult de 2 ani; 

 în cazul în care operatorul, la cererea autorităţii administraţiei publice locale şi 

pentru buna executare a serviciului de salubrizare, a realizat investiţii care nu 

ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului iniţial 

decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi taxelor. 

Prelungirea va fi decisă de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale sau, după caz, de asociaţia de dezvoltare intercomunitară. 

 

1.4 Prezentarea legislaţiei 

Consiliul Local Tg Mureş poate decide cu privire la organizarea si funcţionarea 

serviciului de salubrizare din municipiu. In acest sens, Consiliul Local adoptă 



22 
 

documentele care se impun cu privire la gestiunea serviciului de salubrizare, fie în 

modalitatea gestiunii directe, fie în modalitatea gestiunii delegate. 

Organizarea serviciului de salubrizare din municipiul Tg Mureş trebuie să se 

realizeze în conformitate cu prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare 

a localitatilor si ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, în scopul asigurării unui serviciu de salubrizare care să fie organizat şi 

să funcţioneze în mod eficient, prin intermediul unor structuri specializate, în scopul 

satisfacerii nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici din 

municipiul Tg Mureş. 

Realizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii unor 

componente ale serviciului public de salubrizare reprezină o cerinţă obligatorie 

conform prevederilor legale. Acesta este un studiu cuprinzător care reprezintă baza 

pentru luarea deciziilor ulterioare ale Autorităţii contractante. Prezentul studiu de 

oportunitate s-a realizat în vederea analizării oportunităţii de delegare a unor 

componente ale serviciilor publice de salubrizare. 

Actele normative ce stau la baza elaborării studiului şi ulterior la organizarea 

procedurii sunt: 

 Legea nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006; 

 Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea 

şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

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

cu modificările şi completările ulterioare;   

 H.G. nr. 867/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

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

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

 Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii salubrizării 

localităţilor nr.101/2006; 

 Legea nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor; 

 Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată; 
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 Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 

intravilanul localitǎţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; 

 Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată; 

 Legea nr.462/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2000 

privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii şi autorităţile 

administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii 

publice; 

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 privind aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune 

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

de lucrări şi concesiunile de servicii; 

 Hotărârea Guvernului nr.617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a 

unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.528/2012 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la 

dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide; 

 Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naţională 

privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;  

 Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de 

igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 

 Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor;  

 Ordinul 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;  

 Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini – cadru 

al serviciului de salubrizare a localităţilor;  

 Ordinul A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de 

prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor 

 Ordinul presedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea regulamentului-

cadru al serviciului de salubrizare al localitatilor. 

Conform legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, gestiunea 

serviciilor de utilităţi publice se organizeaza şi se realizează în următoarele 2 

modalităţi posibile: 

 gestiune directă - în baza hotărârii de dare în administrare; modalitatea de 

gestiune în care autorităţile deliberative şi executive, în numele unităţilor 
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administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit 

toate competenţele şi responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu privire la 

furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare, respectiv la administrarea, 

funcţionarea şi exploatarea sistemelor publice de salubrizare aferente 

acestora 

 gestiune delegată - în baza hotărârii de atribuire şi a contractului de delegare 

a gestiunii; modalitatea de gestiune în care autorităţile administraţiei publice 

locale de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile 

de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 

publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, 

atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din 

competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea 

serviciului de salubrizare, precum şi delegarea sistemelor publice de 

salubrizare aferente serviciului, respectiv dreptul şi obligaţia de administrare şi 

de exploatare a acestora, pe baza unui contract de delegare a gestiunii. 

prezentate detaliat şi comparativ în capitolul anterior. 

Conform legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată: 

 Operatorii care îşi desfăşoara activitatea în modalitatea de gestiune directă 

furnizează/prestează servicii de utilităţi publice prin exploatarea şi 

administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza 

hotărârii de dare în administrare a serviciului şi a sistemului de utilităţi publice 

aferent serviciului, adoptată de autorităţile deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, precum şi pe baza licenţei eliberate de autoritatea de 

reglementare competentă. Prin hotărârea de dare în administrare se clarifică 

drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, 

inclusiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemului de utilităţi 

publice aferente acestuia. 

 Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune directă se 

organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de 

organizare şi funcţionare aprobat de autorităţile deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale. 

 Operatorii care furnizează/prestează servicii de utilităţi publice în regim de 

gestiune directă au obligaţia calculării, înregistrării şi recuperării 

amortismentelor mijloacelor fixe aferente acestor servicii prin tarif sau prin 

preţ. 

 Potrivit art. 30, alin. 1 din Legea 51/2006 cu modificarile si completarile 
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ulterioare, gestiunea delegata este modalitatea de gestiune in care autorităţile 

administraţiei publice locale de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau, 

dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate 

serviciile de utilităţi publice, in numele si pe seama unităţilor administrativ-

teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate, ori numai o 

parte din competentele si responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea 

serviciilor de utilităţi publice, precum si delegarea sistemelor de utilităţi publice 

aferente serviciilor, respectiv dreptul si obligaţia de administrare si de 

exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit in continuare contract 

de delegare a gestiunii. 

 Potrivit aceluiasi articol alin. 3 din Legea 51/2006, contractele de delegare a 

gestiunii se aproba prin hotarari de atribuire adoptate de autorităţile 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale si se semneaza de primari, de 

presedintii consiliilor judetene sau, dupa caz, de presedintii asociatiilor de 

dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, 

in numele si pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, in baza 

mandatului acestora. 

Trebuie mentionat ca, in caz de gestiune delegata, următoarele categorii de bunuri 

sunt/devin publice: 

 Bunuri realizate de catre operatori in conformitate cu programele de investitii 

prin contractul de delegare a gestiunii; 

 Bunuri realizate de catre operatori realizate din fonduri publice. 

Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri 

ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale asociaţiilor 

de dezvoltare intercomunitară, 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, cu modificările şi completările ulterioare. 

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de 

salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui regulament al serviciului si 

a unor caiete de sarcini, aprobate prin hotarari ale autorităţilor deliberative ale 

unităţilor administrativ-teritoriale sau ale asociatiei de dezvoltare intercomunitara, 

dupa caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de 

salubrizare şi caietul de sarcini-cadru, elaborate şi aprobate prin Ordinul nr.82/2015 

şi respectiv Ordinul nr.111/2007 ale Preşedintelui A.N.R.S.C. 
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2 Organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare 

Serviciile comunitare de utilităţi publice, (servicii de utilităţi publice), sunt definite ca 

totalitatea acţiunilor şi activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea 

nevoilor de utilitate şi interes public general 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; 

 administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, 

precum şi altele asemenea; 

 transportul public local. 

Serviciul de salubrizare este reglementat atât prin norme generale - Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, cât şi prin norme speciale - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor 

nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Participantii la realizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice sunt: 

 autorităţile administraţiei publice locale; 

 utilizatorii serviciilor 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 cu un impact asupra mediului şi 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 republicată a serviciilor comunitare de utilităţi publice 

şi legislaţia secundară pune accent pe necesitatea protecţiei mediului înconjurător şi 

obţinerea tuturor autorizaţiilor, licenţelor şi avizelor de mediu cerute de lege. 

Legea nr. 51/2006 republicată 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 localităţilor are ca obiect stabilirea 

cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, 

finanţarea şi controlul funcţionării serviciului public de salubrizare a localităţilor şi se 
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aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor, înfiinţat şi organizat la nivelul 

comunelor, oraşelor şi municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, 

precum şi al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de 

salubrizare. 

Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei 

publice locale şi se înfiintează, organizează şi gestionează potrivit hotărârilor 

adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ teritoriale, în funcţie de 

gradul de urbanizare, de importanţă economico – socială a localităţilor, de mărimea 

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

existentă. 

Prin salubrizare, în contextul regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a 

localităţilor aprobat prin Ordinul presedintelui ANRSC nr. 82/2015, se înţelege: 

totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect salubru 

al localităţilor, adică: Colectarea; Selectarea; Transportul; Depozitarea; Neutralizarea 

deşeurilor; Măturatul; Stropitul; Spălatul străzilor; 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. 

Serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor 

principii: protecţia sănătăţii populaţiei; autonomia locală şi descentralizarea 

serviciilor; responsabilitatea faţă de cetăţeni; conservarea şi protecţia mediului 

înconjurător; asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; tarifarea echitabilă, corelată 

cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; nediscriminarea şi egalitatea de tratament 

al utilizatorilor; transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor; 

administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a 

unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor publici; securitatea serviciului; 

dezvoltarea durabilă. 

Acest Studiu de oportunitate analizează exclusiv componentele măturatul, spălatul, 

stropirea şi întreţinerea căilor publice; curăţarea şi transportul zăpezii de pe 

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

îngheţ; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 

acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare. 

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; 
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 protecţia mediului înconjurător 

 

2.1 Aspecte generale 

Muncipul Tîrgu Mureş este localizat în Regiunea 7 Centru alături de celelalte 5 

municipii reşedintă de judeţ: Alba Iulia, Sibiu, Braşov, Sfântu Gheorghe şi Miercurea 

Ciuc. 

Municipiul are ca delimitare geografică râul Mureş şi dealul Corneşti şi se 

învecinează cu comunele: Sângeorgiu de Mureş, Livezeni, Corunca, Crăciuneşti, 

Vălureni, Cristeşti, Sâncraiu de Mureş şi Sântana de Mureş. Este situat în culoarul 

larg al Mureşului după ce acesta trece de defileul Mureşului Superior. Amplasarea în 

teritoriu, îi conferă unicitate şi o mare diversitate din punct de vedere geografic fiind 

amplasat la intersecţia a trei zone geografice: Câmpia Transilvaniei, Valea Mureşului 

şi Valea Nirajului. 

 

Foto Municipiul Tîrgu Mureş şi localităţile învecinate (sursa: googlemaps) 

În cadrul regiunii Centru, judeţul Mureş şi implicit Municipiul Tîrgu Mureş are o poziţie 

avantajoasă, făcând legătura cu alte două regiuni de dezvoltare: Nord-Vest şi Nord-

Est. Acesta se învecinează la nord-est cu judeţul Suceava, la est cu judeţul Harghita, 
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la sud-est cu judeţul Braşov, la sud cu judeţul Sibiu, la sud-vest cu judeţul Alba, la 

vest cu judeţul Cluj, iar la nord cu judeţul Bistriţa-Năsăud. 

Amplasarea muncipiului în cadrul regiunii Centru îi conferă o poziţie favorabilă 

datorită: 

 poziţiei centrale, realizând cu uşurinţă conexiunea cu celelalte 7 regiuni de 

dezvoltare; 

 particularităţilor fizico-geografice ale regiunii, respectiv varitatea reliefului; 

 potenţialului turistic ridicat şi diversificat din regiune; 

 patrimoniului cultural de mare valoare; 

 sectorului economic competitiv 

Tîrgu Mureş este Municipiu de rang II, având accesibilitate directă la reţeaua majoră 

de căi de comunicaţii paneuropene (rutiere, feroviare, navale şi aeriene), o bază 

economică la înalt nivel tehnologic şi flexibilă (sector secundar, servicii productive, 

social-culturale şi de natură informatică), universităţi, instituţii de învăţământ superior 

diversificate şi o viaţă culturală bogată. De asemenea conform PATN, Tîrgu Mureş 

face parte din categoria „municipiilor-centru de importanţă judeţeană şi 

interjudeţeană, cu influenţe la nivel naţional“, în această categorie fiind încadrate, la 

nivelul ţării doar 33 de localităţi. 

Din punct de vedere al reliefului, municipiul Tîrgu Mureş prezintă un avantaj ce-i 

conferă unicitate: la doar câţiva kilometri spre cele patru puncte cardinale se pot 

întâlni zone de câmpie, de deal sau de munte. Vatra localităţii este dispusă nivele de 

altitudine astfel: între 310 metri pe lunca Mureşului şi 450 metri pe culmea dealului 

Corneşti. Dispunerea pe nivele de altitudine îi imprimă o accentuată configuraţie în 

amfiteatru. 

Zona în care este amplasat oraşul este una dintre zonele cu cea mai slabă activitate 

seismică raportată la nivel naţional, fiind de preferat pentru amplasarea unor activităţi 

ce necesită un grad ridicat de protecţie faţă de riscul seismic. 

Trăsăturile climatice ale zonei sunt o consecinţă a poziţiei sale în centrul 

Transilvaniei, respectiv în zona climatului temperat-continental moderat. 

Amplitudinea medie termică este de 23-24°C. Maximele absolute pot urca până la 

38-39°C, iar cele minime absolute pot cobori sub –32°C. 

Municipiul Tîrgu Mureş este traversat de râul Mureş, pe o lungime de aprox. 9,1 km, 

oraşul întinzându-se de o parte şi de alta a râului (mai accentuat pe partea stângă). 

Intravilanul oraşului este străbătut şi de 5 pâraie: Pocloş, Sărat, Budiul, Mureşeni, 

Cocoş. 

Municipiul Tîrgu Mureş are o suprafaţă teritorială de 6.990,32 ha din care: 
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 3.270,92 ha Intravilan 

 3.719,40 ha Extravilan 

Conform Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011, populaţia stabilă a 

Municipiului Tîrgu Mureş era de 134.290 locuitori, din care 63.349 populaţie de gen 

masculin şi 70.941 populaţie de gen feminin. Populaţia municipiului Tîrgu Mureş 

reprezintă 24,38% din populaţia totală a judeţului Mureş. Pe plan naţional, după 

numărul de locuitori, Muncipiul Tîrgu Mureş (134.290 locuitori) se situează pe locul 

16, după Piteşti, Sibiu şi Bacău. 

 

2.2 Gestiunea actuală a serviciului de salubrizare în municipiul Tg Mureş 

În prezent, serviciul de salubrizare la nivelul municipiului Tg Mureş face obiectul 

CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE 

SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ NR 5 DIN 15.01.2008, contract 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tg. Mureş, în calitate de concedent, pe 

de o parte, şi SC Salubriserv SA Tg-Mureş, în calitate de concesionar, pe de altă 

parte. 

SC Salubriserv SA este o societate comercială în procedură de reorganizare 

judiciară, conform hotărârii Tribunalului Mureş privind dosarul 108/1371/2015 din 22 

decembrie 2016. 

Informaţii de identificare 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J26/422/1995, atribuit în data de 

04.07.1995 

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J26/422/1995 

Cod unic de înregistrare: 7774360 

Certificat de înregistrare: B3302999, emis pe data de 05.07.2016 si eliberat la data - 

Adresă sediu social: Municipiul Tîrgu Mureş, Str. Furnicii, Nr. 2, Judet Mureş 

Contacte sediu social: Fax 0265/214338, Fax 0265/214338, telefon: 0265/214338, 

0265/214338 

Contacte firmă: Fax 0265/214338, Fax 0265/214338, telefon: 0265/214338, 

0265/214338 

Actul de înmatriculare şi autorizare: Hotărâre guvernamentală 0/ . . 

Stare firmă: reorganizare judiciară, este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 

Forma de organizare: societate pe actiuni, tip societate: sa 

Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 10.09.2019 

Durată: nelimitată;  

Sediu social 
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Act sediu: Extras de carte funciară, nr. 2130 din data 14.01.2002 

Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 14.01.2002. 

Durata sediului:nelimitat. 

Capital social 

Capital social subscris: 618397.5 LEI, integral vărsat 

Număr acţiuni: 247359 din care:  

- nr. acţiuni nominative: 247359 

Valoarea unei acţiuni: 2.5 LEI  

Total aport natură: 319380 LEI  

Natură capital mixt (stat 50% şi peste 50% + privat românesc) 

Acţionari persoane juridice 

FONDUL PROPRIETATEA SA 

Calitate: actionar 

Naţionalitate: română 

Sediu Social: Bucureşti Sectorul 5, Strada Apolodor, Nr. 17, cam. 417, Etaj 2; Cod 

poştal: 50741 

CUI: 18253260 

Aport la capital: 108157.5 LEI  

Aport vărsat total: 108157.5 LEI  

Aport vărsat în LEI: 108157.5 LEI  

Aport în natură: 205 LEI  

Număr acţiuni: 43263 

Cota de participare la beneficii şi pierderi: 17.48996% / 17.48996% 

MANADAS PROD SRL 

Calitate: actionar 

Naţionalitate: română 

Sediu social: Str. Gheorghe Pop De Basesti, Nr. 1, Ap. 10, Judet Mureş 

Act de înfiinţare nr. J26/46/2006 din data 17.01.2006 emis de ORC Mures 

CUI: 18289336 

Aport la capital: 507555 LEI  

Aport vărsat total: 507555 LEI  

Aport vărsat în LEI: 507555 LEI  

Aport în natură: 319175 LEI  

Număr acţiuni: 203022 

Cota de participare la beneficii şi pierderi: 82.07585% / 82.07585% 

Acţionari persoane fizice 
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ICHIM CONSTANTIN 

Calitate: actionar 

Cetăţenie: română 

Stare civilă: casatorit 

Data şi locul naşterii: 11.03.1950, Mânzăleşti 

Sex: masculin 

Aport la capital: 895 LEI  

Aport vărsat total: 895 LEI  

Aport vărsat în LEI: 895 LEI  

Număr acţiuni: 358 

Cota de participare la beneficii şi pierderi: 0.14473% / 0.14473% 

POP EMILIA ELVIRA 

Calitate: actionar 

Cetăţenie: română 

Stare civilă: casatorit 

Data şi locul naşterii: 06.12.1958, Chichisa, Jud. Salaj 

Sex: feminin 

Aport la capital: 895 LEI  

Aport vărsat total: 895 LEI  

Aport vărsat în LEI: 895 LEI  

Număr acţiuni: 358 

Cota de participare la beneficii şi pierderi: 0.14473% / 0.14473% 

KARACSONY LASZLO 

Calitate: actionar 

Cetăţenie: română 

Stare civilă: nedeclarat 

Data şi locul naşterii: 28.07.1965, Odorhei 

Sex: masculin 

Aport la capital: 895 LEI  

Aport vărsat total: 895 LEI  

Aport vărsat în LEI: 895 LEI  

Număr acţiuni: 358 

Cota de participare la beneficii şi pierderi: 0.14473% / 0.14473% 

Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE) 

BÂTA CLAUDIU 

Calitate: administrator special 
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Funcţie: nespecificata 

Cetăţenie: română 

Sex: masculin 

Data şi locul naşterii: 09.09.1975, Loc. Reghin, Mureş, România 

Stare civilă: necasatorit 

Puteri: Conform Hotararea AGA 401/26.04.2016 

Atribuţii de reprezentare: Conform Hotararea AGA 401/26.04.2016 

Data numirii: 26.04.2016 

Durată mandat: nedeterminată 

Dată depunere specimen semnătură: 28.04.2016 

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990 

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE) 

FRACTAL INSOLVENTA SPRL 

Calitate: administrator judiciar 

Sediu: Bucureşti Sectorul 2, Str. Dionisie Lupu, Nr. 33, Etaj Parter 

Naţionalitate: română 

Data numirii: 23.11.2016 

Durată mandat: neprecizată 

Puteri: supravegherea activităţii debitoarei. 

Cabinete Asociate Ciubucă Dan Ioan si Ciubucă Alecxandru 

Calitate: administrator judiciar 

Sediu: Municipiul Tîrgu Mureş, Piaţa Trandafirilor, Nr. 53, Judet Mureş 

Naţionalitate: română 

Data numirii: 12.02.2015 

Durată mandat: neprecizată 

Puteri: supravegherea activităţii debitoarei. 

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE 

AUDIT CONSULT S.R.L. 

Calitate: auditor 

Funcţie: nespecificata 

Nr. de ordine în RC: J26/720/2002 

Sediu: Municipiul Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei, Nr. 11-13, Etaj II, Ap. 7, Judet Mureş 

Naţionalitate: română 

Data numirii: 06.06.2011 

Data numirii în funcţie: 06.06.2011 

Data expirării mandatului: 06.06.2014 
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Durată mandat: 3 ani 

Reprezentat prin: BUCULEU DANILA 

Cetăţenie: română 

Sex: masculin 

Data şi locul naşterii: 22.12.1953, Sat Deda, Mureş, România 

Funcţie: nespecificata 

GOLDASIGEXPERT SRL 

Calitate: auditor 

Nr. de ordine în RC: J26/1179/2003 

Sediu: Târgu Mureş, Str. Alunis, Nr. 24, Judet Mureş 

Naţionalitate: română 

Data numirii în funcţie: 08.04.2009 

Data expirării mandatului: 08.04.2012 

Durată mandat: 3 ani, 

Puteri: conf. act constitutiv 

Reprezentat prin: GOLU ION 

Cetăţenie: română 

Sex: masculin 

Data şi locul naşterii: 04.11.1953, Sirbesti, Jud. Gorj 

Funcţie: nespecificata 

Activitatea principală 

Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 

3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase 

Din punct de vedere juridic, obiectul contractului de concesiune încheiat este 

exploatarea serviciului public de salubrizare, cu excepţia serviciilor de dezinsectie şi 

deratizare în conformitate cu obiectivele beneficiarului. 

Serviciile publice de salubrizare care fac obiectul contract cuprind activităţile de 

precolectare, colectare şi transport al deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, 

periculoase sau cu regim special, curăţatul căilor publice şi servicii de deszăpezire şi 

combatere a poleiului. 

Obiectivele concedentului sunt: 

 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi 

eficienţei acestor servicii; 

 promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii; 

 dezvoltarea durabilă a serviciilor; 

 protecţia mediului înconjurător 
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Contractul de concesiune are următoarele anexe: 

 caietul de sarcini; 

 procesul-verbal de predare-preluare a serviciului public de salubrizare delegat. 

 oferta tehnică, de condiţii generale şi juridică, elaborată cu respectarea 

conţinutului cadru şi a criteriilor stabilite prin HCL nr. 431/19.12.2006 

 procesul verbal nr. 213/20.12.2007 de negociere a tarifelor care vor fi aplicate 

de concesionar în desfăşurarea activităţilor care fac obiectul contractului 

 regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare 

aprobat prin HCL nr. 144/02.06.2005 

 anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 la contract 

Prin acest contract, Primăria Municipiului Tg. Mureş păstrează prerogativele privind 

adoptarea politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare 

care fac obiectul contractului, precum şi dreptul de a urmări, de a controla şi de a 

supraveghea îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea lor, respectiv: 

 respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorul de 

salubrizare; 

 calitatea serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi 

 parametrii serviciilor prestate; 

 modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, 

dezvoltare şi modenizare a infrastracturii edilitar-urbane aferente serviciilor 

publice de salubrizare, încredinţată prin contractul de concesiune 

 respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare care fac obiectul 

contractului 

Durata contractului a fost de 8 (opt) ani calendaristici începând de la data semnării şi 

înregistrării acestuia. Ulterior, durata acestuia a fost prelungită prin acte adiţionale, 

din care ultimul act adiţional nr 10/15.07.2016 statuează prelungirea contractului 

până la punerea în funcţiune a SMID coordonat de CJ Mureş, dar nu mai mult de 3 

ani şi 6 luni începând din data de 16.07.2016. Astfel, durata contractului actual de 

delegare este: 16.01.2020. 

Pe întreaga durată a concesionarii a fost interzisă operatorului subconcesionarea în 

totalitate sau în parte a activităţilor componente ale serviciilor publice de salubrizare 

care fac obiectul contractului. 

Redevenţa anuală a fost stabilită la echivalentul a 1,5% din valoarea achitată de 

către autoritatea publică locală anual operatorului pentru prestaţia efectuată pe 

domeniul public şi privat al municipiului Tg Mureş. Plata redevenţei se face prin ordin 

de plată în contul deschis la Trezoreria Tg Mureş. 
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Redevenţa se plăteşte trimestrial până la data de 15 ale lunii următoare celei în care 

se încheie trimestrul, respectiv 15 ianuarie, 15 aprilie, 15 iulie, 15 noiembrie. 

În termen de 30 de zile de la data încheierii contractului, concesionarul se obliga să 

transmită concedentului o scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie a 

contractului de concesiune, în sumă de 50.000 euro. Această garanţie va fi 

suplimentată în primele 60 de zile ale fiecărui an până la incidenţa a 5% din valoarea 

serviciilor de salubrizare stradală prestate în anul anterior, garanţia de bună execuţie 

neputând fi mai mică de 50.000 euro. 

Conform contractului, Operatorul are următoarele drepturi: 

 de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, activităţile şi 

serviciile publice de salubrizare ce fac obiectul contractului; 

 de a încasa tariful pentru serviciul public de salubrizare prestat; 

 de a întrerupe prestarea serviciului public de salubrizare, în cazul 

nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, conform legislaţiei în 

vigoare; 

 de a iniţia modificarea şi/sau completarea contractului, în cazul modificării 

reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza 

încheierii acestuia; 

 de a aplica tariful aprobat sau actualizat în raport cu influenţele asupra 

valorilor componentelor preţului de cost; 

 de a solicita concedentului modificarea contractului prin includerea 

reglementărilor legale elaborate în domeniu. 

Concedentul are următoarele drepturi: 

 de a verifica stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este 

satisfăcut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare, 

verificând respectarea obligaţiilor asumate prin contract; 

 de a modifica în mod unilateral partea reglementară a contractului din motive 

excepţionale legate de interesul naţional sau local; 

 de a stabilii programele de reabilitare, extindere şi modemizare a dotărilor 

existente; 

 de a coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii în scopul realizării 

acestora într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare 

economico-socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului; 

 de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi 

modenizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice de salubrizare; 

 de a finanţa realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de salubrizare; 
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 de a contracta şi a garanta, în condiţiile legii, împrumuturi pentru finanţarea 

programelor de investiţii din infrastructura aferentă serviciilor publice de 

salubrizare; 

 de a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare prin negociere 

directă şi de a solicita concesionarului încheierea contractului de vânzare- 

cumpărare cu privire la aceste bunuri. În acest sens, în termen de 60 de zile 

de la data încetării contractului prin ajungere la termen concedentul este 

obligat să-şi exercite dreptul de opţiune sub sancţiunea decăderii. 

 de a realiza recepţia zilnică la finalizarea fiecărui schimb de lucru, care are în 

vedere: 

o salubrizarea în totalitate, inclusiv transportul la rampa deşeurilor, a 

zonei carosabile, a trotuarelor, precum şi a spaţiilor destinate colectării 

deşeurilor menajere şi industriale şi a zonelor adiacente acestora (în 

cazul depozitării necontrolate a deşeurilor) 

o golirea recipienţilor destinaţi colectării deşeurilor stradale, menajere şi 

industriale 

o îndepărtarea zăpezii şi împrăştierea de material antiderapant în 

vederea prevenirii şi combaterii poleiului, conform programului aprobat 

de concedent. 

Nu sunt admise de la recepţia zilnică străzi la care nu au fost îndeplinite cumulat şi în 

totalitate obligaţiile de mai sus, în funcţie de sezon şi de programele de lucru şi 

frecvenţele stabilite. 

Concesionarul are următoarele obligatii: 

 să obţină de la autorităţile competente: 

o autorizaţia de funcţionare, potrivit legii; 

o autorizaţia de operare, eliberată de autoritatea administraţiei publice 

locale; 

o autorizaţia eliberată de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului; 

 să respecte angajamentele luate prin contractul de concesiune; 

 să respecte prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi functionare a 

serviciilor publice de salubrizare al Municipiului Tg. Mureş 

 să servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestaţi în 

condiţiile prevederilor regulamentului serviciului public de salubrizare; 

 să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi conform anexei la caietul de 

sarcini; 

 să fumizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. informaţiile 
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solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea 

verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor publice de salubrizare 

în conformitate cu clauzele contractului şi cu prevederile legale în vigoare; 

 să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea 

costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite 

de normele legale în vigoare; 

 să efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor caietului de 

sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţă; 

 sa fundamenteze şi sa supuna aprobarii Consiliului Local al Municipiului Tg. 

Mureş, tarifele ce vor fi utilizate in activitatea de salubrizare; 

 sa nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul concesiunii; 

 sa plateasca redeventa la valoarea prevazuta şi la termenul stabilit in 

contractul de concesiune; 

 sa ia toate masurile necesare privind bunurile de retur, astfel incat, la 

incheierea contractului de concesiune, capacitatea concedentului de a realiza 

serviciul public de salubrizare sa fie cel putin egala cu cea existenta la data 

intrarii în vigoare a contractului; 

 sa fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investitii din surse proprii, 

precum şi din diferenta de tarif pentru protectie sociala; 

 sa depuna actele justificative privind achizitiile (fizic şi valoric) prevazute in 

programul de realizare a investitiilor propuse in oferta; 

 sa restituie bunurile de retur, in deplina proprietate, in mod gratuit şi libere de 

orice sarcini, la incetarea contractului de concesiune; 

 la incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat ajungere la 

termen, cu exceptia fortei majore şi intelegerea partilor, operatorul este obligat 

sa asigure continuitatea prestarii activităţii in condiţiile stipulate in contractul de 

concesiune, pana la preluarea acesteia de catre concedent, dar nu mai mult 

de 90 de zile; 

 sa notifice cauzele de natura sa conduca la reducerea activităţii şi masurile ce 

se impun pentru asigurarea continuitatii activităţii; 

 sa ia masurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munca şi normele 

de protectie a muncii; 

 sa predea la incheierea contractului de concesiune toata documentatia 

tehnico-economica referitoare la serviciul gestionat; 

 sa respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor 

publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de 
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siguranta in exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind 

folosirea şi protejarea patrimoniului etc.) 

 la incetarea contractului de concesiune sa incheie cu concedentul un contract 

de vanzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare prevazute ca 

atare in caietul de sarcini şi stabilite prin prezentul contract de concesiune, in 

privinta carora concedentul şi-a manifestat intentia de a le dobandi; 

 in cazul in care concesionarul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei 

unei cauze de natura sa conduca la imposibilitatea realizarii activităţii ori 

serviciului public, sa notifice de indata acest fapt concedentului, in vederea 

luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii activităţii legate de 

serviciul public concesionat; 

 sa realizeze investitiile la care s-a obligat potrivit ofertei depuse; 

 sa işi desfaşoare activitatea cu respectarea stricta a legislatiei şi a normelor 

legale in vigoare, precum şi in acord cu legislatia Uniunii Europene privind 

asigurarile obligatorii pentru activităţile componente ale serviciilor publice de 

salubrizare şi exploatarea mijloacelor fixe specifice; 

 sa incheie şi sa onoreze contracte de asigurari pentru mijloacele din 

patrimoniul public conform legislatiei în vigoare privind asigurarile; 

 sa-şi desfaşoare intreaga activitate pe baza unor programe de verificari, 

receptii, garantii, intocmite de concedent şi sa intocmeasca zilnic rapoarte 

privind cantitatile de deşeuri municipale transportate efectiv la deposit si modul 

de rezolvare a sesizarilor primite de la utilizatori; 

 sa işi desfaşoare activitatea cu asigurarea indeplinirii programelor de lucru 

stabilite şi conform programului de interventie stabilit pentru activitatea de 

deszapezire şi combatere a poleiului; 

 sa puna, contra cost, la dispozitia organizatorilor unor actiuni de salubrizare, 

igienizare, initiate de catre organizapi non-guvemamantale, mijloacele tehnice, 

utilajele specifice şi mijloacele de transport aflate in dotare şi incluse in 

infrastructura serviciilor publice de salubrizare; 

 sa asigure permanent curatirea platformelor de depozitare temporara şi a 

zonei adiacente pe o raza de 10m, concomitent cu salubrizarea stradala, 

precum şi dezinfectia saptamanala a acestora; 

 sa remedieze in 72 de ore orice distrugere produsa din culpa sa la platformele 

amenajate pentru depozitarea deşeurilor menajere, stradale, moloz sau resturi 

vegetale; 

 sa intocmeasca un program pentru ridicarea de la populatie şi de la agentii 



40 
 

economici a deşeurilor voluminoase de natura: aparaturaelectrocasnica, 

electrica şi electronica, mobilier şi alte obiecte gospodareşti cu o frecventa 

aprobata de concedent. 

 sa intocmeasca un grafic pentru ridicarea deşeurilor menajere şi sa-l supuna 

spre aprobare concedentului. 

 concesionarul îşi va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale, 

al utilajelor şi echipamentelor cu respectarea condiţiilor minime propuse prin 

caietul de sarcini, in functie de volumul de lucrari estimate, avand in vedere ca 

suprafetele domeniului public cuprinse in programul de prestatii sa fie zilnic in 

stare de curatenie, prin exercitarea tuturor activităţilor necesare - functie de 

anotimp - in scopul obtinerii şi mentinerii calităţii cerute, conform cu normele şi 

normativele in vigoare; 

 sa asigure şi sa efectueze receptia zilnica a activităţilor prestate. In situatia in 

care operatorul nu va asigura prezenta persoanelor responsabile la efectuarea 

receptiei la convocarea concedentului, suprafetele pentru care nu s-a efectuat 

receptia nu vor fi cuprinse in rapoartele zilnice. 

 in vederea eliminarii depozitarii necontrolate a deseurilor menajere se vor 

respecta următoarele condiţii: 

o va fi infiintat de catre concesionar, pe cheltuiala proprie, un dispecerat 

cu program de funcţionare zilnic, intre orele 07- 23 şi o echipa mobila 

de supraveghere şi monitorizare a zonelor pe care se depoziteaza 

deşeuri necontrolate; 

o dispeceratul urmeaza sa tina evidenta scrisa a problemelor referitoare 

la depozitarea pe domeniul public a deşeurilor, in locuri neautorizate, 

comunicand echipajelor mobile locurile in care este necesara 

interventia lor şi inregistrand problemele specifice activităţii, comunicate 

de echipaje; 

o concesionarul, impreuna cu concedentul, va asigura necesarul de 

personal pentru echipajele mobile de supraveghere; 

o concesionarul va inainta Primariei Municipiului Tg. Mureş propuneri cu 

personalul care urmeaza sa fie imputemicit la aplicarea sanctiunilor 

contraventionale; 

o concesionarul va pune la dispozitia echipajelor mijloace de transport şi 

va dota personalul acestora cu mijloace de comunicare - telefonie 

mobila sau statii de emisie - receptie. Echipajele vor tine legatura cu 

dispeceratul, preluand sesizarile referitoare la depozitarile necontrolate 
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de deşeuri şi deplasandu-se in punctele respective in vederea 

interventiei. 

Concedentul are următoarele obligatii: 

 sa elaboreze şi sa aprobe normele locale şi regulamentele de functionare a 

operatorului de salubrizare pe baza normelor-cadru prevazute de lege; 

 sa faciliteze operatorului autorizarea lucrarilor şi investitiilor pe domeniul 

public, conform reglementarilor legale in vigoare; 

 sa notifice partilor interesate informatii referitoare la incheierea prezentului 

contract de concesiune; 

 sa faciliteze operatorului autorizarea lucrarilor şi investiţiilor pe domeniul public 

şi privat, in conformitate cu reglementările legale in vigoare; 

 sa-şi asume pe perioada derularii contractului de concesiune toate 

responsabilitatile şi obligatiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu 

exceptia celor transferate in mod explicit in sarcina operatorului prin 

contractele de concesiune; 

 sa nu-l obstructioneze pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din 

prezentul contract de concesiune; 

 sa nu modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara de cazurile 

prevazute expres de lege; 

 sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca 

atingere drepturilor concesionarului; 

 sa ia toate masurile pentru inlocuirea bunurilor proprietatea sa, scoase din uz, 

in aşa fel incat sa nu se diminueze capacitatea concesionarului de a realiza 

serviciul public de salubrizare; 

 sa verifice permanent modul de efectuare a prestatiei, intocmind zilnic 

rapoarte de constare, confirmate şi de operator, privind cantitatea şi calitatea 

prestatiilor. In rapoartele de constatare zilnica, concedentul va consemna si 

modul de rezolvare de catre operator a sesizarilor primite fie de la concedent, 

fie de la utilizatori şi eventualele penalitati aplicate operatorului pentru 

deficientele constatate; 

 sa intocmeasca la sfarşitul fiecarei luni un proces-verbal de receptie, semnat 

de ambele parti, care va cuprinde constatarile din rapoartele zilnice; 

 sa plateasca sumele aferente activităţilor prestate, in conformitate cu tarifele 

aprobate; 

 sa puna in aplicare reglementările legale referitoare la activitatea de 

salubrizare şi care vor fi cuprinse in acte normative ulterioare contractului 
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Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori in 

asigurarea serviciilor publice de salubrizare. Indicatorii de performanţă asigura 

condiţiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile, avand in vedere: 

 continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

 adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor; 

 excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile publice de 

salubrizare; 

 respectarea reglementarilor specifice din domeniul salubrizarii. 

Domeniul public (carosabil, trotuare şi spaţiile verzi - pana la aliniamentul cladirilor) 

pentru care se presteaza acest serviciu se considera salubrizat cand arata zilnic 

salubru prin efectuarea lucrarilor necesare, enumerate mai jos, cu o frecventa 

adecvata in acest scop (prevazuta in programul de prestatie intocmit de operator), in 

functie de sezon si gradul de aglomeratie urbana: 

 colectarea deşeurilor stradale, hartii, pungi, cutii, sticle plastic, resturi vegetale 

in saci de gunoi, europubele sau eurocontainere; 

  precolectarea deşeurilor municipale se va face numai in recipiente 

standardizate sau in saci de gunoi, aflate intr-un numar suficient de mare 

pentru a depozita corespunzator deşeurile intre doua ridicari; 

 depozitarea deşeurilor stradale in eurocontainere de 1,1 mc, europubele de 

120 sau 240 L, coşuri de gunoi sau in saci; 

 golirea recipientilor stradali cu o ritmicitate corespunzatoare (dar nu mai rar de 

o data pe zi); 

 spalarea şi dezinfectarea coşurilor de gunoi, a eurocontainerelor şi a 

europubelelor amplasate pe domeniul public ori de cate ori este nevoie (dar nu 

mai rar de o data pe luna); 

 descarcarea deşeurilor stradale in autogunoiere şi transportul zilnic al 

acestora exclusiv la depozite autorizate; 

 colectarea, incarcarea şi transportul deşeurilor rezultate dupa salubrizarea 

stradala, precum şi a celor din coşurile şi eurocontainerele stradale; 

 dezinfectarea periodica a autospecialelor folosite la transportul deşeurilor 

stradale de catre operator; 

 personalul deservent al autogunoierelor sa nu lase resturi de deşeuri pe 

platforma de precolectare/locul de amplasare a recipientelor; 

 curatarea gurilor de scurgere la suprafata; 

 corelarea numarului de muncitori pentru actiunea de salubrizare stradala şi 

menajera cu necesarul de lucrari. 
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Standardele minime de calitate ale activităţilor şi serviciilor publice prestate sunt cele 

asumate de catre concesionar prin oferta şi se refera la: 

 precolectarea deşeurilor municipale se va face numai in recipiente 

standardizate sau in saci de gunoi in numar suficient pentru depozitarea 

temporara a deşeurilor intre doua ridicari; 

 personalul care deserveşte autogunoierele sa nu lase resturi de deşeuri pe 

platforma de precolectare, locul de amplasare a recipientelor; 

 operatorul sa comunice graficul de colectare utilizatorului; 

 sa fie respectat graficul stabilit de ridicare a deşeurilor municipale; 

 dezinfectarea periodica a recipientelor de precolectare; 

 transportul deşeurilor municipale sa se faca cu autogunoiere speciale, ce au o 

stare tehnica şi de intretinere buna, personalizate cu numele operatorului; 

 deşeurile municipale sa fie depozitate numai in depozitele autorizate; 

 autogunoierele sa fie dezinfectate de operator conform normelor sanitare in 

vigoare; 

 suprafetele domeniului public cuprinse in program sa fie zilnic in stare de 

curăţenie prin executarea tuturor lucrarilor necesare - şi va fi adus la 

cunoştinta concedentului inainte de inceperea lucrarilor astfel programate. 

Pe parcursul derularii concesiunii tarifele pot fi actualizate in raport cu creşterea / 

diminuarea preturilor elementelor constitutive ale ofertei care influenteaza 

semnificativ costurile pe baza carora acestea s-au fundamentat, cu respectarea 

legislatiei în vigoare la data aplicarii prezentei clauze. Ajustarea tarifelor va fi supusa 

aprobarii Consiliului Local Municipal. 

Concedentul are obligaţia de a efectua plata serviciilor prestate de catre concesionar, 

lunar, in baza facturilor emise in conformitate cu situatiile de plata confirmate. 

Concedentul are obligaţia de a efectua plata in termen maxim de 30 de zile de la 

depunerea facturii de catre concesionar. 

Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii da dreptul 

concedentului sa ceara concesionarului penalitati in cuantum de 2% pe zi din plata 

restanta. Platile se vor considera efectuate prioritar in contul penalitatilor (pana la 

plata integrala a acestora) si numai dupa aceea in contul redeventei restante. 

Cumularea penalitatilor pana la o suma echivalenta cu cuantumul redeventei 

neachitate la scadenta atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi 

necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile. 

In cazul rezilierii contractului de concesiune ca urmare a aplicarii clauzei 

compromisorii de mai sus, concesionarul va plati concedentului suma de 50.000 Euro 
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ca titlu de despagubiri. 

Nedepunerea in termen a garantiei stabilite prin contract atrage dupa sine rezilierea 

contractului. 

Receptia zilnica realizata fara respectarea prevederilor contractuale determina 

nedecontarea prestatiilor aferente strazii sau strazilor care nu indeplinesc prevederile 

mai sus invocate. 

Nerealizarea investitiilor propuse şi asumate prin oferta determina scaderea 

proportionala din sumele inaintate spre plata concedentului pana la concurenta 

sumelor stabilite ca aport de investitii. 

Nerespectarea repetata a programelor de lucru in conformitate cu frecventele de 

salubrizare duce la rezilierea de plin drept a contractului, fara interventia instantelor 

de judecata şi fara somatie şi punerea in intarziere a concesionarului. 

Neindeplinirea indicatorilor minimi de performanţă duce la rezilierea de plin drept a 

contractului. 

Neplata de catre concedent a facturilor, in termen de 30 de zile de la depunerea 

acestora conduce la penalizari de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere şi da dreptul 

concesionarului de a diminua ritmicitatea prestatiilor. 

Nerefacerea platformelor pentru depozitarea deşeurilor duce la diminuarea valorii 

situaţiilor de plata datorate de concedent, cu echivalentul costului lucrarilor de 

refacere neefectuate. 

Nerespectarea graficului de ridicare a deşeurilor menajere duce la diminuarea valorii 

situatiilor de plata datorate de concedent cu echivalentul costului prestatiei 

neefectuate conform graficului. 

Contractul de concesiune inceteaza in următoarele situatii: 

 la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca partile nu 

convin, in scris, prelungirea acestuia in condiţiile legii; 

 in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea 

unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste şi prealabile in 

sarcina concedentului; 

 la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul 

imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara 

plata unei despagubiri; 

 in cazul in care interesul local o impune, prin rascumpararea concesiunii, care 

se poate face numai prin act administrativ, la propunerea concedentului; in 

acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va 

stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se 
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percep daune; 

 in cazul in care operatorului i se retrage autorizatia de functionare sau aceasta 

nu este prelungita dupa expirarea termenului; 

 in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea 

ori licenta sunt retrase; 

 schimbarea destinatiei sau folosirea in alte scopuri a bunurilor concesionate 

ca şi aferente infrastructurii serviciilor publice de salubrizare; 

 subconcesionarea serviciului public de salubrizare; 

 alte clauze de incetare a contractului de concesiune, fara a aduce atingere 

clauzelor şi condiţiilor reglementate de lege. 

La incetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost 

utilizate de concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate dupa cum urmeaza: 

 bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini 

concedentului la incetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur 

bunurile care au facut obiectul concesiunii şi investiţiile minime obligatorii 

solicitate de concedent prin caietul de sarcini, respectiv platformele pentru 

colectarea selectiva şi europubelele de 80l pentru dotarea locuintelor 

individuale. 

 bunurile proprii care la incetarea contractului de concesiune raman in 

proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut 

concesionarului şi au fost utilizate de catre acesta pe durata concesiunii, 

respectiv utilaje şi orice alte investiţii cu exceptia celor aratate mai sus, 

realizate de concesionar pentru optimizarea activităţilor. 

Concesionarul are obligaţia sa obtina toate acordurile, autorizatiile şi avizele 

prevazute de legislatia in domeniu şi sa respecte normele legate de protecţia 

mediului înconjurător. 

Concedentul decide aprobarea şi finantarea lucrarilor de investitii aferente 

infrastructurii serviciului public de salubrizare necesar pentru conformare la cerintele 

impuse de autoritaţile de mediu. 

Personalul angajat al concesionarului beneficiaza de toate drepturile prevazute in 

contractul colectiv sau individual de munca. Concesionarul va intocmi planuri anuale, 

pe categorii profesionale de angajati, in vederea perfectionarii acestora, prin 

participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri. 

Numarul anual al angajatilor concesionarului va fi stabilit de acesta, in functie de 

politicile strategiile actionariatului, prin consultari periodice cu concedentul. 

Persoanele disponibilizate au dreptul la compensatii prevazute de lege sau contracte 
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colective. 

Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 

executarea in mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care ii revine 

in baza contractului, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a 

obligatiei respective a fost cauzata de forta majora. 

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 3 

zile producerea evenimentului şi sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii 

consecintelor lui. 

Daca in termen de 30 de zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, 

partile au dreptul sa-şi notifice incetarea de plin drept a prezentului contract de 

concesiune fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. 

Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare din culpa exclusiva a uneia dintre 

parţi a obligaţiilor asumate prin contract, da dreptul celeilalte parti de a cere rezilierea 

unilaterala a contractului. 

Rezilierea va opera, dupa implinirea unui termen de 5 zile de la data transmiterii de 

catre partea lezata e unei notificari şi daca partea in culpa nu-şi indeplineşte 

obligatiile in cauza. 

In situatia aplicarii clauzelor de mai sus, partea in culpa datoreaza parfii lezate daune 

- interese in cuantum de 100.000 lei. 

Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune sunt de 

competenta instantei judecatoreşti de drept comun. 

Modificarea contractului se face numai prin act aditional incheiat intre partile 

contractante. 

Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a contractului de 

concesiune, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive exceptionale 

legate de interesul national sau local, dupa caz. 

Din punct de vedere al activităţilor, de interes pentru prezentul studiu de 

oportunitate sunt exclusiv activităţile: măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea 

căilor publice; curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 

funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; colectarea cadavrelor animalelor 

de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către 

instalaţiile de neutralizare. 

Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice: măturatul manual; 

măturatul mecanizat; curăţatul rigolelor; spălarea carosabilului si al trotuarelor; 

stropitul carosabilului; întreţinerea zonelor verzi; evacuare deşeuri clandestine; spălat 

cu presiune balize de beton, stâlpişori, marcaje termoplast, balustrade, etc., graffiti 
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de pe imobilele şi clădirile aparţinând Municipiului Târgu Mureş. 

Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ: curăţatul manual al zăpezii, gheţii şi 

poleiului; pluguitul; combaterea gheţii şi poleiului; curăţarea de zăpadă şi gheaţă a 

canalelor de scurgere de pe căile publice; încărcat şi transportat zăpadă şi gheaţă. 

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 

către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare 

Din punct de vedere economic-financiar, situaţia operatorului actual se prezintă 

astfel în ultimii 6 ani: 

Indicatori din BILANT 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

ACTIVE 

IMOBILIZATE - 

TOTAL 

42215890 41512466 42401831 71389894 75878597 92708398 

ACTIVE 

CIRCULANTE - 

TOTAL, din care 

44724785 54627383 59448881 48071787 41700152 12484828 

Stocuri (materii prime, 

materiale, productie in 

curs de executie, 

semifabricate, 

produse finite, marfuri 

etc.) 

143370 207353 141982 236697 142386 154800 

Creante 43848200 52830105 58352784 46357124 40922577 11896477 

Casa si conturi la 

banci 

733215 1589925 954115 1477966 635189 433551 

CHELTUIELI IN 

AVANS 

- - 2622 - - - 

DATORII 67631351 64910732 71911614 66072231 45791031 42995606 

VENITURI IN AVANS - - - - - - 

PROVIZIOANE - - - - - - 

CAPITALURI - 

TOTAL, din care: 

19309324 31229117 29941720 53389450 71787718 62197620 

Capital subscris 

varsat 

618398 618398 618398 618398 618398 618398 

Patrimoniul regiei - - - - - - 
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Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 

Cifra de afaceri neta 35953484 39765745 31681677 30242411 29334934 30290367 

VENITURI TOTALE 35975332 40080203 38454357 35723552 32992720 30910579 

CHELTUIELI TOTALE 34820374 38585655 37548156 30905846 32435529 30426314 

Profitul sau pierderea 

brut(a) 

      

-Profit 1154958 1494548 906201 4817706 557191 484265 

-Pierdere 0 0 0 0 0 0 

Profitul sau pierderea 

net(a) a exercitiului 

financiar 

      

-Profit 970689 1252782 699997 4027466 218245 395361 

-Pierdere 0 0 0 0 0 0 

Indicatori din DATE INFORMATIVE 

Numar mediu de 

salariati 

361 364 380 325 341 370 

Tipul de activitate, 

conform clasificarii 

CAEN 

Colectare

a 

deseurilor 

nepericul

oase 

Colectare

a 

deseurilor 

nepericul

oase 

Colectare

a 

deseurilor 

nepericul

oase 

Colectare

a 

deseurilor 

nepericul

oase 

Colectare

a 

deseurilor 

nepericul

oase 

Colectare

a 

deseurilor 

nepericul

oase 

Serviciul public de salubrizare se realizează cu respectarea principiului poluatorul 

plăteşte coroborat cu principiul responsabilităţii producătorului şi cel al 

responsabilităţii utilizatorului. Acest lucru înseamnă că pentru deşeurile generate 

de populaţia rezidentă în municipiu, Primăria (prin operatorul economic de 

salubrizare către care a delegat prestarea serviciului) este responsabilă de 

colectarea, transportul, depozitare şi valorificarea (după caz) a deşeurilor. 

Serviciul public de salubrizare este prestat pe baza unui cadru legislativ şi economic 

local corespunzător astfel încât costurile pentru gestionarea deşeurilor să fie 

suportate de generatorul acestora (respectiv populaţie, persoane fizice, persoane 

juridice etc.). Astfel, serviciul public de salubrizare este prestat pe bază de tarif/ taxă, 

conform hotărârilor consiliului local. De asemenea, având în vedere prevederile OUG 

74/2018, Primăria Municipiului Tg Mureş trebuie să realizeze demersurile necesare 

în vederea implementării instrumentului economic “plăteşte pentru cât arunci”. 

Fiind vorba de un serviciu public, garantat pentru toţi locuitorii municipiului, serviciul 

de salubrizare este prestat având în vedere nivelul tarifelor practicate de 
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municipalitate şi aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local. 

În ceea ce priveşte taxa/tariful de salubrizare ce urmează a fi achitate de agenţii 

economici, acestea sunt stabilite în cadrul Regulamentului de Salubrizare şi sunt 

raportate la obiectul de activitate, cuprinzând cantităţi minime pentru care se vor 

încheia contractele de salubrizare sau se va percepe taxa de salubrizare de la 

agenţii economici. 

 

2.3 Analiza părţilor interesate 

Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare în municipiul Tg Mureş: 

 Utilizatori / Beneficiari ai serviciilor de salubrizare: 

o Populaţie: persoane fizice şi asociaţii de locatari sau proprietari, 

locuitori ai municipiului Tg Mureş 

o Agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul 

municipiului Tg Mureş 

o Instituţii publice cu sedii sau filiale în municipiul Tg Mureş 

 Municipiul Tg Mureş – are ca obiectiv realizarea unor servicii de salubrizare de 

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

urmărirea activităţii de salubrizare executată de către operator. 

 Prestatorii de servicii de salubrizare – au ca obiectiv obţinerea unui profit cât 

mai mare în schimbul serviciilor oferite. 

 Instituţii ale statului care au ca scop protejarea mediului şi a sănătăţii 

populaţiei: 

o Garda de Mediu – printre atribuţiile căreia se numără urmărirea şi 

controlul aplicării de către persoane fizice şi juridice a reglementărilor 

privind gestionarea deşeurilor şi recuperarea materialelor reciclabile, 

dar şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru încălcările 

prevederilor actelor normative în domeniul protecţiei mediului. 

o Agenţia de Protecţie a Mediului - printre atribuţiile căreia se regăsesc 

coordonarea şi urmărirea stadiului de îndeplinire al obiectivelor din 

strategia naţională de gestionare a deşeurilor, colaborând cu autorităţile 

publice locale în vederea implementării Planului local de gestionare a 

deşeurilor. Totodată, realizează inspecţii la agenţii economici generatori 

de deşeuri şi deţinători de substanţe chimice periculoase. 

o Direcţia de Sănătate Publică – are ca scop realizarea controlului 

respectării condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de reglementările 

legale în domeniul sănătăţii publice. 
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o Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice – ANRSC – atribuşii: analiza pieţei serviciilor publice de 

gospodărie comunală; promovarea concurenţei şi a unei privatizări 

controlate pe piaţa serviciilor publice comunitare. 

Grupurile interesate în realizarea activităţilor de salubrizare în municipiul Tg Mureş 

au diverse nevoi. 

Nevoi ale utilizatorilor de servicii de salubrizare: 

 să circule pe străzi curate; 

 să se plimbe şi să se recreeze în parcuri curate; 

 să îşi poată desfăşura activitatea de zi cu zi fără dificultăţi de deplasare, chiar 

şi în anotimpul de iarnă; 

 să nu fie nevoiti să respire aer infestat datorită depozitărilor clandestine/ilegale 

de deşeuri. 

Municipiul Tg Mureş are ca obiective/nevoi: 

 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii si 

eficienţei serviciilor publice de salubrizare; 

 cresterea 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 

inconjurator; 

 organizarea serviciilor publice de salubrizare astfel incat să satisfaca nevoile 

populatiei, ale institutiilor publice si agentilor economici. 

Prestatorul de Servicii de Salubrizare: 

 realizarea unui profit cat mai mare in urma prestarii serviciilor de salubrizare 

stradală şi dezăpezire; 

 prestarea serviciilor in condiţii de calitate şi de protecţie a mediului 

înconjurător. 

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

Sănătate Publică, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. sunt interesate de: 

 îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor prin menţinerea unui climat de igiena; 

 protejarea mediului înconjurător; 

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

clandestine; 

 protecţia stării de sănătate a locuitorilor. 
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2.4 Operatorii serviciului de salubrizare 

Calitatea de operator al serviciului de salubrizare se dobândeşte în condiţiile Legii 

nr.51/2006 republicată. Operatorii serviciului de salubrizare pot fi desemnaţi fie prin 

hotărâre de dare în administrare, în cazul gestiunii directe, fie prin hotărâre de 

atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, ca urmare a 

unei proceduri de achiziţie publică, în cazul gestiunii delegate. 

Serviciul public de salubrizare poate fi asigurat, în condiţiile legii, prin operatori 

furnizori/prestatori de servicii publice locale de gospodărire comunală specializaţi, 

care pot fi: 

 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 autorităţilor naţionale de reglementare. 

Operatorii serviciului de salubrizare care participă la procedurile organizate pentru 

delegarea gestiunii serviciului trebuie să facă dovada competenţei tehnico-

organizatorice, a celei privind calificarea personalului şi a asigurării unei dotări 

tehnico-materiale adecvate, prin care să garanteze capacitatea de a presta serviciul 

la nivelul parametrilor cantitativi şi calitativi prevăzuti în regulamentul serviciului de 

salubrizare şi caietul de sarcini, pentru toate tipurile de activităţi contractate. 

Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate 

furnizează/prestează serviciul de salubrizare prin exploatarea şi administrarea 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestui serviciu, în baza contractului de 

delegare a gestiunii serviciului, precum şi în baza licenţei eliberate de autoritatea de 

reglementare competentă. Operatorii cu statut de societăţi comerciale al căror capital 

social este deţinut în totalitate de unităţi administrativ-teritoriale se organizează şi îşi 

desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat 

de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, de 

adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciile de utilităţi publice. 

Operatorii serviciului de salubrizare beneficiaza, in temeiul legii, de aceleasi drepturi 

si obligatii in raporturile cu autorităţile administraţiei publice locale sau cu utilizatorii, 

indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de tara de origine din 

Uniunea Europeana ori de modalitatea de gestiune adoptata. Drepturile si obligatiile 
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ce revin operatorilor cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, obiectivele si 

sarcinile acestora, precum si indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare 

se stabilesc prin contractul de delegare a gestiunii si se precizeaza in regulamentul 

serviciului de salubrizare. 

Operatorii trebuie sa presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor 

universalităţii, accesibilităţii, continuităţii şi egalităţii de tratament intre utilizatori. 

Aceştia se obligă să pună în aplicare metode performante de management care să 

conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor 

concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achiziţiile publice, 

precum şi să asigure totodată respectarea cerinţelor specifice din legislaţia privind 

protecţia mediului. 

Operatorii îşi pot desfăşura activitatea pe baza licenţei eliberate de A.N.R.S.C. şi a 

contractului de delegare a gestiunii. Pentru obţinerea licenţei, operatorii sunt obligaţi 

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 si sănătatea populaţiei, 

respectiv la protecţia şi conservarea mediului, emise de autorităţi competente în 

aceste domenii. 

 

2.5 Utilizatorii serviciilor publice 

Utilizatorii serviciului de salubritate sunt  

 comunităţile locale considerate în întregul lor; 

 persoanele fizice ori juridice care beneficiază individual de una sau mai multe 

activităţi specifice serviciului de salubrizare, în cazul activităţilor a căror 

contractare se realizează pe baza unui contract de prestare a serviciului 

încheiat în nume propriu cu operatorul. 

Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabileşte prin 

regulamentul serviciului, aprobat prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale sau, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare elaborat de A.N.R.S.C. şi aprobat prin ordin al preşedintelui acesteia. 

Utilizatorii au drept de acces fără discriminare la informaţiile publice referitoare la 

serviciul de salubrizare, atât operatorul cât şi autorităţile administraţiei publice locale 

având obligaţia de a comunica informaţii cu privire la indicatorii de calitate ai 

serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale. 

Raporturile dintre operatorii serviciului de salubrizare şi utilizatorii individuali se 

desfăşoară pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului 
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serviciului de salubrizare şi ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate 

de autorităţile administraţiei publice locale pe baza legislaţiei în vigoare, aplicabilă 

acestui serviciu. 

Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, împreună cu primarii, în 

calitate de autorităţi executive şi de semnatari ai contractelor de delegare a gestiunii, 

sunt responsabili de asigurarea serviciului de salubrizare a localităţii şi urmăresc 

respectarea de către operator a indicatorilor de calitate a serviciului, a clauzelor 

contractuale şi a prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la serviciul de 

salubrizare. 

Hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la serviciul de 

salubrizare vor fi aduse la cunoştinţa publică şi orice utilizator din aria de prestare a 

serviciului are dreptul să conteste prevederile acestora, în condiţiile legii. 

 

2.6 Regulamentul cadru al Serviciului de salubrizare a localităţilor - Ordinul 

Preşedintelui A.N.R.S.C. Nr. 82/2015 

Prin Regulamentul - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor se stabileşte 

cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind 

modalităţile şi condiţiile – cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de 

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

utilizator. Fiecare din aceste activităţi este detaliată în Regulamentul-cadru. 

Regulamentul-cadru stabileşte documentaţia tehnică minimă pentru toţi operatorii 

care asigură serviciul de salubrizare şi precizează documentele necesare exploatării, 

precum şi modul de întocmire, actualizare, păstrare şi manipulare a acestora. 

Regulamentul - cadru conţine, de asemenea, prevederi referitoare la drepturile şi 

obligaţiile operatorilor. 

 

2.7 Indicatorii de performanţă şi de evaluare 

Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 

serviciul de salubrizare, avându-se în vedere: 

 continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

 prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de responsabilitate; 

 adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; 

 excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; 

 respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al 

sănătăţii populaţiei; 

 implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al 
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sănătăţii si securităţii muncii. 

Indicatorii de performanţă pentru serviciul de salubrizare se referă la următoarele 

activităţi: 

 contractarea serviciului de salubrizare; 

 masurarea, facturarea si încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 

 îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea 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 serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii 

administrative-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau 

contract de delegare a gestiunii; 

 prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanţă. 

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul trebuie să 

asigure: 

 gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale; 

 evidenta clară şi corectă a utilizatorilor serviciilor; 

 înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi încasarea 

contravalorii serviciilor efectuate; 

 înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a 

acestora. 

Indicatorii de performanţă şi de evaluare a serviciului de salubrizare vor fi cuantificaţii 

cantitativ, adaptaţi la specificul fiecărei localităţi şi vor fi prevăzuţi ca anexă în 

regulamentul serviciului de salubrizare. 

Indicatorii de performanţă din anexa la Regulamentul-cadru au caracter minimal şi 

pot fi suplimentaţi conform prevederilor legale. 

 

2.8 Caietul de Sarcini cadru al Serviciului de salubrizare a localităţilor - 

Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. Nr. 111/2007 

Caietul de sarcini-cadru 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. 

Caietul de sarcini-cadru a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de 

referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de 
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salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat. 

Caietul de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile 

referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, 

precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea 

conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea. Specificaţiile tehnice se 

referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, inspecţia şi 

condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele 

normative şi reglementările, în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare. 

Caietul de sarcini precizează, totodată, reglementările obligatorii referitoare la 

protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care 

trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului/activităţii specifice din cadrul 

serviciului de salubrizare şi care sunt în vigoare. 

 

2.9 Contractul cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor – 

Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 

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. 

Legiuitorul, prin art. 12 alin. 3 al Legii nr. 101/2006 face trimitere la un asemenea 

contract-cadru de prestare a serviciului, astfel: “Relaţiile dintre operatorii serviciului 

de salubrizare şi utilizatorii individuali se desfăşoară pe baze contractuale, cu 

respectarea prevederilor regulamentului serviciului şi ale contractului-cadru de 

prestare a serviciului, adoptate de autorităţile administraţiei publice locale pe baza 

legislaţiei în vigoare, aplicabilă acestui serviciu.” 

În vederea respectării dispoziţiei legale menţionate mai sus, A.N.R.S.C. a elaborat şi 

aprobat, prin Ordinul nr. 112/2007 al Preşedintelui A.N.R.S.C., publicat în Monitorul 

Oficial al României nr. 529/06.08.2007, Contractul-cadru de prestare a serviciului de 

salubrizare a localităţilor. 

 

2.10 Relaţia proiectului cu politici publice relevante 

Studiul de Oportunitate în ansamblul său este în deplină concordanţă cu obiectivele 

strategice ale Comunităţii Europene, ale Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor 

(PNGD), a Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor (PRGD) şi Master Planului 

de Gestionare a Deşeurilor la nivelul judeţului Mureş.  

Prin implementarea şi operarea serviciului de salubritate propus s-ar asigura 

respectarea legislaţiei interne privind protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, 
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precum şi legislaţia conexă prezentului Studiu de Oportunitate. 

Consultarea tuturor factorilor decizionali la nivelul autorităţii locale se impune prin 

prisma faptului că beneficiarul de drept al serviciului de salubritate este populaţia 

municipiului Tg Mureş, iar aceasta la rândul ei va trebui să plătească taxa de 

salubritate din care vor fi achitate toate costurile aferente acestei activităţ de 

salubrizare. 

 

3 Analiza şi selecţia alternativelor 

Conform art. 23 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 

publice, republicată, coroborat cu prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr.101/2006 

a serviciului de salubrizare a localităţilor, gestiunea serviciilor de salubritate se 

realizează în următoarele modalităţi: 

 Gestiune directa; 

 Gestiune delegată 

În acest sens au fost identificate 2 alternative privind organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice de salubritate în municipiul Tg Mureş, astfel: 

 

3.1 Alternativa 1. Gestiunea directă a serviciului 

În această variantă trebuie ca Primăria Tg Mureş să îşi organizeze un serviciu 

propriu de salubrizare. În acest caz, Primăria Municipiului Tg Mureş va fi 

organizatoare de servicii şi ordonator de credit, ca rezultat al descentralizării. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 28 alin (2): Gestiunea 

directă 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. 

Aceşti operatori pot fi: 

 compartimente funcţionale fără personalitate juridică, organizate în structura 

aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor judeţene; 

 servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, fără personalitate 

juridică, înfiinţate si organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor 

judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 

administrative-teritoriale respective; 

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

juridică, înfiinţate si organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor 

judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 
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administrative-teritoriale respective. 

În cazul în care s-ar opta pentru asigurarea serviciului printr-un compartiment 

funcţional organizat în structura aparatului de specialitate al primarului sau înfiinţarea 

unui serviciu public de salubrizare specializat şi autorizat conform legii, organizat sub 

autoritatea consiliului local, prezentăm următoarea analiză: 

Avantaje  Dezavantaje  

Asigurarea prestării serviciului de 

salubrizare fără a fi nevoie de o 

procedură de achiziţie publică pentru 

contractarea serviciului 

Control direct asupra activităţii 

Încasarea profitului din prestarea 

activităţii 

Serviciul trebuie înfiinţat şi organizat, în 

condiţiile Legii 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ţinându-se seama 

de mărimea, gradul de dezvoltare şi de 

particularităţile economico-sociale ale 

municipiului Tg Mureş, în raport cu 

posibilităţile locale de finanţare a 

funcţionării, exploatării şi dezvoltării 

acestor servicii. 

Având în vedere prevederile HG 

745/2007 privind condiţiile de obţinere a 

licenţei, utilajele trebuie să se afle în 

dotarea serviciului la depunerea cererii 

de licenţiere. 

Asigurări şi autorizaţii de funcţionare. Nu 

pot fi obţinute toate asigurările necesare 

de răspundere civilă pentru terţi şi pentru 

autovehiculele folosite (sau pot fi obţinute 

cu condiţionări neprevăzute). 

Durata de achiziţie a utilajelor, minim 

estimată este de 100 zile. Intrarea în 

posesie şi recepţii minim 90 zile. 

Angajarea de personal specializat pentru 

prestarea serviciilor în condiţiile plafonării 

numărului de angajaţi în structurile 

subordonate autorităţii publice locale – 

fonduri alocale din buget pentru 

salarizare minim 3.000.000 euro anual. 
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Minimum investiţiilor în utilaje, maşini şi 

dotări – 14.150.400 euro, în condiţiile 

neexploatării la capacitatea maximă a 

utilajelor (zile în care acestea nu se 

utilizează) 

Necesitatea obţinerii licenţei de operare 

de la ANRSC 

Asigurarea spaţiilor necesare pentru 

birouri, garare utilaje, platformă, birotică, 

soluţii informatice, etc 

Asigurarea de spaţii acoperite pentru 

depozitarea materialului antiderapant 

Asumarea tuturor riscurilor de către 

serviciul public înfiinţat, respectiv de 

către autoritatea publică locală 

Necesitatea obţinerii licenţelor de 

operare în domeniul serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, a 

numeroaselor avize şi aprobări necesare, 

în special cele referitoare la îndeplinirea 

cerinţelor de calitate şi de mediu 

Oportunităţi  Riscuri  

Dotări tehnice proprii în domeniul 

salubrizării stradale şi deszăpezirii 

Angajarea de forţă de muncă şi scăderea 

şomajului 

Suplimentarea investiţiilor conform 

oricăror norme care apar ulterior dării in 

gestiune, prin aplicarea în cadrul unor 

linii de finanţare externă 

Pe parcursul derulării serviciului de 

salubrizare regimul de impozitare se 

poate schimba 

Perioada lungă de obţinere a autorizărilor 

Datorită schimbărilor de legislaţie, de 

politică sau de altă natură, sunt necesare 

finanţări suplimentare pentru 

retehnologizare, construcţie, reechipare, 

modificare etc. 

Implicarea redusă a cetăţenilor în 

problemele de întreţinere a curăţeniei 

străzilor şi trotuarelor pe timp friguros. 

O schimbare demografică sau socio-

economică afectează cererea pentru 
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prestaţii 

În aceste condiţii, considerăm ca gestiunea directă nu este o soluţie oportună 

deoarece prezintă numeroase dezavantaje comparativ cu avantajele identificate şi 

implică cheltuieli suplimentare suportate din bugetul local pentru: 

 dotarea cu utilaje specifice activităţii din cadrul serviciului; 

 suplimentarea investiţiilor pe parcursul derulării contractului pentru înnoirea 

parcului de utilaje, conform oricăror norme care ar putea apărea ulterior 

 asigurarea şi amenajarea unui sediu, garaj, depozit material, în care să se 

desfăşoare activitatea specifică 

 costuri de personal mari pentru realizarea activităţilor de salubrizare 

 necesitatea obţinerii licenţei A.N.R.S.C.- clasa 2, pentru efectuarea activităţilor 

de salubrizare - conform prevederilor HG nr.745/2007 pentru aprobarea 

Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare 

de utilităţi publice 

 numărul minim de personal esle limitat prin Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, la un număr 

de 31 de angajaţi, dar fundamentând necesarul minim de personal pentru 

asigurarea desfăşurării activităţilor în conformitate cu normativele tehnice 

pentru activitatea de salubrizare, ar rezulta un numar de minim 160 angajaţi. 

Numărul optim de utilaje plecând de la prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 

111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a 

localităţilor, pentru activităţile de salubrizare, ar fi de (totalizând un cost estimativ total 

de cca 14.150.400 euro): 

Autoutilitare – 5 buc 

Autoperii Mari – 4 buc 

Autoperii Medii – 2 buc 

Autoperii Mici – 2 buc 

Autobasculante – 6 buc 

Autocompactoare 10 mc – 2 buc 

Autocompactoare 4 mc – 1 buc 

Autobasculantă cu împrăştiător lamă + sărăriţă de mare capacitate (minim7 mc) - 9 

buc. 

Autobasculantă cu împrăştiător lamă + sărăriţa de medie capacitate (maxim 5 mc) – 

7 buc. 

Utilaj multifuncţional similar, utilat pentru deszăpezire de capacitate medie - 4 buc. 

Utilaje multifuncţional similar, utilat pentru deszăpezire de capacitate mică pentru 
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străzi înguste şi trotuare – 4 buc. 

Utilaje multifuncţional similar, cu lama în formă de V utilat pentru deszăpezire de 

capacitate mică pentru străzi în pantă – 4 buc. 

Tractor max 120 CP cu priza de putere dotat cu lama şi sărăriţă – 2 buc. 

Autobasculantă pentru transport zăpadă – 6 buc. 

Încărcătoare frontale - 5 buc. 

Autoturism pentru monitorizare şi control - 5 buc. 

Utilaj pentru topit zăpada - 1 buc. (pentru zona centrală şi protejată a municipiului). 

Cheltuielile cu personalul 

 Cheltuieli cu forţa de muncă; (salarii şi contribuţii la bugetul de slat şi bugetul 

asigurărilor sociale) pentru personalul minim angajat 

 Echipament de lucru 

 Cheltuieli cu protecţia muncii 

 Materiale igienico-sanitare 

S-a luat în calcul grila de salarizare pentru personalul contractual din cadrul primăriei 

municipiului pentru stat de funcţii cu încadrare de: director, şef serviciu, inspectori 

(personal, protecţia mediului, protecţia muncii, contabilitate, şef de sector, şef parc 

auto, jurist), pază, conducători auto, magazioneri şi muncitori necalificaţi minim 

250.000 euro /lună (3.000.000 euro anual). 

Cheltuieli aferente mijloacelor auto 

 Combustibil şi lubrifianţi 

 Asigurarea CASCO 

 Asigurarea obligatorie 

 Revizii obligatorii 

 Rovigneta 

 Licenţă emisă de Ministerul Transporturilor 

 Anvelope şi alte piese de schimb 

 Reparaţii şi revizii, etc 

Ale cheltuieli: 

Colectare şi transport deşeuri stradale şi clandestine - Cantitatea medie anuală 

estimată de deşeuri stradale rezultate în urma realizării operaţiilor de: 

 măturat manual = 5.000 mc/an 

 măturat mecanizat = 10.000 mc/an 

 întreţinere rigole, etc = 15.000 mc/an 

30.000 mc/an x 22 lei/mc = 660.000 lei/an 

Cheltuieli obligatorii privind asigurarea serviciului: 
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 Spaţiile necesare pentru birouri, garaje, atelier reparaţii, platformă pentru 

utilaje 

 Spaţii acoperite pentru depozitarea materialului antiderapant 

 Dotările necesare pentru funcţionare: birouri, tehnică de calcul, birotică, scule 

şi dispozitive pentru reparaţii maşini şi utilaje, softuri, etc. 

În ceea ce priveşte examinarea serviciului având în vedere costurile anterior 

estimate, considerăm că varianta ca Primăria sa execute prin forţe proprii activităţile 

de salubrizare, necesită investiţii umane şi materiale majore, pentru care aceasta nu 

are surse de finanţare imediate. 

 

3.2 Alternativa 2. Gestiunea delegată a serviciului 

În această variantă, gestiunea serviciului de salubrizare va fi delegată către un 

operator de salubritate selectat prin organizarea unei proceduri în conformitate cu 

dispoziţiile legislaţiei achiziţiilor publice, sau cele ale legislaţiei concesiunilor. 

Delegarea serviciului se face în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv: 

 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată; 

 Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea 

şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

 Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

 Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea regulamentului-

cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor 

 Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea caietului de 

sarcini-cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor 

 Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 

specifice serviciului de salubrizare a localităţilor 

 Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-

cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor 

 O.U.G nr. 78/2000 – Privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările 

ulterioare. 

În cazul în care s-ar opta pentru asigurarea serviciului prin gestiunea delegată, 

prezentăm următoarea analiză: 

Avantaje  Dezavantaje  
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Angajarea de forţă de muncă locală şi 

scăderea şomajului 

Transferul riscurilor în mare parte către 

operator 

Posibilitatea de control a tarifelor 

Micşorarea cheltuielilor 

Existenţa unui cadru competitiv, operator 

cu licenţă şi dotări tehnice moderne în 

domeniul salubrizării stradale şi 

deszăpezirii 

Dotarea operatorului cu toate mijloacele 

necesare îndeplinirii în bune condiţii a 

serviciului 

Contractul de delegare prevede 

obligativitatea îndeplinirii indicatorilor de 

performanţă care fac referire la activităţile 

prestate. Indicatorii minimali de 

performanţă ai serviciului pot fi modificaţi 

prin hotărâre a Consiliului Local al 

municipiului Tg Mureş, pe baza unor 

studii de specialitate 

Suplimentarea investiţiilor pe parcursul 

derulării contractului conform oricăror 

norme care apar ulterior contractării 

Se poate urmări situaţia finaciară şi 

operatorul va răspunde din punct de 

vedere economic 

Se constituie o garanţie de bună execuţie 

pentru serviciile prestate 

Control mai scăzut asupra prestării 

serviciilor decât în cazul delegării directe, 

aspect ce poate fi îmbunătăţit la nivelul 

documentaţiei de atribuire şi a 

contractului. 

Dificultate în estimarea cât mai exactă a 

posibilităţii investiţiilor. 

Ţinând cont de prevedrile legale în 

vigoare, incapacitatea de disponibil, 

depăşirea termenului legal de plată duce 

la penalităţi. 

Măsurile pentru combaterea întârzierilor. 

Serviciile prestate trebuie plătite. Aceste 

plăţi nu se pot efectua decât din bugetul 

local. 

Valoarea plăţilor în timp este diminuată 

de inflaţie. 

Oportunităţi  Riscuri  

Bază legală stabilă şi sistem de raportare 

corect 

Prin procedura de achiziţie se va obtine 

selectarea unui operator care să ofere 

raportul optim între preţ (mic) al tarifelor 

şi calitate (ridicată) a serviciilor. 

Există posibilitatea ca societatea privată 

să intre în insolvenţă, din incapacitate 

temporară de plată sau definitivă, fapt 

care ar periclita buna desfăşurare a 

activităţilor de salubrizare. 

Criza economic-financiară internaţională 
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Colectarea impozitului aferent prestării 

de servicii de către Municipiul Tg Mureş 

contribuie astfel la creşterea bugetului 

local. 

Modificări ale legislaţiei achiziţiilor publice 

Modificarea legislaţiei în domeniul tarifării 

unice după atribuirea contractului 

În cazul gestiunii delegate a serviciului, costurile aferente municipalităţii devin infime. 

 

4 Fundamentarea oportunităţii delegării serviciului 

Prezentul studiu de oportunitate s-a realizat în vederea analizării oportunităţii de 

delegare a unor componente ale serviciilor publice de salubrizare. 

Principalele aspecte care au impus realizarea studiului: 

 respectarea şi aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, care au fost 

armonizate cu legislaţia UE; 

 necesitatea asigurării unor servicii publice de salubrizare eficiente şi de 

calitate, modernizarea infrastructurii şi sistemului logistic existent; 

 necesitatea modernizării sistemului de salubritate; 

 dorinţa autorităţii locale de a asigura un mediu de viaţă curat şi sănătos 

locuitorilor municipiului Tg Mureş. 

În urma analizării situaţiei actuale, s-a constatat că modul actual de prestare al 

serviciului public de salubrizare este departe de a fi satisfăcător, operatorul aflându-

se în prezent în procedură de insolvenţă. 

Argumentele care stau la baza delegării gestiunii componentelor serviciului public de 

salubrizare: 

 Prin realizarea unei proceduri de licitaţie publică deschisă / proceduri de 

concesiune se va putea obţine selectarea unui operator care să ofere raportul 

optim intre preţul (mic) al prestaţiei şi calitatea (ridicată) a serviciilor. 

 Asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene şi care să 

corespundă normelor naţionale şi ale UE referitoare la mediu, este posibilă 

numai cu investiţii adecvate în dotări performante corespunzătoare şi cu 

asigurarea de personal suficient şi adecvat pregătit din punct de vedere 

profesional. 

 Valoarea investiţiilor necesare pentru asigurarea unor dotări adecvate pentru 

prestarea la standardele cerute de către legislaţia în vigoare a acestor servicii 

este foarte mare, iar municipalitatea nu deţine resursele necesare de finanţare 

imediată. 

 Dotarea cu utilaje noi şi performante impusă de criteriile de selecţie a ofertelor 

va duce la realizarea unui nivel scăzut de poluare a oraşului. 
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Astfel, viitorul operator de salubrizare va trebui să facă dovada deţinerii unui număr 

suficient de maşini şi utilaje performante, cu care se vor putea realiza servicii de 

salubrizare de calitate ridicată. De asemenea, Caietul de sarcini va stipula 

obligativitatea folosirii întregului parc de maşini şi utilaje ofertat, doar pentru nevoile 

de salubrizare ale municipiului Tg Mureş. 

Prin creşterea nivelului calitativ al serviciilor, comunitatea locală va beneficia de o 

îmbunătăţire a calităţii mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei. 

De asemenea, prezentul Studiu propune indicatori de performanţă şi de evaluare 

care să fie prevăzuţi în contractul de delegare pentru serviciile încredinţate spre 

administrare operatorilor. 

Aceşti indicatori asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile de 

salubrizare, avându-se în vedere: 

 continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

 adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; 

 excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; 

 respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al 

sănătăţii populaţiei;  

 implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al 

sănătăţii şi securităţii muncii 

Indicatorii de performanţă pentru serviciul de salubrizare se referă la următoarele 

activităţi: 

 contractarea serviciilor de salubrizare; 

 măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; 

 îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea 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. 

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; 
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 înregistrarea reclamaţiilor si sesizarilor utilizatorilor si modul de solutionare. 

În conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce îi revin, Primăria Tg Mureş 

trebuie să aibă acces neîngrădit la informaţii necesare stabilirii: 

 modului de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate; 

 calităţii şi eficienţei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă 

stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii pentru toate activităţile care fac 

obiectul acestuia; 

 modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, 

dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-

urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii; 

 modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru activităţile prestate; 

 respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi a normelor 

metodologice. 

Se propun următorii indicatori minimi de performanţă si evaluare pentru serviciul de 

salubrizare de pe raza Municipiului Tg Mureş. 

Indicatori de performanţă generali 

Contractarea serviciilor de salubrizare  

a) numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor de calitate ai activităţii 

prestate, rezolvate, raporat la numărul total de cereri de îmbunătăţire a activităţilor 

pentru fiecare categorie de activitate-operaţiune. 

Măsurarea şi gestiunea cantităţii serviciilor prestate 

a) numărul de reclamaţii rezolvate privind cantităţile de servicii prestate, raportat la 

numărul total de reclamaţii privind cantităţile de servicii prestate (exprimat în %) 

b) ponderea din numărul de reclamaţii de la litera a) care s-au dovedit justificate 

c) procentul de solicitări de la lit. b) care au fost rezolvate în mai puţin de 5 zile 

lucrătoare 

d) numărul de sesizări din partea agenţilor de protecţie a mediului, raportat la 

numărul total de sesizări din partea autorităţilor centrale şi locale (exprimat în %) 

e) numărul de sesizări din partea agenţilor de sănătate publică, raportat la numărul 

total de sesizări din partea autorităţilor centrale si locale (exprimat în %) 

f) numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea activităţii prestate, raportat la 

numărul total de reclamaţii privind calitatea activităţii prestate (exprimat în %) 

g) ponderea din numărul de reclamaţii de la litera f) care s-au dovedit justificate 

h) procentul de solicitări de la litera g) care au fost rezolvate în mai puţin de o zi 

calendaristică 

i) numărul de reclamaţii rezolvate privind cantităţile de servicii prestate, raportat la 
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numărul total de reclamaţii privind cantităţile de servicii prestate pe tipuri de activităţi 

(exprimat in %) 

i1) suprafeţele efective măturate manual 

i2) suprafeţele efective măturate mecanizat 

i3) suprafeţele efective curăţate rigolele 

i4) suprafeţele efective spălate din carosabil si trotuare 

i5) suprafeţele efective stropite din carosabil 

i6) suprafeţele efective de zone verzi întreţinute 

i7) suprafeţele efective de pe care s-au evacuat deşeuri clandestine 

i8) suprafeţele efective spălate cu presiune din balize de beton, stâlpişori, marcaje 

termoplast, balustrade, etc., graffiti de pe imobilele şi clădirile aparţinând municipiului 

Târgu Mureş 

i9) suprafeţele efective pe care s-a realizat curăţatul manual al zăpezii, gheţii şi 

poleiului 

i10) suprafeţele efective pluguite 

i11) suprafeţele efective pe care s-a aplicat combaterea gheţii şi poleiului 

i12) suprafeţele efective pe care s-a aplicat curăţarea de zăpadă şi gheaţă a 

canalelor de scurgere de pe căile publice 

i13) suprafeţele efective pe care s-a aplicat încărcatul şi transportul zăpezii şi gheţii 

i14) suprafeţele efective pe care s-a aplicat colectarea cadavrelor animalelor de pe 

domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile 

de neutralizare 

Răspunsuri la solicitări scrise 

a) procentul de răspunsuri date la sesizările referitoare la activitatea prestată 

b) procentul de la litera a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile 

calendaristice 

Indicatori de performanţă garantaţi 

Indicatori de performanţă garantaţi prin licenţa de prestare a serviciului 

a) numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului, rezultate din analizele şi 

controalele organismelor abilitate (exprimat în %) 

Indicatori de performanţă a căror nerespectare atrage penalităţi conform contractului 

a) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru culpa proprie sau dacă au 

existat îmbolnăviri, accidente din cauza nerespectării condiţiilor impuse prin contract 

(exprimat în %) 

b) numărul de amenzi date de autoritatea centrală sau locală pentru neexecutarea 

corespunzătoare sau executarea necorespunzătoare a activităţii (exprimat în %) 



67 
 

c) numărul de intervenţii întârziate (mai mari de 15 minute) (exprimat în %) 

d) numărul de intervenţii necorespunzătoare, materializate în procese-verbale de 

constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia 

(exprimat în %) 

e) efectuarea investiţiilor impuse prin contract (exprimat în %) 

Auditul anual al calităţii privind îndeplinirea criteriilor de performanţă se va publica 

anual în presa locală şi va fi supus dezbaterii Consiliului Local Tg Mureş. 

Astfel, Primăria Tg Mureş se va asigura că gestionarea activităţii de salubritate se va 

face respectând principiile unei dezvoltări durabile, conform cu normele legale. 



5 Analiza de risc 

 

5.1 Abordare metodologică cu privire la analiza riscurilor 

Implementarea oricărui contract este condiţionată de apariţia sau materializarea unor 

riscuri, care pot avea un impact mai mare sau mai mic asupra acestuia. Aceeaşi 

vulnerabilitate în faţa riscurilor este prezentă şi în cazul în care autoritatea 

contractantă decide să presteze serviciul prin gestiune directă. Orice activitate are 

asociate o serie de riscuri, cele mai multe fiind identificate bineînţeles în situaţia în 

care serviciul este prestat de către terţi. 

În cazul prezentului studiu apariţia, materializarea şi implicit alocarea riscurilor 

determină tipul contractului de servicii, respectiv contract de achiziţie publică sau 

contract de concesiune servicii. Aşa cum este menţionat şi la art. 6 alin. (1) din 

Legea 100/ 2016, atribuirea unei concesiuni de lucrări sau de servicii implică 

întotdeauna transferul către concesionar a unei părţi semnificative a riscului de 

operare de natură economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor şi/sau a serviciilor 

respective. 

Riscurile sunt definite în accepţiunea teoriei clasice a deciziei, ca evenimente cu 

apariţii posibile în procesele social-umane, dar incerte, ale căror efecte sunt 

dăunătoare, păguboase şi cu efect ireversibil. În accepţiunea teoriilor statistice 

riscurile reflectă variaţiile posibile ale distribuirii rezultatelor, probabilitate şi valorile 

lor subiective. Riscurile mai pot fi definite ca: şansa sau probabilitatea de a pierde 

sau dispersia preconizată a rezultatelor ce se vor obţine ca urmare a implementării 

contractului. 

În ceea ce priveşte implementarea contractului pentru asigurarea unor componente 

ale serviciilor de salubrizare la nivelul Municipiului Tg Mureş, am identificat o serie 

de riscuri, atât generale, care se referă la acele riscuri orizontale sau care pot avea 

efecte orizontale asupra implementării contractului, cât şi specifice, cu influenţă 

limitată asupra rezultatelor contractului. 

Toate riscurile identificate sunt prezentate şi analizate, în formă tabelară (în 

secţiunea următoare a acestui studiu), efectele negative substanţiale asupra 

rezultatelor proiectului, în conformitate cu structura următoare: 

 Riscuri generale şi riscuri specifice 

 Identificare 

 Alocare/ entitate responsabilă 
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 Impact 

 Probabilitate 

 Soluţie/ recomandare de minimizare/eliminare 

Matricea de management al riscurilor are ca şi rezultat o prezentare cuprinzătoare a 

caracteristicilor riscurilor identificate, a parametrilor acestora, precum şi a acţiunilor 

care trebuie efectuate înainte, în timpul şi pe durata manifestării unui risc. 

Principalul obiectiv avut în vedere la elaborarea matricei de riscuri a fost protejarea 

scopului şi obiectivelor contractului (şi implicit a autorităţii contractante) în 

eventualitatea în care totalitatea sau parte a activităţilor acestuia nu se mai pot 

desfăşura conform planului. Elaborarea şi planificarea unor măsuri de acţiune în 

cazul în care se materializează o serie de riscuri în perioada de implementarea a 

contractului, încă din etapa de pregătire a documentaţiei de atribuire, este 

importantă pentru informarea corectă a tuturor părţilor implicate în execuţia acestuia. 

Fiind vorba de un serviciu public care trebuie asigurat în mod continuu pentru 

locuitorii Municipiului Tg Mureş, etapa de pregătire şi anticipare a riscurilor care pot 

apărea în timpul implementării este cu atât mai importantă pentru autoritatea 

contractantă. 

Astfel, practica dovedeşte necesitatea atât a unei pregătiri teoretice, cât şi practice a 

unor scenarii de manifestare a riscurilor relevante pentru proiect. 

Prin identificarea riscurilor relevante pentru contractul necesar a fi încheiat pentru 

prestarea unor componente ale serviciului public de salubrizare şi a măsurilor de 

minimizare/ eliminare ale acestora, se urmăresc: 

 garantarea existenţei unui personal bine pregătit, atât la nivelul autorităţii 

contractante, cât şi la nivelul operatorului economic, care să poată face faţă 

condiţiilor de criză şi care să poată gestiona corespunzător activităţile din 

cadrul contractului;  

 reducerea la minimum a gradului de întrerupere a prestării serviciului public; 

 limitarea pierderilor; 

 garantarea unor reacţii corespunzătoare şi rapide atât din partea autorităţii 

contractante cât şi din partea operatorului economic;  

 definirea alternativelor pentru îndeplinirea activităţilor/sub-activităţilor critice 

din cadrul contractului;  

 definirea strategiilor care reduc la minimum timpul de recuperare şi costul 

asociat;  
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5.2 Etapa 1 – Identificarea riscurilor 

Niciun risc nu poate fi tratat corespunzător dacă nu este identificat în prealabil. 

Analiza riscurilor este demarată încă din etapa de pregătire a documentaţiei de 

atribuire a contractului, prin identificarea riscurilor, o etapă deosebit de importantă în 

cadrul căreia au fost stabilite expunerile proiectului într-un mediu incert. Această 

etapă presupune o cunoaştere foarte detaliată a activităţilor din cadrul contracului, a 

mediului extern în care aceasta va fi implementat, precum şi o înţelegere a 

obiectivelor sale. În acest sens, am definit în cadrul acestui studiu specificul 

contractului necesar a fi încheiat pentru asigurarea a componentelor serviciului 

public de salubrizare pentru Municipiul Tg Mureş cu scopul de a crea o listă de 

expuneri la risc indiferent de severitatea lor. Totodată, am ţinut cont de tendinţele 

sectorului şi a domeniului de activitate precum şi de schimbările din sectorul public 

care pot determina noi tipuri de expuneri riscante pentru toate părţile implicate.  

Activitatea de identificare a riscurilor a dus la un inventar al principalelor riscuri ale 

contractului detaliate în matricea de riscuri prezentată în cele ce urmează, inventar 

ce cuprinde şi o descriere elocventă a fiecărei poziţii – elemente cu ajutorul cărora s-

a putut stabili relevanţa conform criteriilor descrise mai jos. 

 

5.3 Etapa 2 – Stabilirea impactului şi probabilităţii de apariţie a riscurilor   

Fiecare risc identificat şi descris în matricea de riscuri a fost gradat într-o manieră 

directă şi calitativă în ceea ce priveşte impactul şi probabilitatea. 

Instrumentul de gradare a riscurilor utilizat a fost matricea de gradare prezentată mai 

jos, matrice care ţine cont de impactul şi probabilitatea de apariţie a riscurilor pentru 

a determina relevanţa acestora în cadrul proiectului. 

          Impact 

Frecvenţă 

Scăzut Mediu Ridicat 

Ridicată Medie Ridicat Ridicat 

Medie Scăzută Medie Ridicat 

Scăzută Scăzută Scăzută Medie 

 

 

5.4 Etapa 3 – Formularea soluţiilor, a recomandărilor de minimizare/eliminare  

În cadrul acestei etape, s-a optat pentru cea mai favorabilă combinaţie de 
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instrumente care să îi permită atât autorităţii contractante cât şi operatorului 

economic înlăturarea efectelor riscurilor identificate fără costuri ridicate.  

 

5.5 Etapa 4 – Monitorizarea riscului 

Monitorizarea şi controlul riscurilor identificate reprezintă urmărirea acestora şi 

identificarea riscurilor nou apărute, asigurând punerea în aplicare a recomandărilor 

de minimizare/ eliminare identificate anterior. Monitorizarea riscurilor este un proces 

ce se va desfăşura pe întreaga durată de viaţă a proiectului 

Exista trei tipuri de riscuri în faţa cărora proiectul este vulnerabil: riscuri naturale, 

riscuri a căror apariţie a fost cauzată în mod intenţionat şi riscuri a căror apariţie este 

accidentală. Pentru a reduce la minimum consecinţele negative asupra contractului 

într-una din situaţiile expuse au fost parcurse etapele anterioare. În ceea ce priveşte 

însă componentele acestui plan de minimizare a riscurilor, am identificat nu doar 

procedurile de reducere a riscurilor, ci şi entitatea responsabilă cu implementarea 

acestora.  

Fezabilitatea acestui contract, în termeni de obţinere a rezultatelor aşteptate, va 

depinde nu doar de factori interni, aflaţi sub controlul entităţilor semnatere, ci şi de 

un număr de factori externi, a căror influenţă trebuie anticipată pentru a minimiza 

riscurile care ar putea apărea pe parcursul fazei de implementare. O bună 

cunoaştere a naturii factorilor, precum şi a condiţiilor de apariţie a acestora se va 

dovedi o condiţie importantă pentru menţinerea sub control a riscurilor asociate.
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5.6 Matricea riscurilor 

Din analiza realizată în primele capitole ale acestui studiu rezultă o serie de riscuri care condiţionează buna execuţie a contractului. 

Analiza modalităţii de materializare a riscurilor şi implicit alocarea acestora este în principal relevantă pentru stabilirea tipului de 

contract de servicii în vederea delegării gestiunii unor componente ale serviciului de salubrizare din municipiul Tîrgu Mureş. 

Astfel, prezentăm în cele ce urmează matricea preliminară de repartiţie a riscurilor de contract - lista generală de referinţă a 

riscurilor pentru un proiect de prestare servicii, elaborată în conformitate cu Anexa 1 la HOTĂRÂREA Nr. 867/ 2016 din 16 

noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

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

Principalele categorii de riscuri identificate sunt: 

 riscul îndeplinirii cerinţelor specifice impuse proiectului; 

 riscul ca cererea de utilizare să fie mai mică decât estimările; 

 riscul financiar; 

 riscul de apariţie a unei situaţii de forţă majoră; 

 riscul operaţional şi al asigurării nivelului de performanţă; 

 riscul exploatării infrastructurii; 

 riscul legal; 

 riscul uzurii morale şi al necesităţii modernizării serviciului; 

 riscul asociat protecţiei mediului; 

Riscul transferabil - Riscul în exploatarea concesiunii este transferat in mare parte concesionarului, în timp ce acesta este împărţit 

în cazul încheierii unui contract de achiziţie publică de servicii ca urmare a parcurgerii unei proceduri de achiziţie publică. 

Categoria de risc Descriere Consecinte Eliminare 

Capacitatea de exercitare a serviciului   

Resurse tehnice Resursele necesare pentru operare 

costa mai mult decat estimarile initiale, 

nu au calitatea corespunzatoare sau 

Cresteri de cost si, in unele cazuri, 

efecte negative asupra calitatii 

prestatiilor efectuate 

Operatorul poate gestiona riscul prin 

contracte de furnizare pe termen 

lung cu clauze specifice privind 
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sunt indisponibile in cantitatile necesare asigurarea calităţii produselor 

utilizate, precum si a cantitatilor 

necesare prestarii serviciilor. 

Deprecierea tehnica sa fie mai 

mare decat cea prevazuta 

serviciului. 

Calitatea lucrarilor de salubritate este 

necorespunzatoare avand ca rezultat 

cresterea peste 

anticipari a costurilor de intretinere si 

reparatii echipamentelor folosite 

Cresterea costului cu efecte 

negative asupra prestatiilor 

efectuate 

Operatorul poate elimina riscul prin 

contracte pe termen lung cu 

operatori corespunzator calificati si 

avand capacitati materiale si resurse 

suficiente. 

Resurse umane Efectuarea serviciului necesită, marirea 

numarului de personal 

Majorare de costuri, întârziere în 

Implementarea serviciului 

Operatorul are obligaţia de a lua 

toate măsurile necesare pentru 

asigurarea cu personal de 

specialitate. 

Asigurări si autorizatii de 

functionare 

Nu pot fi obţinute toate asigurările 

necesare (răspundere civilă pentru 

terţi şi pentru autovehiculele folosite) 

sau pot fi obţinute cu condiţionări 

neprevăzute 

Creşterea costurilor aferente 

realizării 

serviciului şi întârzieri în începerea 

acestuia 

Înainte de începerea serviciului, 

Operatorul are obligaţia de a lua 

toate măsurile necesare pentru 

obţinerea asigurărilor de răspundere 

civilă. 

Situaţii neprevăzute Situaţii create de accidente datorate 

timpului nefavorabil, in timpul prestarii 

serviciilor. 

Creşterea costului cu efecte 

negative asupra prestaţiilor 

efectuate 

şi diminuarea veniturilor 

Municipalitatea transferă riscul 

Operatorului care se obligă înainte 

de începerea serviciului să preia 

responsabilitatea eventualelor 

pagube produse unor terţe persoane 

Solutiile tehnice sunt vechi sau 

invechite 

Solutiile tehnice propuse nu sunt 

corespunzatoare din punct de vedere 

tehnologic pentru a asigura realizarea 

proiectului 

Venitul Operatorului scade sub 

datele de inchidere financiara a 

proiectului avand ca rezultat 

pierderi. 

In faza de ofertare, viitorul 

concesionar poate propune condiţii 

contractuale care sa prevada 

constituirea un or resurse de 
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Municipalitatea nu primeste 

prestatiile solicitate. 

rezerva pentru acoperirea 

eventualelor dezvoltari tehnologice. 

Concendentul va lua masurile 

necesare inca de la faza de ofertare 

pentru a se prevedea resurse de 

rezerva pentru acoperirea 

eventualelor dezvoltari tehnologice. 

Risc asociat protectiei mediului 

Riscul ca pe parcursul 

implementarii proiectului sa se 

produca contaminari ale 

proprietatilor adiacente 

Pe parcursul implementarii proiectului 

se produc contaminari ale factorilor de 

mediu, este afectata stare a de sănătate 

a populatiei si animalelor, din cauza 

folosirii de produse neadecvate in 

concentratii prea mari 

Costuri pentru decontaminare. Operatorul este obligat sa-si ia 

toate masurile necesare pentru a nu 

afecta factorii de mediu si sănătatea 

populaţiei. 

Se vor folosi numai produse 

cuprinse in registrul national al 

produselor, respectandu-se norma 

de consum specificată pe ambalaje. 

Efecte asupra aerului Caliatea prestarii serviciului poate fi 

necorespunzatoare, având ca rezultat 

producerea de contaminari ale aerului 

din cauza emisiilor de gaze de la 

utilajele si echipamentele folosite, iar 

aceasta va trebui evitata sau 

minimizata, ceea ce poate necesita 

diverse masuri. 

Creşterea costului cu efecte 

negative asupra prestaţiilor 

efectuate 

Operatorul poate gestiona riscul prin 

contracte pe termen lung cu 

operatori corespunzător calificaţi şi 

având capacităţi materiale şi resurse 

suficiente. 

Municipalitatea raspunde de 

activităţile desfasurate pe terenurile 

sale si controleaza procesul de 

supraveghere a poluarii si de 

penalizare a poluatorului 
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supravegheaza, controleaza si 

penalizeaza poluatorul. 

Efecte ale zgomotului, vibratiei, 

luminilor 

Calitatea prestarii serviciului poate fi 

necorespunzatoare, avand ca rezultat 

producerea de efecte negative ale 

zgomotului, vibratiei si luminii asupra 

mediului, ceea ce ar putea implica 

tehnici de constructie specifice si 

restrictii de folosire a anumitor 

echipamente. 

Creşterea costului cu efecte 

negative asupra prestaţiilor 

efectuate 

Operatorul poate gestiona riscul prin 

contracte pe termen lung cu 

operatori corespunzător calificaţi şi 

având capacităţi materiale şi resurse 

suficiente 

Finantator si finantare              

Finantator incapabil Operatorul nu mai are posibilitatea sa Nerealizarea serviciului de O corectă şi aprofundată analiză a 

 plateasca   forta   de   munca   sau salubrizare, ceea ce pune in pericol resurselor financiare prezentate în 

 efectuarea serviciului necesita   o sănătatea populaţiei si integritatea oferta depusa de catre  

 finantare mai mare decat cea estimată factorilor de mediu  viitorul Operator (angajamentele 

 de catre Operator.        finanţatorului)   

           Garantarea realizării investiţiei de 

           catre Operator(Garanţie bancară 

           de bună execuţie).  

Dobanzi pe parcursul investitiei Dobanzile aplicabile se 

schimba,modificand 

parametrii financiari ai ofertei 

Cresterea/scaderea costurilor 

contractului de concesiune. 

Contractul de concesiune poate 

include prevederi cu privire la acest 

risc. 

Modificari de taxe Pe  parcursul  derularii  serviciului  de Impact  negativ asupra  veniturilor Veniturile Delegatului trebuie să 

 salubrizare regimul   de impozitare financiare ale Delegatului.  permită acoperirea diferenţelor 

 general  se  schimbă în  defavoarea    nefavorabile, pân ă la un cuantum 

 Delegatului.         stabilit între părţi prin contract. 
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           Peste acest cuantum, diferenţa va 

           fi suportată de catre Primarie, din 

           surse legal constituite cu această 

           destinaţie.   

Finantare suplimentara Datorită schimbărilor de legislaţie, de Delegatul   nu poate suporta Delegatul poate acoperi o parte din 

 politică  sau  de  altă  natură,  sunt financiar consecinţele schimbărilor. refinanţare   în   limita   resurselor 

 necesare finanţări suplimentare pentru    disponibile. Partea rămasă 

 retehnologizare, constructie, re-    neacoperită se  suportă de  catre 

 echipare, modificare etc.       Primarie.   

              

Operare              

Amplasament Solutia pentru amplasarea noilor Costuri suplimentare de investitie Obtinerea de avize si autorizatii de 

platforme de colectare cu containere la detinatorii de retele inainte de 

ingropate intampina probleme de inceperea oricaror lucrari   de  

amplasament, precum existenta unor executie.      

retele in zonele identificate        

Resurse la intrare Operatorul   nu   dispune   de   toate Cresterea cheltuielilor de investitii Operatorul poate elimina riscul prin  

 echipamentele, utilajele si/ sau dotarile si nerealizarea tuturor activităţilor evaluarea corecta a ofertei,  

 necesare desfasurarii serviciului de din cadrul serviciului de respectiv prin respectarea Caietului  

 salubrizare.   salubrizare stradală. de sarcini.      

Activităţi concesionate Colectarea deseurilor. Operatori diferiti – Cresterea costurilor   Primaria trebuie sa defineasca clar  

 pentru colectarea/transportul deseului – Dubla taxare a cetateanului  activitatea de colectare selectiva ca  

 mixt  din  puncte  de  precolectare  si – Imposibilitatea realizarii tintelor  fiind   inclusa   in   activitatea   de  

 respectiv  pentru  deseul  rezultat  din  asumate pentru colectarea  colectare/transport a deseurilor de  

 colectare selectiva in puncte stradale  selectiva    la  populatie  /  agenti  economici  /  

     – Neimplicarea populatiei, care din autorităţi publice.     
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      cauza distantei nu va elimina        

      fractiunile reciclabile generate in       

      gospodarie in punctele stradale        

     – Nerespectarea strategiilor de        

      colectare selectiva care        

      recomanda intensificarea        

      colectarii selective la sursa (in        

      puncte de precolectare)        

Intretinere si reparare Utilajele, echipamentele si/sau dotarile Venitul Operatorului scade  sub În faza de ofertare, viitorul Operator  

 Operatoruluii sunt deteriorate atat fizic, valoarea estimata, ceea ce are ca poate propune condiţii contractuale  

 cat  si  moral,  avand  ca  rezultat rezultat pierderi. Calitatea care să prevadă constituirea unor  

 cresterea  costurilor  de  intretinere  si serviciului de salubrizare scade.  resurse de rezervă pentru  

 reparatii.          acoperirea  eventualelor  dezvoltări  

           tehnologice.     

Schimbarea cerinţelor Primariei Primaria   schimbă  cerinţele   după Schimbarea  cerinţelor  pe  timpul Primaria trebuie sa defineasca cat  

în  afara  limitelor  agreate  prin semnarea contractului.   desfasurarii serviciului conduce la mai exact  cerintele sale inca din  

contract     creşterea costurilor de operare.  faza de organizare a licitatiei.  

Piata       

Neincasarea   tarifului   pentru Venituri sub predictiile financiare Imposibilitatea de a efectua servicii Primaria trebuie sa se implice in 

serviciul prestat  de calitate. incasarea tarifelor de la populatie si 

   sa  impuna  tuturor  cetăţenilor  sa 

   plateasca serviciul de salubritate. 

Schimbari competitive O  altă societate,  deja  existentă,  isi Venituri  sub  proiecţiile  financiare Operatorul va  încerca  ăs  se 

 extinde aria de servicii, acestea fiind la anterioare  ca  urmare  a  reducerii redreseze financiar împotriva 

 o calitate si un pret mai bune, astfel preţurilor şi/sau a reducerii cererii, schimbărilor ce afectează în mod 

 încât competiţia în domeniul serviciilor datorită concurenţei. discriminatoriu serviciul, 
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 efectuate conform contractului creşte.  determinate de competiţie.  

   Primaria trebuie să se abţină de la 

   măsuri care afectează serviciul în 

   mod discriminatoriu.   

Competitie Apariţia  pe  piaţă a  concurenţilor  în Venituri  sub  proiecţiile  financiare Operatorul trebuie să analizeze cu 

 domeniul serviciilor efectuate, conform anterioare  ca  urmare  a  reducerii atenţie condiţiile de piaţă. Primaria 

 contractului, de catre Operator preţurilor şi/sau a reducerii cererii, trebuie să se abţină de la măsuri 

  datorită concurenţei care afectează piaţa.   

Schimbari demografice O schimbare demografică sau socio- Venituri  sub  proiecţiile  financiare Operatorul are   obligaţia   să 

 economică afectează cererea pentru anterioare. prevadă în calculele sale eventuale 

 prestaţiile contractate.  modificări de venituri.   

Inflatia Valoarea plăţilor în timp este diminuată Diminuarea  în  termeni  reali  a Operatorull poate propune un 

 de inflaţie. veniturilor din proiect. mecanism  corespunzător  pentru 

   compensarea inflaţiei, prin ajustări 

   ale preţurilor.   

   Primaria   trebuie   să  evite   ca 

   Operatorul   să  beneficieze   de 

   supra-compensări sau să 

   beneficieze de plăţi duble.  

Risc legal si de politica a Primariei      

Reglementarea (1) Existenţa  unui  cadru  statutar  de Efect asupra costurilor şi veniturilor Operatorul evaluează sistemul de 

reglementări care vor afecta reglementări şi ia măsurile 

Operatorul.    necesare.     

Reglementarea (2) Activităţile aferente serviciului   de Operatorl  nu  este  autorizat  de Primaria trebuie  sa concesioneze 

 salubrizare care fac obiectul ANRSC      exclusiv acele activităţi ale 

 concesionarii   Operatori care nu au contract de serviciului de salubrizare prevazute 
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     concesiune cu Primaria presteaza la art. 2 din Legea nr. 101/2006  

     servicii de salubrizare neautorizat       

     Primaria nu incaseaza  redeventa       

     de la operatorii neautorizati        

Schimbări Schimbare legislativă şi/sau a politicii O creştere semnificativă în  Operatorul poate să reducă 

legislative/de Primariei, care nu poate fi anticipată la costurile operaţionale ale  răspunderea   pentru   astfel   de 

politică (1) semnarea contractului şi care este Operatorului şi/sau necesitatea de schimbări  prin  monitorizarea  şi 

 adresată direct, specific şi exclusiv a efectua cheltuieli decapital pentru limitarea schimbărilor care ar putea 

 proiectului, ceea ce conduce la costuri a putea răspunde acestor  avea astfel de consecinţe asupra 

 de capital sau operaţionale  schimbări.     proiectului.     

 suplimentare din partea Delegatului.       Operatorul va realiza schimbările în 

           aşa manieră încât efectul financiar 

           asupra      

           Operatorului să fie minimizat.  

Schimbări Schimbare legislativă şi/sau a politicii O    creştere    semnificativă  în Primaria poate  diminua riscurile 

legislative/de Primariei , care nu poate fi anticipată la costurile  operaţionale ale prin  excluderea  schimbărilor  ca 

politică (2) semnarea  contractului  şi  care  este Operatorului şi/sau necesitatea de cele legate de taxe sau cele pentru 

generală în aplicarea sa (nu specifică a  efectua  cheltuieli  de  capital  care Operatorul este compensat pe 

proiectului), ceea ce conduce la costuri 

suplimentare din partea Operatorului 

pentru  a putea răspunde  acestor baza  unei ajustări  cu indicele 

schimbări. Preţurilor de Consum şi numai în 

baza  unei "sume semnificative" pre-

agreate. 

Retragerea   Primaria îşi   retrage   sprijinul Consecinţe asupra veniturilor Operatorul va încerca ăs redreseze 

sprijinului   complementar, proiectul fiind  afectat    financiar proiectul după schimbările 

complementar  negativ.      ce afectează în mod discriminatoriu 

          proiectul,   în   special   în   cazul 
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          proiectelor  în care utilizatorul terţ 

          este cel care plăteşte. 

Activele Delegatului            

Deprecierea tehnica  Deprecierea  tehnica  este  mai  mare Cresterea costurilor de Operatorul poate lua masurile 

   decat cea prevazuta  retehnologizare   necesare pentru eliminarea unei 

          astfel de situatii.  

Forta majora            

Forta majora  Forta majora,  asa cum este definita Pierderea sau avarierea utilajelor, Operatorul  poate  lua  măsuri  de 

   prin lege, impiedica realizarea echipamentelor  si/sau  dotarilor  şi asigurare a utilajelor, 

   contractului   pierderea/diminuarea posibilităţii de echipamentelor  si/sau  dotarilor  şi 

       obţinere a veniturilor preconizate urmăreşte repararea sau înlocuirea 

          acestora  în  cel  mai  scurt  timp 

          posibil   

Profitabilitatea proiectului            

Prestarea serviciului de 

salubrizare se  dovedeste mai 

profitabila 

Balanţa  de  venituri/cheltuieli  diferă Supra-profit in favoarea Primaria    trebuie    să  includă 

semnificativ faţă de previziuni Operatoruluii   mecanisme de repartizare 

       echitabilă  a  profiturilor  obţinute 

          peste  limita  luată în  calcul  la 

          stabilirea proiecţiilor financiare 
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Raport de evaluare a riscurilor 

Probabilitatea 

producerii riscului 

Puţin probabil Probabil Foarte probabil 

0,1 – 0,4 0,4 – 0,7 0,7 – 1,0 

Gradul de risc 1 – 4 4 – 7 7 – 10 

Mic Mare Foarte mare 

 

Categoria de risc Probabilitate Grad risc Efect 

Capacitatea de exercitare a serviciului 

Resurse tehnice 1 6 6 

Deprecierea tehnică să fie mai 

mare decât cea prevăzută 

serviciului. 

1 6 6 

Resurse umane 1 6 6 

Asigurări şi autorizaţii de 

funcţionare 

0,2 4 0,8 

Situaţii neprevăzute 0,8 8 6,4 

Soluţiile tehnice sunt vechi sau 

învechite 

0,8 6 4,8 

Total Capacitatea de exercitare a serviciului 30 

Risc asociat protectiei mediului 

Riscul ca pe parcursul 

implementării contractului să 

se producă contaminări ale 

proprietăţilor adiacente 

0,4 3 0,6 

Efecte asupra aerului 0,4 4 1,6 

Efecte ale zgomotului, 

vibraţiei, luminilor 

0,4 4 1,6 

Total Risc asociat protecţiei mediului 4 

Finantator si finantare 

Finanţator incapabil 0,6 8 4,8 

Dobânzi pe parcursul 

investiţiei 

0,6 8 4,8 

Modificări de taxe 0,4 2 0,8 
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Finanţare suplimentară 0,2 2 0,4 

Total Finanţator şi finanţare 10,8 

Operare 

Amplasament 0,2 2 0,4 

Resurse la intrare 0,6 5 3 

Activităţi delegate 0,7 6 4,2 

Întreţinere şi reparare 0,7 7 4,9 

Schimbarea cerinţelor 

Primăriei în  afara  limitelor  

agreate  prin contract 

0,2 2 0,4 

Total Operare 12,9 

Piata 

Neîncasarea   tarifului   pentru 

serviciul prestat 

0,1 1 0,1 

Schimbări competitive 0,4 4 1,6 

Competiţie 0,4 4 1,6 

Schimbări demografice 0,1 1 0,1 

Inflaţia 0,1 1 0,1 

Total Piata 3,5 

Risc legal şi de politică a Primăriei 

Reglementarea (1) 0,4 4 1,6 

Reglementarea (2) 0,4 4 1,6 

Schimbări legislative/de 

politică (1) 

0,4 2 0,8 

Schimbări legislative/de 

politică (2) 

0,4 2 0,8 

Retragerea sprijinului 

complementar 

0,1 1 0,1 

Total Risc legal si de politica a Primariei 4,9 

Activele Delegatului 

Deprecierea tehnică 0,7 8 5,6 

Total Activele Delegatului 5,6 

Forţa majoră 



 

83 

Forţa majoră 0,1 2 0,2 

Total Forta majora 0,2 

Profitabilitatea proiectului 

Prestare salubrizare profitabile 0,7 8 5,6 

Total Profitabilitatea proiectului 5,6 

Total riscuri 77,50 

Procent riscuri 77,50 % 

Se poate observa concentrarea riscurilor în zona celor cu impact mare, dar cu 

probabilitate mica sau mijlocie. În urma raportului de evaluare a riscurilor rezultă 

următoarea ordine de ierarhizare a acestora: 

1. Capacitatea de ierarhizare a serviciului 30%, care periclitează major toate 

obiectivele propuse în desfăşurarea şi funcţionalitatea proiectului. 

2. Riscul apariţiei necesităţii finanţării suplimentare 10,8%, care ar influenţa tarifele 

practicate, afectând prin puterea de suportabilitate a cetăţenilor însuşi eficienţa 

serviciului, generând probabil probleme sociale. 

3. Riscul fluctuaţiei de piaţă 3,5%, prin foarte probabila disciplinare forţată a 

locuitorilor poate duce la o contradicţie majoră între obiectivele propuse şi suportarea 

costurilor de menţinere artificială a serviciului. 

4. Risc legal şi de politică a municipalităţii 4,9% generat de operare directă a unor 

bunuri proprietate privată (garantată prin Constituţie) poate duce la blocarea imediată 

a serviciului şi la alte forme de constrângere legal instituite. 

Din matricea de riscuri prezentată mai sus, rezultă că riscurile asociate contractului 

derivă în principal prin prestarea serviciului de salubrizare la o calitate inferioară faţă 

de cea asumată prin ofertă/ contract respectiv din posibile întârzieri în prestarea 

serviciului public. Ca regulă generală, orice întârziere în prestarea serviciului public 

de salubrizare de către concesionar generează costuri suplimentare pentru acesta 

deoarece implică acţiuni suplimentare care trebuie realizate faţă de planificarea 

iniţială. Fiind riscuri operaţionale care sunt direct legate de modalitatea de prestare a 

serviciilor, de calitate acestora şi de capacitatea operatorului economic de a gestiona 

un astfel de contract, rezultă în mod clar că cele mai multe riscuri asociate 

contractului sunt transferate operatorului economic.  

Astfel, dintr-un total de 39 riscuri identificate pentru implementarea acestui contract 

28 sunt asociate operatorului economic (în calitate de concesionar), 3 riscuri sunt 

partajate intre operatorul economic şi autoritatea contractantă iar 7 riscuri cad în 
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sarcina autorităţii contractante (în calitate de concedent). 

Având în vedere aceste argumente precum şi distribuirea riscurilor de operare 

dar şi economico - financiare într-o mare măsură către operatorul economic, 

rezultă că tipul contractului care poate fi încheiat de autoritatea contractantă 

pentru asigurarea unor componente ale serviciului de salubrizare este de 

concesiune. 

Spre deosebire de contractul de achiziţie publică de servicii unde distribuirea 

riscurilor este echitabilă între cele 2 părţi ale contractului, în cazul de faţă rezultă că 

riscurile operaţionale şi economico – financiare aferente implementării acestui 

contract, sunt transferate într-un procent semnificativ către concesionar.  

De asemenea, din analiza riscurilor rezultă că cele mai multe riscuri cu privirea la 

prestarea contractului de servicii sunt transferate către concesionar, acesta fiind 

responsabil în mod direct de prestarea serviciului public de salubrizare la calitatea 

asumată în cadrul ofertei, respectiv în graficul de timp şi bugetul ofertat. Astfel, 

pierderea potenţială estimată a fi suportată de concesionar în situaţia 

materializării riscurilor detaliate mai sus este semnificativă. Modelul de afaceri 

care stă la baza prestării serviciului public de salubrizare poate deveni astfel 

neprofitabil pentru concesionar. 

Din analiza matricei de distribuţie a riscurilor rezultă că sunt îndeplinite condiţiile 

specificare la art. 6 a HG 867/ 2016, după cum urmează: 

Art. 6. -   (1) Atribuirea unei concesiuni de lucrări sau de servicii implică întotdeauna 

transferul către concesionar a unei părţi semnificative a riscului de operare de natură 

economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor şi/sau a serviciilor respective.   

(2) Se consideră că o parte semnificativă a riscului de operare a fost transferată 

atunci când pierderea potenţială estimată suportată de concesionar nu este una 

neglijabilă.   

(3) Riscul de operare este riscul care îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele 

condiţii:   

a) este generat de evenimente care nu se află sub controlul părţilor la contractul de 

concesiune; 

b) implică expunerea la fluctuaţiile pieţei;   

c) ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i se garantează, în 

condiţii normale de exploatare, recuperarea costurilor investiţiilor efectuate şi a 

costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor. 
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6 Analiza economico-financiară 

 

6.1 Cadrul general de analiză 

In conformitate cu legislaţia aplicabilă, respectiv legea 100/2016 si normele de 

aplicare din HG867/2016, studiul de fundamentare a deciziei de delegare trebuie 

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

economici şi financiari a riscurilor de contract. Astfel, în scopul realizării analizei 

a fost elaborată mai întâi analiza riscurilor prin matricea riscurilor conform anexei 

recomandate la normele de aplicare.  

Din analiza riscurilor se disting o serie de elemente caracteristice fiecărei alternative 

posibile de derulare a serviciilor de salubrizare: 

 realizarea serviciilor de salubrizare prin gestiune directă de către autoritatea 

contractantă: 

 riscul este integral al autorităţii: riscurile de finanţare, riscurile de piaţă, 

riscuri de execuţie, riscuri politice, riscuri de operare şi întreţinere; 

 singurul plus în acest scenariu ar fi al costurilor operaţionale mai 

reduse, în contextul propriei gestiuni evitându-se costul cu eventualul 

profit al operatorului vizibil doar în cazul delegării/concesionării. Acest 

avantaj financiar este însă compensat cu necesitatea realizării de 

investiţii semnificative pentru asigurarea dotărilor tehnice minimale; 

 impactul social (prin crearea de noi locuri de muncă) şi economic (prin 

reducerea cheltuielilor realizate cu terţii) sunt semnificative. 

 Contract de achiziţie publică 

 Riscurile sunt împărţite între achizitor şi prestator în mod echilibrat; 

 Costurile de operare suportate de prestator sunt mai ridicate, fiind 

necesară organizarea operaţională pe un termen mai scurt. Implicit, 

costurile suportate de achizitor vor fi mai ridicate; 

 Achizitorul (Autoritatea contractantă) păstrează majoritatea riscurilor 

legate de execuţia contractului, iar prestarea acestora se realizează pe 

o perioadă scurtă de timp, asigurarea serviciului de salubrizare putând 

deci să fie fragmentată sau întreruptă, în funcţie de momentul încheierii 

noilor contracte de achiziţie. Managementul contractului implică 
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responsabilităţi comune, mai dificil de gestionat decât în cazul 

concesiunii. 

 Contract de concesiune 

 Riscurile sunt transferate aproape în totalitate catre operator: riscul de 

operare/ executie, riscuri financiare, legislative. Concedentul păstrează 

atribuţii în monitorizare şi supervizare şi riscurile asociate acestora. 

 Perioada contractuală poate fi mai ridicată, fapt ce oferă operatorului o 

flexibilitate mai ridicată în managementul financiar şi operational; 

amortizarea investiţiilor poate fi planificată pe un orizont mai mare de 

timp, utilizarea investiţiei specifice este pe o perioadă mai mare, 

rezultând în costuri operaţionale mai mici. Implicit, costurile suportate 

de autoritatea locală sunt mai reduse decât în cazul contractului cadru. 

 Prin concesiune se poate impune un nivel de referinţă cu privire la 

parcul de echipamente specifice şi la investiţiile solicitante operatorului. 

 Contractul de concesiune implică plata unei redevenţe către autoritatea 

publică. 

Complementar analizei de riscuri este necesară realizarea unei analize economico-

financiare din care să rezulte necesitatea şi oportunitatea concesionării serviciilor sau 

externalizării lor printr-un contract de achiziţie publică. In conformitate cu art. 14, alin 

(2) HG 867, Analiza economico –financiara presupune derularea următoarelor etape: 

 întocmirea costului comparativ de referinţă;  

 determinarea structurii preliminare a concesiunii;  

 realizarea analizei economico-financiare.  

Alte aspecte specifice, relevante pentru analiza economico-financiară, pot fi:  

 taxa pe valoarea adăugată;  

 costuri suplimentare asociate finalizării lucrărilor înainte de termenul 

contractual;  

 costul reluării procedurii de atribuire a contractului de concesiune;  

 venituri din refinanţarea proiectului;  

 costuri de monitorizare şi administrare a proiectului;  

 asigurări;  

 rata de discontare. 

De asemenea, conform art. 15 din HG 867, rezultatele studiului de fundamentare a 

deciziei de concesionare trebuie să justifice necesitatea şi oportunitatea concesiunii 
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şi să demonstreze că:  

 a) proiectul este realizabil;  

 b) proiectul răspunde cerinţelor şi politicilor entităţii contractante;  

 c) au fost luate în considerare diverse alternative de realizare a proiectului;  

 d) varianta de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de 

concesiune este mai avantajoasă în raport cu varianta prin care proiectul este 

prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de achiziţie publică;  

 e) proiectul beneficiază de susţinere financiară, menţionând, dacă este cazul, 

care este contribuţia entităţii contractante. 

Suplimentar, analiza financiara are rolul de a fundamenta perioada de concesiune 

a contractului; in conformitate cu legea 100/2016, art. 16, alin (2): pentru concesiunile 

de lucrări sau concesiunile de servicii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, 

durata maximă a concesiunii nu poate depăşi timpul estimat în mod rezonabil 

necesar concesionarului pentru a obţine un venit minim care să permită recuperarea 

costurilor investiţiilor efectuate, a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a 

serviciilor, precum şi a unui profit rezonabil. 

In secţiunile următoare, cu respectarea recomandărilor legislative si a metodologiilor 

practice in realizarea analizei financiare, este prezentata fundamentarea financiara a 

oportunităţii si necesităţii concesionarii serviciilor publice de salubrizare. 

Modelarea financiara a situatiei propuse spre analiza urmareste etapele specifice 

recomandate de lege precum si metodologii uzuale in realizarea proiectiilor 

financiare. 

 

6.2 Ipotezele de lucru 

Ipotezele care fundamentează analiza financiara urmăresc prezentarea cat mai clara 

a parametrilor care stau la baza proiecţiei fluxurilor financiare, a situaţiilor 

previzionate respectiv a calculului indicatorilor de performanta. 

In realizarea proiectiilor financiare s-au facut urmatoarele categorii de ipoteze: 

 Abordarea strategica a modelului financiar 

 ipoteze generale, specifice intregii analize 

 ipoteze specifice, specifice fiecarei categorii de proiectii (proiectia veniturilor, a 

cheltuielilor, a fluxului de numerar sau a indicatorilor de performanta 

financiara) 
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a) abordarea strategica a modelului financiar: 

Modelarea financiara urmareste calculul indicatorilor de performanta financiara 

aferenti serviciilor prestate, din perspectiva unui operator tip. Astfel, tinandu-se cont 

ca nu este cunoscut/identificat operatorul economic ce va presta serviciile, s-au 

identificat prin modelare statistica parametrii de functionare specifici ai unui operator 

tip, din perspectiva profitabilitatii activitatii, a kapitalurilor proprii utilizate, a eficientei 

capitalului de lucru. 

In vederea identificarii parametrilor financiari specifici activitatii au fost analizati 

parametrii financiari de activitate pentru un esantion reprezentativ de companii care 

isi desfasoara activitatea in domeniul de activitate ce face obiectul prezentului studiu. 

Au fost analizati indicatorii financiari de functionare pentru urmatorul esantion 

reprezentativ de operatori: 

 Comprest SA  

 Iridex Grup Salubrizare SRL  

 Polaris M.Holding SRL  

 Rer Ecologic Service REBU SA  

 Retim Ecologic Service SA  

 Romprest Service SA  

 Somarest SRL  

 Supercom SA  

 Urban SA  

 Rosal Grup SA  

Operatorii ale caror date financiare au fost analizate respecta regulile de esantionare 

– desfasurand activitati similare cu cele analizate, avand parametrii de functionare pe 

o plaja reprezentativa pentru proiectul de fata. Au fost inlaturate aberatiile statistice si 

datele nerelevante in vederea calculului parametrilor medii de functionare. 

Astfel, cifra de afaceri a operatorilor analizati variaza pe o plaja intre 35 mil. lei si 264 

mil lei anual. Au fost analizate rezultatele financiare pe ultimii trei ani pentur fiecare 

dintre operatorii din esantion, rezultand urmatorii indicatori medii, reprezentativi: CA 

medie: 124.998.077 lei/an, rezultat net mediu: 9.576.234 lei/an, valoarea medie a 

activelor fixe nete utilizate: 87.201.314 lei/an, numar mediu de angajati: 1400. 

In urma analizei s-a urmarit calculul unor repere de functionare, profitabilitate si 

eficienta asociate unui operator tip din industria analizata, in vederea includerii lor in 

modelul financiar al serviciilor ce fac obiectul prezentei documentatii. Astfel, 
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parametrii reprezentativi calculati, ca medie ponderata a indicatorilor din esantion, 

sunt urmatorii: 

 Profitabilitatea medie a industriei reprezentative (profit net/CA): 7,66% 

 Ponderea activelor imobilizate nete in cifra de afaceri (Active imob/CA): 

69,77% 

 CA medie per angajat: 105.479 lei 

Acesti parametrii reprezentativi de functionare constituie inputuri in modelul financiar 

realizat, pentru determinarea indicatorilor de performanta ai activitatii prestate, in 

corelatie cu parametrii specifici ai serviciilor ce fac obiectul prezentei documentatii. 

In ceea ce priveste tarifele operatorilor esantionati, acestea au putut fi analizate doar 

intr-o mica masura, rezultatele fiind nerelevante, avand in vedere diferentele intre 

serviciile prestate, respectiv tarifate, conform tabelului anexat:
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  Tulcea Tg. Mures Oradea Rm. Valcea Roman Sector 4 

  

Tip Activitate  U.M Tarif 
fara 
TVA 

Tarif cu 
TVA 

Tarif 
fara 
TVA 

Tarif 
cu 

TVA 

Tarif 
fara 
TVA 

Tarif 
cu 

TVA 

Tarif 
fara 
TVA 

Tarif 
cu 

TVA 

Tarif 
fara 
TVA 

Tarif 
cu 

TVA 

Tarif 
fara 
TVA 

Tarif cu 
TVA 

1 
Maturat Manual + 
Intretinere 

1000 mp     28,51 33,93 23,26 27,68 57,12 67,98 22,21 26,43 69,30 82,47 

2 Maturat manual 1000 mp 37,82 45,01                 24,20 28,80 

3 Intretinerea curateniei 1000 mp 18,36 21,85                     

4 Maturat si Aspirat Mecanic 1000 mp 16,12 19,18 20,36 24,23 11,92 14,18 26,17 31,14 18,78 22,35 5,10 6,07 

5 Stropit din paleti 1000 mp   7,46 8,88 3,70 4,40 8,27 9,84 8,19 9,75 9,20 10,95 

6 
Stropit strazi mecanizat cu 
autocisterna 

1000 mp 21,38 25,44                     

7 Spalat mecanizat 1000 mp     19,00 22,61 42,45 50,52 13,53 16,10 44,35 52,78 164,10 195,28 

8 Spalat la furtun 1000 mp     29,87 35,55 0,00 0,00 135,59 161,35         

9 
Spalat carosabil si 
trotuare cu 
autostropitoarea 

1000 mp 120,02 142,82                     

10 
Transport si eliminare 
Deseuri Stradale 

mc     141,90 168,86 34,31 40,83 128,53 152,95     965,60 1.149,06 

11 
Colectare, transport 
deseuri stradale 

to 214,98 255,83                     

12 Curatat rigole 1000 mp     152,26 181,19 182,73 217,45 29,94 35,63         

13 Curatat rigole mp 2,29 2,73                 68,00 80,92 

14 Intretinere Spatii verzi 1000 mp     10,86 12,92 21,62 25,73             

15 

Curatat, igienizat, 
indepartat vopseluri 
termorezistente, grafiti 

1000 mp                         

16 
Desfundarea manuala a 
santurilor si canalelor de 
scurgere 

mc 130,64 155,46                     

17 
Incarcator (TIH) - ora 
functionare 

ora 116,16 138,23                     

18 
Aspirat si intretinut 
carosabil cu aspiratorul cu 
motor electric 

1000 mp 15,90 18,92                     
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19 
Aspirat si intretinut 
carosabil cu aspiratorul cu 
motor termic 

1000 mp 40,08 47,69                     

20 

Curatat manual zapada 
afanata, cu grosimea 
stratului pana la 15 cm 

100/MP 24,04 28,61                     

21 

Curatat manual zapada 
afanata, cu grosimea 
stratului de la 16 cm la 25 
cm 

100/MP 37,35 44,45                     

22 

Curatat manual zapada 
afanata, cu grosimea 
stratului de la 26 cm la 35 
cm 

100/MP 55,86 66,48                     

23 

Curatat manual zapada 
afanata, cu grosimea 
stratului de la 36 cm la 50 
cm 

100/MP 69,28 82,44                     

24 

Curatat manual zapada 
imbibata cu apa, cu 
grosimea stratului pana la 
15 cm 

100/MP 40,43 48,11                     

25 

Curatat manual zapada 
imbibata cu apa, cu 
grosimea stratului de la 16 
la 25 cm 

100/MP 62,58 74,47                     

26 

Curatat manual zapada 
imbibata cu apa, cu 
grosimea stratului de la 26 
la 35 cm 

100/MP 81,77 97,30                     

27 

Curatat manual zapada 
imbibata cu apa, cu 
grosimea stratului de la 36 
la 50 cm 

100/MP 99,81 118,77                     

28 

Curatat manual zapada 
inghetata cu grosimea 
stratului pana la 15 cm 

100/MP 76,87 91,47                     
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29 

Curatat manual zapada 
inghetata cu grosimea 
stratului de la 16 cm la 25 
cm 

100/MP 92,88 110,53                     

30 

Curatat manual zapada 
inghetata cu grosimea 
stratului de la 26 cm la 35 
cm 

100/MP 103,63 123,32                     

31 

Curatat manual zapada 
inghetata cu grosimea 
stratului de la 36 cm la 50 
cm 

100/MP 108,43 129,03                     

32 
Raspandire manuala, din 
autocamion cu nisip 

TO 18,89 22,48                     

33 

Raspandire manuala, din 
autocamion cu sare si 
inhibitor de coroziune 

TO 21,75 25,89                     

34 

Pentru curatarea zapezii 
de pe strazi ore 
functionare cu  Tractorul 
U650 cu plug 

ORA 84,54 100,60                     

35 

Pentru curatarea zapezii 
de pe strazi ore stationare 
cu tractor cu plug 

ORA 33,20 39,50                     

36 

Pentru imprastierea si 
transportul materialelor 
antiderapante ore 
functionare cu 
autocisterna cu motor 
raba 8.5 to 

ORA 111,61 132,82                     

37 

Pentru imprastierea si 
transportul materialelor 
antiderapante ore 
stationare cu autocisterna 
cu motor raba 8.5 to 

ORA 33,20 39,50                     
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38 

Pentru transportul 
materialelor 
antiderapance ore 
functionare cu 
Autoutilitara  

ORA 88,82 105,70                     

39 

Pentru transportul 
materialelor 
antiderapance ore 
stationare cu Autoutilitara  

ORA 33,20 39,50                     

40 

Transportul zapezii si a 
materialelor antiderapante 
ore functionare cu 
Autocamion 8.5 to  

ORA 88,75 105,61                     

41 

Transportul zapezii si a 
materialelor antiderapante 
ore stationare cu 
Autocamion 8.5 to 

ORA 33,20 39,50                     

42 

Pentru indepartarea 
zapezii si imprastierea 
materialelor antiderapante 
ore functionare cu 
Autospeciala sararita cu 
lama  

ORA 147,26 175,24                     

43 

Pentru indepartarea 
zapezii si imprastierea 
materialelor antiderapante 
ore stationare cu 
Autospeciala sararita cu 
lama 

ORA 33,20 39,50                     

44 

Spor acordat pentru orele 
lucrate in zilele de 
sambata, duminica si alte 
sarbatori legale 

ORA 33,20 39,50                     

45 
Spor de 25% acordat 
pentru orele de noapte 

ORA 8,30 9,88                     

46 
Ore suplimentare muncitor 
calificat 

ORA 33,20 39,50                     



94 
 

47 
Ore suplimentare muncitor 
necalificat 

ORA 22,54 26,82                     

48 
Ridicarea cadavrelor de 
pe domeniul public 

kg 8,25 9,82                     

 

 

  Cluj Napoca Ploiesti Sector 5 Urziceni Buzau 

  

Tip Activitate  U.M Tarif 
fara 
TVA 

Tarif 
cu 

TVA 

Tarif 
fara 
TVA 

Tarif 
cu 

TVA 

Tarif 
fara 
TVA 

Tarif 
cu 

TVA 

Tarif 
fara 
TVA 

Tarif 
cu 

TVA 

Tarif 
fara 
TVA 

Tarif 
cu 

TVA 

1 
Maturat Manual + 
Intretinere 

1000 mp 18,51 22,03 32,94 39,20 40,96 48,74 19,57 23,29 0,00 0,00 

2 Maturat manual 1000 mp 6,63 7,89 15,91 18,93 16,30 19,40 11,30 13,45 0,00 0,00 

3 Intretinerea curateniei 1000 mp                     

4 Maturat si Aspirat Mecanic 1000 mp 4,43 5,27 4,96 5,90 5,34 6,35 3,60 4,28 10,00 11,90 

5 Stropit din paleti 1000 mp 0,00 0,00 17,07 20,31 42,18 50,19 7,20 8,57 198,59 236,32 

6 
Stropit strazi mecanizat cu 
autocisterna 

1000 mp                     

7 Spalat mecanizat 1000 mp 17,91 21,31                 

8 Spalat la furtun 1000 mp     318,99 379,60 71,65 85,26     102,19 121,61 

9 
Spalat carosabil si trotuare 
cu autostropitoarea 

1000 mp                     

10 
Transport si eliminare 
Deseuri Stradale 

mc 439,02 522,43 344,27 409,68 374,91 446,14 76,56 91,11 420,00 499,80 

11 
Colectare, transport 
deseuri stradale 

to                     

12 Curatat rigole 1000 mp                 12,54 14,92 

13 Curatat rigole mp                     

14 Intretinere Spatii verzi 1000 mp                     

15 

Curatat, igienizat, 
indepartat vopseluri 
termorezistente, grafiti 

1000 mp                     
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16 

Desfundarea manuala a 
santurilor si canalelor de 
scurgere 

mc                     

17 
Incarcator (TIH) - ora 
functionare 

ora                     

18 
Aspirat si intretinut 
carosabil cu aspiratorul cu 
motor electric 

1000 mp                     

19 
Aspirat si intretinut 
carosabil cu aspiratorul cu 
motor termic 

1000 mp                     

20 

Curatat manual zapada 
afanata, cu grosimea 
stratului pana la 15 cm 

100/MP                     

21 

Curatat manual zapada 
afanata, cu grosimea 
stratului de la 16 cm la 25 
cm 

100/MP                     

22 

Curatat manual zapada 
afanata, cu grosimea 
stratului de la 26 cm la 35 
cm 

100/MP                     

23 

Curatat manual zapada 
afanata, cu grosimea 
stratului de la 36 cm la 50 
cm 

100/MP                     

24 

Curatat manual zapada 
imbibata cu apa, cu 
grosimea stratului pana la 
15 cm 

100/MP                     

25 

Curatat manual zapada 
imbibata cu apa, cu 
grosimea stratului de la 16 
la 25 cm 

100/MP                     

26 

Curatat manual zapada 
imbibata cu apa, cu 
grosimea stratului de la 26 
la 35 cm 

100/MP                     
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27 

Curatat manual zapada 
imbibata cu apa, cu 
grosimea stratului de la 36 
la 50 cm 

100/MP                     

28 

Curatat manual zapada 
inghetata cu grosimea 
stratului pana la 15 cm 

100/MP                     

29 

Curatat manual zapada 
inghetata cu grosimea 
stratului de la 16 cm la 25 
cm 

100/MP                     

30 

Curatat manual zapada 
inghetata cu grosimea 
stratului de la 26 cm la 35 
cm 

100/MP                     

31 

Curatat manual zapada 
inghetata cu grosimea 
stratului de la 36 cm la 50 
cm 

100/MP                     

32 
Raspandire manuala, din 
autocamion cu nisip 

TO                     

33 

Raspandire manuala, din 
autocamion cu sare si 
inhibitor de coroziune 

TO                     

34 

Pentru curatarea zapezii 
de pe strazi ore functionare 
cu  Tractorul U650 cu plug 

ORA                     

35 

Pentru curatarea zapezii 
de pe strazi ore stationare 
cu tractor cu plug 

ORA                     

36 

Pentru imprastierea si 
transportul materialelor 
antiderapante ore 
functionare cu autocisterna 
cu motor raba 8.5 to 

ORA                     
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37 

Pentru imprastierea si 
transportul materialelor 
antiderapante ore 
stationare cu autocisterna 
cu motor raba 8.5 to 

ORA                     

38 

Pentru transportul 
materialelor antiderapance 
ore functionare cu 
Autoutilitara  

ORA                     

39 

Pentru transportul 
materialelor antiderapance 
ore stationare cu 
Autoutilitara  

ORA                     

40 

Transportul zapezii si a 
materialelor antiderapante 
ore functionare cu 
Autocamion 8.5 to  

ORA                     

41 

Transportul zapezii si a 
materialelor antiderapante 
ore stationare cu 
Autocamion 8.5 to 

ORA                     

42 

Pentru indepartarea 
zapezii si imprastierea 
materialelor antiderapante 
ore functionare cu 
Autospeciala sararita cu 
lama  

ORA                     

43 

Pentru indepartarea 
zapezii si imprastierea 
materialelor antiderapante 
ore stationare cu 
Autospeciala sararita cu 
lama 

ORA                     

44 

Spor acordat pentru orele 
lucrate in zilele de 
sambata, duminica si alte 
sarbatori legale 

ORA                     



98 
 

45 
Spor de 25% acordat 
pentru orele de noapte 

ORA                     

46 
Ore suplimentare muncitor 
calificat 

ORA                     

47 
Ore suplimentare muncitor 
necalificat 

ORA                     

48 
Ridicarea cadavrelor de pe 
domeniul public 

kg                     
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b) Ipoteze generale aferente proiectiilor financiare: 

 Proiectiile se raporteaza la date certe inregistrate in perioade trecute, 

actualizate pe baza datelor statistice existente 

 Cea mai importanta ipoteza, care sta la baza tuturor proiectiilor este prezumtia 

de caeteris paribus. Aceasta semnifica „toate celelalte variabile raman 

constante". La proiectul nostru se transpune prin a considera ca pe perioada 

analizata nu se vor manifesta variatii semnificative de stare, legislative sau 

macroeconomice care sa influenteze in mod semnificativ analiza realizata. De 

asemenea, nu se iau in considerare alte eventuale activitati desfasurate de 

operatorul economic, ci exclusiv activitatile ce fac obiectul prezentului studiu – 

activitati specifice de salubrizare  

 Perioada de analiza este de 15 ani de la momentul semnarii contractului de 

delegare; In vederea realizarii unei analize comparative, analiza se realizeaza 

si pe orionturile specifice de 5, 8, 10 respectiv 15 ani, pentru determinarea 

perioadei optime de delegare. 

 Preturile/tarifele considerate in proiect sunt mentinute constante pe tot 

orizontul prognozat. Ele sunt actualizate conform metodologiei de analiza cu 

rata inflatiei de 3%, prognozata de BNR. 

 In vederea calculului indicatorilor de performanta bazati pe fluxuri de numerar 

(VAN, RIR) s-a utilizat rata de scont / actualizare de 5% 

 Toate sumele prezentate sunt in lei; 

 Cursul valutar este de 4,75 lei/euro 

 Cota de TVA folosita in proiectii este 19% 

 Cota de impozitare folosita de operator se considera 16% aplicata profitului 

 

c) Ipoteze specifice 

Parametrii de venit 

Principalele categorii de venituri fundamentate sunt următoarele: 

 măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;  

 curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ;  

 colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 

către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare 

Salubrizare UAT: 

Cuantificarea veniturilor potentiale din serviciile de salubrizare publice, prestate catre 
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autoritatea locala este fundamentata pe baza parametrilor istorici inregistrati in 

aceeasi zona de desfasurare a activitatii in conditii contractuale similare. 

Subliniem faptul ca anul 2018 a reprezentat din punct de vedere fiscal un an atipic, 

modificandu-se in mod semnificativ anumiti parametri fiscali – nivelul salariului minim 

(cu impact ridicat asupra industriei), nivelul contributiilor sociale, etc. Astfel, din 

perspectiva nivelulului statistic, reprezentativa este valoarea veniturilor din servicii 

inregistrata in anul 2018. 

Pe baza datelor primate de la Primăria Municipiului tg Mureş - Administraţia 

Domeniului Public, pentru componenta de salubrizare stradală (cuprinzând 

măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice şi colectarea cadavrelor 

animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau 

către instalaţiile de neutralizare), valoarea serviciilor achitate de municipalitate in 

ultimii 4 ani este de 84.055.336,56 lei (cu o estimare pentru ultimele luni din 2019), 

de unde ar reiesi o medie anuala de 21.013.834,14 lei 

Suma achitata este aferenta unei cantităţi jumatate din strazi. Asadar, valoarea 

estimata pentru intregul pachet de strazi ar fi de 42.027.668,28 lei, din care 

22.500,00 lei colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi 

predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de 

neutralizare). 

Pe baza datelor primate de la Primăria Municipiului tg Mureş - Administraţia 

Domeniului Public, pentru componenta de deszapezire (curăţarea şi transportul 

zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau 

de îngheţ), valoarea serviciilor achitate de municipalitate in ultimii 4 ani este de 

13.881.817,20 (cu o estimare pentru ultimele luni din 2019) lei, de unde ar reiesi o 

medie anuala de 3.470.454,30 lei. Asadar, valoarea estimata pentru serviciile de 

deszapezire ar fi de 3.470.454,30 lei. 

Valoarea estimata totala a tuturor componentelor ar fi de 42.027.668,28 + 

3.470.454,30 = 45.498.122,58 lei pentru anul I 

Prin aplicarea unui indice mediu de inflatie de 3%, valorile estimate ale serviciilor 

pentru urmatorii ani de derulare a contractului ar fi: 

46.863.066,26 lei pentru anul II 

48.268.958,25 lei pentru anul III 

49.717.026,99 lei pentru anul IV 

51.208.537,80 lei pentru anul V 

52.744.793,94 lei pentru anul VI 

54.327.1373,75 lei pentru anul VII 
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55.9564.9513,89 lei pentru anul VIII 

57.635.660,44 lei pentru anul IX 

59.364.730,26 lei pentru anul X 

 

Avem asadar estimate veniturile operationale generate de prestarea serviciilor ce fac 

obiectul prezentului studiu. Subliniem faptul ca estimarea de venituri este asociata 

unui operator tip, si a fost estimata pe baza datelor statistice inregistrate in anii 

anteriori, tarifelor practicate, evolutiei estimate a unor parametri de stare precum rata 

inflatiei, trendul populatiei, etc. In mod real, fiecare operator in functie de structura sa 

organizatorica, strategia de operare si functionare, etc – va putea avea randamente 

mai ridicate sau mai scazute in cazul veniturilor inregistrate. Aceeasi situatie este 

aplicabila si nivelului de cheltuieli, unde particularitatea fiecarui operator poate 

genera niveluri diferite de eficienta a costurilor de operare (detaliat in sectiunea 

urmatoare). 
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Prezentam centralizat analiza pe orizontul de 10 ani considerat pentru veniturile inregistrate: 

categorie fluxuri an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8 an 9 an 10 

venituri operationale 
          măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor 

publice 42.005.168,28 43.265.323,33 44.563.283,03 45.900.181,52 47.277.186,96 48.695.502,57 50.156.367,65 51.661.058,68 53.210.890,44 54.807.217,15 

curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi 
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei 
sau de îngheţ 3.470.454,30 3.574.567,93 3.681.804,97 3.792.259,12 3.906.026,89 4.023.207,70 4.143.903,93 4.268.221,04 4.396.267,68 4.528.155,71 

colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul 
public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj 
sau către instalaţiile de neutralizare 22.500,00 23.175,00 23.870,25 24.586,36 25.323,95 26.083,67 26.866,18 27.672,16 28.502,33 29.357,40 

Total  45.498.122,58 46.863.066,26 48.268.958,25 49.717.026,99 51.208.537,80 52.744.793,94 54.327.137,75 55.956.951,89 57.635.660,44 59.364.730,26 

 

Parametrii de cheltuieli  

Parametrii de cheltuieli au fost estimati prin metoda indirecta – procentuala prin analiza unor servicii similare prestate de catre operatori 

economici din domeniu. Identificarea parametrilor de operare pentru operatorul economic tip (reprezentativ) a fost realizata prin analiza 

financiara la nivelul unui esantion reprezentativ de operatori din domeniu (conform abordarii strategice).  

Astfel, din perspectiva parametrilor de functionare, am evaluat si selectat urmatorii parametri:  

 Profitabilitatea medie a industriei reprezentative (profit net/CA): 7,66%  

 Ponderea activelor imobilizate nete in cifra de afaceri (Active imob/CA): 69,77%  

 CA medie per angajat: 105.479 lei  

Pe baza veniturilor estimate prin metoda directa, si pe baza parametrilor reprezentativi de operare identificati, vom calcula nivelul cheltuielilor 

operationale reprezentative.  

Nivelul calculat al cheltuielilor operationale si financiare (inclusiv taxe si impozite) este de 92,34% din cifra de afaceri (pornind de la 

profitabilitatea neta medie de 7,66%)  

In aceste cheltuieli sunt incluse cele traditionale de operare, inclusiv cele pe care operatorul economic va avea obligatia de a le derula prin 

contractul de delegare:  

 Realizarea si implementarea unei Strategii de comunicare si plan de marketing  

 Achiziţia coşurilor de deşeuri stradale şi înlocuirea celor vandalizate 
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 Incheierea de asigurari pentru utilajele, autospecialele, recipientele si echipamentele necesare pentru efectuarea serviciilor de salubrizare, 

impotriva riscurilor de accidente si pentru despagubirea cetatenilor pentru accidente cauzate in timpul prestarii serviciului de salubrizare  

O parte dintre aceste cheltuieli au caracter repetitiv anual (campanie informare cetateni, inlocuirea cosurilor stradale vandalizate, asigurari 

pentru utilaje) iar altele nu sunt repetitive putand fi realizate intr-o singura instanta (branding specific si strategia de comunicare, realizarea 

design si spot-uri, neutralizarea depozitelor necontrolate sau dotarea punctelor de colectare).  

Valoarea pentru cheltuielile ne-repetitive este estimata la 289.750 lei, si vor fi realizate in primul an de prestare a serviciului. Valoarea 

cheltuielilor anuale, repetitive, in special cu campania de informare si consitentizare sunt estimate la 209.000 lei/an:  

 Informare cetateni, publicare afise informare, etc: 15.000 euro/an  

 campanii – programe de informare media (audiovizual, radio si ziar): 20.000 Euro/an  

 achizitia si inlocuirea cosurilor vandalizate: 4.000 Euro /an  

 costuri pentru suplimentarea asigurarilor existente conform cerintelor: 3.000 euro/an  

Nivelul estimat in prezenta documentatie reprezinta un nivel minim necesar, insa in functie de strategia fiecarui operator bugetul alocat acestor 

activitati poate fi mai ridicat.  

Avand parametrii estimati pentru cheltuielile investitionale sau asimilate obligatorii, proiectam nivelul acestor cheltuieli pe orizontul prognozat: 

Nivelul cheltuielilor astfel estimate pe orizontul de 10 ani considerat este urmatorul: 

categorie fluxuri an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8 an 9 an 10 

total cheltuieli inclusiv taxe si impozite 42.012.966,39 43.273.355,38 44.571.556,04 45.908.702,72 47.285.963,81 48.704.542,72 50.165.679,00 51.670.649,37 53.220.768,85 54.817.391,92 

 

6.3 Modelul financiar 

Profitabilitatea financiară a activitatii se poate evalua prin estimarea valorii financiare nete actuale (VAN) şi a ratei rentabilităţii financiare a 

investiţiei (RIR). Aceşti indicatori arată capacitatea veniturilor nete de a acoperi costurile de investiţii, indiferent de modalitatea în care acestea 

sunt finanţate. Pentru ca un contract să poată fi considerat fezabil este necesar ca VAN sa fie pozitiv iar RIR sa fie mai mare decat rata de 

discontare.  

Operatorilor nu li se impune un nivel investitional in capacitati de productie insa li se impune o dotare tehnica minima in concordanta cu 
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serviciile prestate. Astfel, capacitatea tehnica poate fi existenta in cadrul operatorului, total sau partial sau poate face obiectul unor investitii 

viitoare de adaptare a parcului tehnologic. Pentru a identifica un parametru asociat investitiei, in cadrul sectiunii de abordare strategica – 

analiza operatorului reprezentativ/tip – s-a identificat nivelul mediu de dotare necesar pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei: 

nivelul activelor imobilizate este necesar sa se situeze la un nivel mediu de 69,80% din cifra de afaceri inregistrata. Pe masura cresterii cifrei 

de afaceri din activitatea derulata, va fi ajustat prin investitii de reparatie, intretinere sau achizitii noi inclusiv parcul tehnologic utilizat.  

Astfel, nivelul activelor imobilizate angajate de prestator in derularea serviciului va este necesar sa se situeze intre 108.494.134 lei in anul 1 si 

162.396.912 lei in anul 10, in cazul in care durata de prestare ar fi de 10 ani.  

Pentru fiecare scenariu analizat, se va utiliza valoarea medie a activelor imobilizate care va fi asimilata valorii investitionale realizate de 

operator (indiferent de momentul in care a fost realizata – in trecut sau odata cu semnarea contractului de prestare/delegare). Identificarea 

unei valori asimilate investitiei este imperios necesara in vederea calculului indicatorilor de performanta specifici. Majoritatea indicatorilor de 

performanta financiara relevanti necesita raportarea la o valoare investitionala (termen de recuperare a investitie, Valoarea actualizata neta – 

VAN, rata interna de rentabilitata- RIR, grad de indatorare, solvabilitate, etc)  

Subliniem faptul ca RIR (la fel ca si VAN) pot fi raportati si la praguri subiective ale decidentului in vederea stabilirii oportunitatii unui demers 

de investitie. Comparatia rezultatelor cu niveluri subiective este una normala si uzuala, in genera existand mai multe forme si variante de 

alocare a resurselor unui operator. Astfel, pentru a fi fezabil un demers, este ncesar nu doar sa depaseasca pragurile de comutare (in cazul 

VAN – valoarea nula iar in cazul RIR – rata de scont); este necesar ca rezultatele sa depaseasca de asemenea niste praguri specifice ale 

industriei sau niste asteptari ale decidentului in corelatie cu riscul asumat sau valoarea investita.  

Profitabilitatea financiara a investiţiei a fost determinata prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiţiei (RIRFk) pe baza fluxului de 

numerar net actualizat cu rata de actualizare de 5% şi prin calcularea venitului net actualizat al investiţiei .  

Rata interna a rentabilităţii financiare a investiţiei este calculata luând în considerare costurile totale ale investiţiei ca o ieşire (împreuna cu 

costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare.  

In aceasta sectiune facem analiza pe mai multe orizonturi de timp, pentru a determina in conformitate cu prevederile legale, perioada care în 

mod rezonabil este necesar concesionarului pentru a obţine un venit minim care să permită recuperarea costurilor investiţiilor efectuate, a 
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costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor, precum şi a unui profit rezonabil.  

In conformitate cu ipotezele definite in sectiunile precedente, prezentam fluxurile de numerar nete pentru evaluarea performantei investitiei 

(activitatii).  

Prezentam datele financiare de intrare ale modelului utilizat, pe un orizont de 10 ani. 

categorie fluxuri an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8 an 9 an 10 

Capitaluri proprii utilizate 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

           

venituri operationale           

măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor 
publice 

42.005.168 43.265.323 44.563.283 45.900.182 47.277.187 48.695.503 50.156.368 51.661.059 53.210.890 54.807.217 

curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi 
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei 
sau de îngheţ 

3.470.454 3.574.568 3.681.805 3.792.259 3.906.027 4.023.208 4.143.904 4.268.221 4.396.268 4.528.156 

colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul 
public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj 
sau către instalaţiile de neutralizare 

22.500 23.175 23.870 24.586 25.324 26.084 26.866 27.672 28.502 29.357 

total intrari operare 45.498.123 46.863.066 48.268.958 49.717.027 51.208.538 52.744.794 54.327.138 55.956.952 57.635.660 59.364.730 

           

cheltuieli operationale, taxe si imp 42.012.966 43.273.355 44.571.556 45.908.703 47.285.964 48.704.543 50.165.679 51.670.649 53.220.769 54.817.392 

din care:           

costuri salariale (estimat) 25.627.909 26.396.747 27.188.649 28.004.309 28.844.438 29.709.771 30.601.064 31.519.096 32.464.669 33.438.609 

costuri operationale, inclusiv reparatiisi 
intretinere, taxe, impozite 

16.385.057 16.876.609 17.382.907 17.904.394 18.441.526 18.994.772 19.564.615 20.151.553 20.756.100 21.378.783 

           

cheltuieli investitionale si asimilate 498.750 209.000 209.000 209.000 209.000 209.001 209.002 209.003 209.004 209.005 

           

Rezultat net contabil 3.485.156 3.589.711 3.697.402 3.808.324 3.922.574 4.040.251 4.161.459 4.286.303 4.414.892 4.547.338 

           

Amortizare (-) 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

Flux net de numerar din activitatea operationala 2.329.536 2.347.953 2.393.097 2.409.607 2.417.126 2.417.126 2.417.126 2.417.126 2.417.126 2.417.126 

factor de actualizare 95,00% 90,25% 85,74% 81,45% 77,38% 177,38% 277,38% 377,38% 477,38% 577,38% 

flux de numerar actualizat 2.213.059 2.119.028 2.051.794 1.962.649 1.870.324 4.287.450 6.704.576 9.121.702 11.538.828 13.955.954 
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Pentru orizont de timp de 8-10 ani, prestarea serviciior devine performanta pentru 

operator generand rezultate peste pragurile de referinta ale teoriei decizionale. 

Pragurile de referinta determina fezabilitatea sau nefezabilitatea unui proiect insa 

alegerea implicarii in proiect depinde si de pragurile de performanta specifice ale 

industriei. 

Astfel, un randament de 12,50%, care ar fi peste rata de scont de 5% este teoretic un 

indicator care denota performanta. Insa un investitor sau operator poate opta sau nu 

sa se implice in aceasta activitate sau in alta cu randament superior.  

Se observa ca prestarea serviciului pe un orizont de 8-10 ani, ofera un randament 

(RIR) care poate fi considerat atractiv. 

Conform literaturii de specialitate, pe masura ce orizontul de prestare creste, 

activitatea devine mai performanta, fiind si logic si intuitiv acest lucru, datorita utilizarii 

pe o perioada mai lunga a activelor imobilizate in care s-a investitit. 

 

6.4 Indicatorii de performanţă financiară calculaţi 

Pentru cele trei scenarii analizate din perspectiva duratei de concesiune s-au obtinut 

urmatoarele rezultate: 

Scenariu 5 ani 8 ani 10 ani 

VAN (8.403.928,01) 37.950.304,01  66.704.296,80  

RIR 2,22% 12,50% 15,14% 

 

Modul de calcul: 

VAN reprezintă venitul net actualizat, respectiv fluxurile nete de numerar actualizate 

pe orizontul de prognoză, la care se adaugă valoarea reziduală şi din care se deduc 

costurile investiţionale. In fiecare caz pentru a nu se distorsiona artificial rezultatele s-

a considerat o valoare reziduala nula. 

Formula de calcul pentru valoarea actuala neta este următoarea: 

 

Unde, r = rata de actualizare (5%) 

Io= investiţia iniţială  

CF= fluxurile de numerar nete anuale (reprezentate de linia in tabelul de calcul 

al indicatorului in fiecare scenariu) 
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n = orizontul de prognoza (5 ani, 8 ani, 10 ani) 

VR = valoarea reziduala a investiţiei , considerata nula 

Rata Internă de rentabilitate financiara a proiectului (RIR): 

Rezultă din ecuaţia de egalare a valorii nete actualizate (VAN) cu zero. 

 

Ecuatia este una complexa si solutia este identificata prin algoritmi de estimare sau 

prin utlizarea unor aplicatii specializate de calcul (excel sau asimilat) 

 

6.5 Interpretarea rezultatelor 

Asa cum se observa, in varianta unei perioade de delegare de 5 ani, rezultatele 

sunt negative si operarea este ne-fezabila pentru operator in conformitate cu teoria 

decizionala: VAN este negativ iar RIR este mai mic decat rata de actualizare. 

Pentru orizonturi de timp de 8 sau 10 ani, prestarea serviciior devine performanta 

pentru operator generand rezultate peste pragurile de referinta ale teoriei 

decizionale. Pragurile de referinta determina fezabilitatea sau nefezabilitatea unui 

proiect insa alegerea implicarii in proiect depinde si de pragurile de performanta 

specifice ale industriei.  

Astfel, un randament de 5,1%, care ar fi peste rata de scont de 5% este teoretic un 

indicator care denota performanta. Insa un investitor sau operator poate opta sau nu 

sa se implice in aceasta activitate sau in alta cu randament superior. 

Se observa ca prestarea serviciului pe un orizont de 8 ani, ofera un randament (RIR) 

de 12,5%, care poate fi considerat atractiv.  

Se observa ca pe masura ce orizontul de prestare creste, activitatea devine mai 

performanta, fiind si logic si intuitiv acest lucru, datorita utilizarii pe o perioada mai 

lunga a activelor imobilizate in care s-a investiti. Astfel, la o perioada de 10 ani, RIR 

devine 15,14%. Aceste niveluri sunt deosebit de atractive pentru orice operator si 

pentru orice ramura industriala. 

Tinand cont de prevederile legale care specifica faptul ca trebuie identificata acea 

perioada care in mod rezonabil este necesara pentru a obtine un venit minim 

care sa permita recuperarea costurilor de investitie efectuate, a costurilor in 

legatura cu exploatarea serviciilor si a unui profit rezonabil, consideram ca 

perioada care corespunde acestor deziderate este perioada de 8 ani. 

Pentru orizonturi mai mari de 8 ani poate fi considerat ca nivelul profitului este mai 

mare decat „rezonabil” aceasta putand fi asimilat unei lipsa de eficienta din 
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perspectiva consumatorilor sau a beneficiarilor directi ai serviciilor prestate. 

Având imaginea de ansamblu a fiecărui scenariu analizat se poate trage cu 

uşurinţă concluzia ca orizontul de timp plauzibil pentru delegarea eficienta a 

componentelor serviciilor de salubrizare este de 8 ani.O activitate operaţionala 

eficienta pentru agentul economic se va reflecta si in performante mai ridicate 

precum şi intr-un nivel de costuri operaţionale unitare mai redus însemnând si 

pentru delegatar costuri mai mici aferente serviciului de salubrizare. O 

eficienta mai ridicată in operare are influenta directa si asupra reducerii 

riscurilor financiare sau de operare care guvernează proiectul. Nivelul de 

profitabilitate este necesar insa sa fie mentinut, conform legii, la un nivel 

rezonabil. 

Concluzii ale analizei economico-financiare: 

 Durata optimă din punct de vedere, operaţional, economic şi financiar 

este de 8 ani. 

 Valoare estimată a contractului, pentru o perioada de 8 ani: 404.584.595 
lei fără TVA 

 RIR estimat (pentru 8 ani operare): 12,50% 

 VAN estimat (pentru 8 ani operare): 37.950.304,01 lei 

 

7 Analiza SWOT 

Având în vedere concluziile secţiunilor anterioare în ceea ce priveşte analiza 

riscurilor asociate contractului de servicii de salubrizare, precum şi analiza economic-

financiară, ambele covergând către opţiunea concesionării, în prezenta secţiune vom 

realiza analiza SWOT pentru scenariul de atribuire a unui contract de concesiune a 

serviciului public de salubrizare (scenariul 1) şi pentru scenariul de atribuire a unui 

contract de achiziţie publică de servicii de salubrizare (scenariul 2). 

În acest caz analiza SWOT funcţionează ca o radiografie a modelului de afaceri 

generat şi elaborat de Primăria Tg Mureş pentru atribuirea contractului de şi 

evaluează în acelaşi timp factorii de influenţă interni şi externi, cu scopul de a pune 

în lumină punctele tari şi slabe ale unei companii, în relaţie cu oportunităţile şi 

ameninţările existente la momentul realizării acestui studiu (respectiv în etapa de 

pregătire a documentaţiei de atribuire a delegării). 

Având în vedere că din analiza realizată în secţiunile anterioare ale acestui studiu 

rezultă ca fiind oportună şi fundamentată decizi de concesionare a serviciului public 

de salubrizare, prezenta analiză SWOT are în vedere doar modelul de business 

generat de scenariul concesionării serviciului pe o perioadă de 8 ani. 

Cu scopul de a contribui la fundamentarea deciziei de concesionare a serviciului şi 
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de a justifica necesitatea, prezentăm pentru comparaţie şi analiză SWOT asociată 

unui contract de achiziţie publică aferent serviciului de salubrizare. 

Pentru realizarea ambelor analize SWOT am ţinut cont de faptul că: 

 Punctele tari şi punctele slabe sunt concepte „statice”, bazate pe parametrii 

descriptivi ai activităţii, într-o perioadă determinată de timp. Ele reprezintă 

ceea ce există. 

 Oportunităţile şi ameninţările au în vedere viitorul, şi se referă la alegerile pe 

care le au de făcut părţile semnatare ale contractului de concesiune. Ele 

reprezintă ceea ce va fi. 

 

7.1 Scenariul 1 – încheierea unui contract de concesiune de serviciului de 

salubrizare 

Avantaje Dezavantaje 

- Transferul riscurilor de operarea în cea 

mai mare parte către concesionar, spre 

deosebire de contractul de achiziţie 

publică unde fezabilitatea financiară a 

acestui serviciu este condiţionată 

permanent de materializarea riscurilor; 

- Posibilitatea de control a tarifelor 

aferente activităţilor de salubrizare;  

- Micşorarea cheltuielilor municipalităţii 

pentru prestarea acestui serviciu public 

prin intermediul structurilor proprii (deşi 

autoritatea contractantă va plăti serviciile 

prestate de concesionar, efortul financiar 

este redus semnificativ faţă de scenariul 

gestionării directe a acestui serviciu); 

- Prestarea în mod unitar a serviciului de 

salubrizare, cu toate cele 3 componente 

ale sale ce fac obiectul actualei 

proceduri; 

- Contractul de delegare prevede 

îndeplinirea   indicatorilor de performanta 

care fac referire la calitatea activităţilor 

prestate. 

- Control mai scăzut asupra prestării 

serviciilor decât în cazul operării directe 

de către Municipalitate, aspect ce poate 

fi îmbunătăţit la nivelul documentaţiei de 

atribuire şi a contractului. 

- Dificultate în estimarea cât mai exactă a 

posibilităţii investiţiilor.  
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- Suplimentarea investiţiilor pe parcursul 

derulării contractului conform oricăror 

norme care apar ulterior concesionarii. 

- Indicatorii minimali de performanta ai 

serviciului pot fi modificaţi prin hotărâre a  

autorităţii contractante, pe baza unor 

studii de specialitate. 

- Se constituie o garanţie de bună 

execuţie pentru serviciile prestate; 

- Stabilitate şi continuitate în prestarea 

serviciului de salubrizare ca urmare a 

faptului că se va încheia un contract de 

concesiune pe termen lung; 

- Respectarea prevederilor legale în 

vigoare în ceea ce priveşte utilizarea de 

echipamente performante (operatorul 

economic îşi poate recupera investiţia 

realizată având în vedere durata lungă a 

contractului de concesiune).  

Oportunităţi Riscuri 

- Bază legală stabilă şi sistem de 

raportare corect. Prin realizarea achiziţiei 

prin licitaţie deschisa se poate alege un 

operator cu un raport optim intre preţ şi 

calitate. 

- Măsurarea rezultatelor proiectului prin 

impunerea în documentaţia de achiziţie a 

unor indicatori de performanţă. 

- Prin concesiune se va putea selecta un 

operator care sa ofere raportul optim 

intre preţ (mic) al tarifelor şi calitate 

(ridicata) a serviciilor. 

- Crearea unui model de business 

sustenabil pe termen mediu şi lung, 

acest fiind profitabil atât pentru 

operatorul economic cât şi pentru 

- Exista posibilitatea ca societatea privată 

să intre în insolvenţă, din incapacitate 

temporară de plata, fapt care ar periclita 

buna desfăşurare a activităţilor 

municipiului. 

- Modificări ale prevederilor legale în 

vigoare pentru încheierea contractelor de 

concesionare. 

- Modificarea legislaţiei după atribuirea 

contractului de concesiune. 

- Modificări fiscale cu impact semnificativ 

asupra costurilor necesare implementării 

contractului de concesiune. 

- Actualizarea frecventă a tarifelor ca 

urmare a modificărilor legislative, fiscale 

etc., care pot avea impact negativ asupra 
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autoritatea contractantă. 

- Generarea de venituri la nivel local prin 

încasarea redevenţei. 

- Scăderea şomajului prin angajarea de 

forţă de munca la nivel local, ca urmare a 

locurilor de muncă create de concesionar 

pentru implementarea contractului.  

- Creşterea calităţii vieţii pentru locuitorii 

din Municipiul Tg Mureş ca urmare a 

prestării serviciilor de salubrizare la un 

nivel ridicat de calitate.  

- Promovarea unui plan de dezvoltare şi 

de investiţii pe baza unui mecanism de 

planificare multianuală a investiţiilor care 

vor fi realizate de concesionar. 

contractului. 

 

7.2 Scenariul 2 – încheierea unui contract achiziţie publică de prestări servicii 

de salubrizare 

Avantaje Dezavantaje 

- Resursa umană necesară pentru 

prestarea serviciului public va fi alocată 

de prestator; 

- Se constituie o garanţie de bună 

execuţie pentru serviciile prestate; 

- Prestarea serviciului de salubrizare se 

face pe perioade scurte de timp fapt care 

dă posibilitatea autorităţii contractante să 

schimbe prestatorul dacă acesta nu 

respectă standardele de calitate impuse; 

- Control mai scăzut asupra prestării 

serviciilor decât în cazul operării directe 

de către Municipalitate, aspect ce poate 

fi îmbunătăţit la nivelul documentaţiei de 

atribuire şi a contractului. 

- Imposibilitate de realizare a investiţiilor 

având în vedere durata relativ scurtă a 

contractului de achiziţie publică; 

- Autoritatea contractantă trebuie să 

asigure resursele tehnice necesare 

pentru prestarea serviciului, fapt care 

presupune realizarea de investiţii 

susţinute în utilaje specifice care trebuie 

să corespundă din punct de vedere 

calitativ cerinţelor legale în vigoare; 

- Costurile municipalităţii cu prestarea 

serviciului rămân semnificative; 
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Oportunităţi Riscuri 

- Bază legală stabilă şi sistem de 

raportare corect. Prin realizarea achiziţiei 

prin licitaţie deschisa se poate alege un 

operator cu un raport optim intre preţ şi 

calitate. 

- Măsurarea rezultatelor proiectului prin 

impunerea în documentaţia de achiziţie a 

unor indicatori de performanţă. 

- Creşterea calităţii vieţii pentru locuitorii 

din Municipiul Tg Mureş ca urmare a 

prestării serviciilor de salubrizare la un 

nivel ridicat de calitate.  

- Exista posibilitatea ca societatea privata 

sa intre in insolventa, din incapacitate 

temporara de plata sau definitiva, fapt 

care ar periclita buna desfăşurare a 

activităţilor municipiului. 

- Lipsa unui prestator în perioadele de 

tranziţie, finalizarea unui contract şi 

atribuirea următorului contract. 

 

Rezultă din analiza SWOT realizată mai sus că: 

 Spre deosebire de încheierea unui contract de achiziţie publice, încheierea 

unui contract de concesiune pe o perioadă adecvată de timp (8 ani conform 

modelului economico-financiar prezentat anterior) asigură stabilitate şi 

continuitate în prestarea serviciului, la un nivel adecvat de calitate, contribuind 

astfel la creşterea calităţii vieţii locuitorilor din Municipiul Tg Mureş. 

 Avantajele asociate încheierii unui contract de concesiune sunt semnificative 

datorită faptului că operatorul economic îşi poate planifica investiţiile pe 

termen lung şi poate angaja cheltuielile necesare pentru respectarea cerinţelor 

minime, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În cazul unui contract 

de achiziţie publică, durata contractului fiind semnificativ mai mică (în 

comparaţie cu un contract de concesiune) operatorul economic nu îşi poate 

recupera investiţia realizată, fapt care se va traduce în creşterea valorii 

serviciilor prestate. Implicit, cheltuiala autorităţii contractante este mai mare în 

cazul unui contract de achiziţie publică decât în cazul unui contract de 

concesiune. 

 Urmare a gestionării riscurilor de operare acestui contract de către 

concesionar, Municipalitatea îşi va monetiza avantajele şi oportunităţile 

asociate acestui serviciu public. 

 Calitatea serviciului prestat este un element esenţial care va putea fi obţinut 

de către municipalitate ca urmare a încheierii unui contract de concesiune.  

 Municipalitatea generează beneficii substanţiale pentru comunitatea locală 
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prin concesionarea serviciului public de salubrizare.  

 Riscurile şi dezavantajele asociate modelului de business prin concesionarea 

serviciu nu sunt semnificative şi pot fi gestionate într-o manieră eficientă de 

către autoritatea contractantă. 

 Municipalitatea poate asigura prestarea acestui serviciu în mod direct, ca 

urmare a realizării de investiţii adecvate. 

 

8 Argumente care stau la baza deciziei de concesionare a serviciului de 

salubrizare 

În completarea concluziilor extrase din analiza riscurilor, analiza economic-financiară 

şi analiza SWOT, prezentate în secţiunile anterioare, pentru claritate enunţăm în cele 

de urmează o serie de argumente care fundamentează decizia Municipalităţii de a 

concesiona componentele serviciului public de salubrizare: 

 În conformitate cu prevederile legale în vigoare Municipalitatea trebuie să 

organizeze o procedură de achiziţie competitivă pentru a selecta operatorul 

economic care va gestiona serviciul de salubrizare la nivel local. Astfel, 

autoritatea contractantă va putea selectare un concesionar care să ofere 

raportul optim între preţul (mic) prestaţiei şi calitatea (ridicată) a serviciilor, în 

virtutea principiului “value for money”.  

 Asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene şi care să 

corespunda normelor naţionale şi ale UE referitoare la mediu, este posibilă 

numai cu investiţii adecvate în dotări performante corespunzătoare şi cu 

asigurarea de personal suficient şi adecvat pregătit din punct de vedere 

profesional. 

 Valoarea investiţiilor necesare pentru asigurarea unor dotări adecvate pentru 

prestarea la standardele cerute de către legislaţia în vigoare a acestor servicii 

este foarte mare, iar Municipiul Tg Mureş nu deţine sursele financiare 

necesare pentru realizarea acestei investiţii. Mai mult, experienţa anterioară a 

autorităţii contractante în implementarea unui contract de concesiune a 

serviciului de salubrizare demonstrează că acest format funcţionează, putând 

fi îmbunătăţit. 

 Parcul tehnologic pe care va trebui să îl folosească operatorul economic 

pentru prestarea serviciului de salubrizare, ca cerinţă minimă a Municipalităţii 

va duce la reducerea amprentei de carbon pe toată durata de presatare a 

serviciului. Astfel, viitorul operator de salubrizare va trebui să facă dovada 

deţinerii de maşini şi utilaje performante, cu care se vor putea realiza servicii 
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de salubrizare de calitate ridicată. Parcul tehnologic va respecta în totalitate 

normele de autorizare ale ANRSC. De asemenea, Caietul de sarcini va stipula 

obligativitatea folosirii întregului parc de maşini şi utilaje ofertat, exclusiv 

pentru nevoile de salubrizare ale municipiului. 

 Criteriile de selecţie vor favoriza ofertanţii care deţin certificarea sistemului de 

management al calităţii conform ISO 9001, conform ISO 14001, ceea ce se va 

traduce printr-o garanţie a calităţii serviciilor oferite şi a protejării mediului. 

 Prin creşterea nivelului calitativ al serviciilor comunitatea locală va beneficia 

de o îmbunătăţire a calităţii mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei. 

 Serviciul public de salubrizare va urmări să se realizeze un raport calitate/cost 

cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului şi un echilibru între 

riscurile şi beneficiile asumate prin contract.  

 Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi 

vor fi în conformitate cu prevederile legale. 

 Tarifele aprobate vor conduce la atingerea următoarelor obiective:  

a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate şi 

indicatorii de performanţă stabiliţi de Municipalitate prin regulamentul 

serviciului şi prin contractele de delegare a gestiunii;  

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

salubrizare prestat pe perioada angajată şi asigurarea unui echilibru între 

riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante. 

c) asigurarea funcţionării eficiente a serviciului de salubrizare şi a exploatării 

bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-

teritoriale, afectate serviciului de salubrizare, precum şi asigurarea protecţiei 

mediului. 

Cu excepţia transferului riscului de operare către concesionar care rezultă din analiza 

de mai sus, evidenţiem în cele ce urmează o serie de a motive economico-financiare 

şi de mediu care fundamentează decizia municipalităţii de a delega acest serviciu 

către un operator economic: 

a) Degrevarea Municipiului Tg Mureş de necesitatea unui capital de investiţie 

necesar pentru dotarea operaţională necesară pentru prestarea acestui 

serviciu, precum şi de efortul de organizare presupus de acesta. Prestarea 

serviciului public de salubrizare implică dezvoltarea unei infrastructuri 

complexe şi extinse, care necesită angajarea de personal specializat şi 

nespecializat. 
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b) Parametrii de performanţă a prestării serviciului de salubrizare de către 

concesionar vor putea fi clar stabiliţi în cadrul contractului şi apoi măsuraţi prin 

intermediul rapoartelor de activitate periodice. Municipiul Tg Mureş va obţine 

astfel cel mai bun raport calitate – preţ pentru serviciul public de salubrizare. 

c) Municipalitatea va putea percepe penalităţi de întârzieri sau pentru serviciile 

prestate necorespunzător, în conformitate cu prevederile contractului de 

concesiune. 

d) Asigurarea accesului facil al cetăţenilor la servicii publice de calitate şi implicit 

creşterea calităţii vieţii acestora. 

e) Riscul de exploatare fiind transferat la concesionar, acesta va fi nevoit să 

dezvolte instrumente de management şi bună guvernanţă pentru a se asigura 

că implementarea contractului de concesiune este profitabilă. 

f) Delegarea serviciului public de salubrizare este o practică curentă a 

municipalităţilor, fiind un model de afaceri demonstrat ca fiind profitabil 

deoarece concesionarul va îşi va construi un plan de afaceri pentru 

implementarea contractului de concesiune pe care se va asigura ulterior că îl 

implementează în condiţii optime, pentru a obţine venitul previzionat. 

g) Atât în cadrul documentaţiei de atribuire dar şi în cadrul contractului de 

concesiune, Municipalitatea va putea impune indicatori de performanţă pentru 

a se asigura că obţine cea mai mare valoare pentru suma cheltuită (conform 

principiului “value for money”). 

 

9 Recomandări privind delegarea de gestiune a serviciului 

Din analiza prezentată anterior, modul recomandat pentru gestionarea unor 

componente ale serviciului de salubrizare în Municipiul Tg Mureş este gestiunea 

delegată prin concesiune. 

Conform Legii nr.51/2006, modificată şi completată, gestiunea indirectă sau delegată 

“este modalitatea de gestiune în care autorităţile administraţiei publice locale de la 

nivelul autorităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe 

seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, 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 delegarea sistemelor de 

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

exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit contract de delegare a 

gestiunii.” 
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În cazul gestiunii delegate, după întocmirea studiului de oportunitate pentru 

fundamentarea şi stabilirea soluţiei optime de delegare a gestiunii unor componente 

ale serviciilor de salubrizare, se vor parcurg următorii pasi: 

 Adoptarea de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale a 

unei hotărâri privind stabilirea procedurii de atribuire a gestiunii unor 

componente ale serviciului de salubrizare; 

 Întocmirea şi aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localităţii 

întocmit în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ANRSC nr.82/2015 pentru 

aprobarea regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

 Întocmirea şi aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de salubrizare a 

localităţii întocmit în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ANRSC nr.111/2007 

pentru aprobarea caietului de sarcini – cadru al serviciului de salubrizare a 

localităţilor; 

 Organizarea procedurii de concesionare, atribuirea şi semnarea contractului 

de delegare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de 

salubrizare a Municipiului Tg Mureş, împreună cu anexele acestuia 

Conform Legii nr. 101/2006, operatorii serviciului de salubrizare care participă la 

procedurile organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie să facă dovada 

competenţelor tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului şi a 

asigurării unei dotări tehnico-materiale adecvate, prin care să garanteze capacitatea 

de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi şi calitativi prevăzuţi în 

regulamentul serviciului de salubrizare pentru toate tipurile de activităţi contractate. 

Operatorii îşi pot desfăşura activitatea numai pe baza licenţei emise de A.N.R.S.C., 

prestarea activităţilor specifice serviciului de salubrizare fără licenţă sau cu licenţă 

expirată, indiferent de tipul de gestiune adoptat, fiind interzisă. 

 

9.1 Accesibilitatea delegării 

Delegarea propusă presupune, pe lângă preluarea opţională a unor mijloace fixe 

existente şi aflate ȋntr-o anumită fază a ciclului de viaţă de funcţionare/depreciere, şi 

efectuarea unor investiţii noi din surplusurile/excedentele de bani rezultate din 

exploatare. 

Este în sarcina operatorului să suporte pe termen lung (8 ani) buna desfăşurare a 

contractului din punct de vedere al reînoirii mijloacelor fixe. 

În cazul delegării, s-a pornit de la premisa că Municipiul Tg Mureş va achita serviciile 

privind salubrizarea. Tarifele aprobate trebuie să conducă la atigerea următoarelor 

obiective: 
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a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la niveluri de calitate şi indicatori de 

performanţă stabiliţi de Consiliul local al Municipiului Tg Mureş prin reglementarea 

serviciului şi prin contractul de delegare a gestiunii. 

b) asigurarea funcţionării eficiente a serviciului de salubrizare a localităţii şi 

exploatării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Tg Mureş, 

afectate serviciului, precum şi asigurarea protecţiei mediului. 

La elaborarea caietului de sarcini şi a contractului de delegare, Municipiul Tg Mureş 

va impune, ca şi cerinţă obligatorie consultarea sa şi avizul final în cazul în care 

operatorul doreşte să aducă modificări majore ale nivelului tarifelor practicate pentru 

serviciile de salubrizare delegate. 

 

9.2 Motive de ordin economico–financiar, social şi de mediu 

Argumentele de ordin economico–financiar care stau la baza delegării prin 

concesiune a unor componente ale serviciului de salubrizare constau în: 

 Primăria Municipiului Tg Mureş nu dispune de baza materială necesară pentru 

desfăşurarea activităţilor de salubrizare (utilaje, echipamente, mijloace de 

transport, ateliere de întreţinere şi reparaţii, staţie de carburanţi şi personal 

calificat); 

 Serviciul public de salubrizare va urmări să se realizeze un raport calitate/cost 

cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului şi un echilibru între 

riscurile şi beneficiile asumate prin contract. 

 Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi 

vor fi în conformitate cu prevederile legale. Modificarea tarifului se va face în 

situaţii de schimbare semnificativă a echilibrului contractului şi va fi supusă 

aprobării Consiliului Local. 

Argumentele de mediu care stau la baza delegării prin concesiune a serviciului de 

salubrizare constau în: 

 Dotarea cu utilaje noi şi performante impusă de criteriile de selecţie a ofertelor 

va duce la realizarea unui nivel scăzut de poluare a oraşului. Astfel, viitorul 

operator de salubrizare va trebui să facă dovada deţinerii unui număr suficient 

de maşini şi utilaje performante, cu care va putea realiza servicii de 

salubrizare de calitate ridicată. 

 Asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene şi care să 

corespundă normelor naţionale şi ale UE referitoare la mediu, este posibilă 

numai cu investiţii adecvate în dotări performante corespunzătoare şi cu 

asigurarea de personal suficient şi adecvat pregătit din punct de vedere 
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profesional. Îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu prin utilizarea unei 

infrastructuri noi si prietenoase cu mediul. Datorită măsurilor de protecţie a 

atmosferei (tipuri de autovehicule, tipul de containere şi utilizarea de motoare 

cu catalizator), emisiile surselor de poluanţi din zona de impact a activităţilor 

trebuie sa se incadreze in valorile limită stipulate în Ordinul MAPM nr. 

592/2002. 

 Valoarea investiţiilor necesare pentru asigurarea unor dotări adecvate pentru 

prestarea la standardele cerute de către legislaţia în vigoare a acestui serviciu 

este foarte mare. Dotarea cu utilaje noi şi performante va duce la scăderea 

nivelului de poluare a oraşului. In plus, operatorii vor trebui sa asigure 

întreţinerea echipamentelor în stare bună de funcţionare pe intreaga durata a 

contractelor, astfel încât să nu existe scurgeri de fluide. 

 Pe parcursul contractului operatorul trebuie să îşi modernizeze parcul de 

maşini - utilaje.  

 Pentru a evita sau minimiza orice efecte negative asupra florei şi faunei, 

solului cât şi efectele negative ale zgomotului, vibraţiei şi luminii vor fi 

necesare măsuri de protecţie ce ar putea implica tehnici specifice şi restricţii 

de folosire a anumitor echipamente. 

Argumentele de ordin social care stau la baza delegării prin concesiune a serviciului 

de salubrizare constau în: 

 Desfăşurarea serviciului de salubrizare în condiţiile descrise în studiul de 

oportunitate va contribui la îmbunătăţirea semnificativă a aspectului urbanistic 

şi peisagistic precum şi la diminuarea sau chiar eliminarea pericolelor 

potenţiale privind sănătatea oamenilor. În plus, prin implementarea tuturor 

obiectivelor sistemului de salubrizare vor fi create noi locuri de muncă pentru 

populaţia din zonă. 

 Operatorul de servicii este încurajat să angajeze personal calificat şi 

necalificat existent pe plan local, ceea ce va duce la scăderea numărului de 

şomeri şi implicit, la o creştere a puterii de cumpărare în rândul populaţiei 

municipiului. 

 Primăria Municipiului Tg Mureş va monitoriza modul de constituire al tarifelor 

şi modificările acestora prin aprobarea lor.  

 Operatorul va avea obligaţia efectuării serviciilor de salubritate la un nivel 

superior calitativ şi cantitativ, fără a fi afectaţi factorii de mediu. 

 Prin creşterea nivelului calitativ al serviciilor comunitatea locală va beneficia 

de o îmbunătăţire a calităţii mediului şi implicit a sănătăţii populaţiei. 
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 În perioada operaţională, impactul asupra mediului social şi economic va fi 

semnificativ pozitiv datorită creării de noi locuri de muncă,  

 Creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii. 

 În special problemele de igienă publică, sociale şi economice vor fi ameliorate 

semnificativ printr-un sistem centralizat de gestionare a serviciilor in 

municipiului Tg Mureş, împreună cu Garda de Mediu şi Agenţia de Protecţia 

Mediului se vor putea monitoriza sistemul centralizat de gestionare a 

serviciilor de salubrizare şi aplicarea legislatiei în vigoare: 

o Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 

publică privind mediul de viaţă al populaţiei. 

o Legea 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de 

salubrizare componenta deszăpezire a localităţilor nr. 101/2006 

o Legea pentru protecţia mediului 137/1995 republicată, cu completările 

şi modificările ulterioare 

o Ordinul nr. 125/1996 Ordinul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţia 

Mediului pentru aprobarea procedurii de reglementare a activităţilor 

economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător. 

 

9.3 Durata delegării 

Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decât durata 

necesară amortizării investitiilor, fără a depăşi 49 de ani. Această durată nu poate fi 

prelungită decât în următoarele condiţii: 

 pentru motive de interes general, caz în care durata contractului nu poate fi 

prelungită cu mai mult de 2 ani; 

 în cazul în care operatorul, la cererea autorităţii administraţiei publice locale şi 

pentru buna executare a serviciului de salubrizare, a realizat investiţii care nu 

ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului iniţial 

decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi taxelor. 

Prelungirea se va face cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local.  

Asa cum se poate observa din analiza economic-financiară, pentru orizonturi de timp 

de 8 sau 10 ani, prestarea serviciior devine performanta pentru operator generand 

rezultate peste pragurile de referinta ale teoriei decizionale. Astfel, un randament de 

5,1%, care ar fi peste rata de scont de 5% este teoretic un indicator care denota 

performanta. Insa un investitor sau operator poate opta sau nu sa se implice in 

aceasta activitate sau in alta cu randament superior. 

Se observa ca prestarea serviciului pe un orizont de 8 ani, ofera un randament (RIR) 
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de 12,5%, care poate fi considerat atractiv.  

Se observa ca pe masura ce orizontul de prestare creste, activitatea devine mai 

performanta, fiind si logic si intuitiv acest lucru, datorita utilizarii pe o perioada mai 

lunga a activelor imobilizate in care s-a investiti. Astfel, la o perioada de 10 ani, RIR 

devine 15,14%. Aceste niveluri sunt deosebit de atractive pentru orice operator si 

pentru orice ramura industriala. 

Tinand cont de prevederile legale care specifica faptul ca trebuie identificata acea 

perioada care in mod rezonabil este necesara pentru a obtine un venit minim 

care sa permita recuperarea costurilor de investitie efectuate, a costurilor in 

legatura cu exploatarea serviciilor si a unui profit rezonabil, consideram ca 

perioada care corespunde acestor deziderate este perioada de 8 ani. 

Pentru orizonturi mai mari de 8 ani poate fi considerat ca nivelul profitului este mai 

mare decat „rezonabil” aceasta putand fi asimilat unei lipsa de eficienta din 

perspectiva consumatorilor sau a beneficiarilor directi ai serviciilor prestate. 

Concluzia analizei economico-financiare: Durata optimă din punct de vedere, 

operaţional, economic şi financiar este de 8 ani. 

Durata de 8 ani a contractului de delegare s-a stabilit astfel încât să se evite 

restricţionarea artificială a accesului la competiţie, să se asigure un nivel de profit ca 

urmare a exploatării într-o perioada dată, să se asigure un nivel rezonabil al preţurilor 

pentru prestaţiile care vor fi efectuate pe durata contractului a altor costuri ce 

urmează a fi suportate, respectându-se îndrumările Consiliului Concurenţei vis-à-vis 

de o durată contractuală prea lungă care ar putea crea premisele instaurării 

monopolului. 

Operatorii economici trebuie să posede capacitatea tehnică şi organizatorică, dotarea 

şi experienţa managerială, bonitatea şi capacitatea finaciară necesare prestării 

serviciului încredinţat. 

Durata va fi stipulată în cadrul Contractului de delegare şi reprezintă perioada în care 

Municipiul Tg Mureş va delega gestiunea unor componente aşe serviciului de 

salubrizare, componente ce fac obiectul studiului de oportunitate. 

 

9.4 Redevenţa 

Reţinînd dispoziţiile art. 29 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, reglementate prin O.U.G. 

nr. 58/2016, acestea vin să clarifice faptul că un astfel de contract poate fi contract de 

concesiune de servicii sau contract de achiziţie publică. Prin urmare, în vederea 

atribuirii unui contract de delegare a gestiunii având ca obiect serviciile de utilităţi 

publice, autoritatea contractantă avea obligaţia în primul rând de a stabili tipul 
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contractului prin analiza tuturor elementelor pe care le implică delegarea gestiunii 

serviciilor în cauză.  

Contractul de achiziţie publică este contractul, asimilat, potrivit legii actului 

administrativ, care include şi categoria contractului sectorial, cu titlu oneros, încheiat 

în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul ori mai 

mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, 

furnizarea de produse sau prestarea de servicii;  

Contractul de concesiune de servicii este contractul care are aceleaşi caracteristici 

ca şi contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate 

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

dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de 

plata unei sume de bani prestabilite. 

Distincţia dintre contractul de concesiune şi contractul de achiziţie publică se 

realizează în funcţie de distribuţia riscurilor, după cum urmează: 

a) contractul prin intermediul căruia contractantul, în calitate de concesionar, 

primeşte dreptul de a exploata serviciile, preluând astfel şi cea mai mare parte din 

riscurile aferente exploatării acestora, este considerat a fi contract de concesiune de 

servicii, în caz contrar fiind considerat contract de achiziţie publică de servicii”. 

b) contractul prin intermediul căruia contractantul, în calitate de concesionar, 

primeşte dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor executate, preluând astfel şi cea 

mai mare parte din riscurile aferente realizării şi exploatării lucrărilor respective, este 

considerat a fi contract de concesiune de lucrări publice, în caz contrar fiind 

considerat contract de achiziţie publică de lucrări; 

Totodată, esenţa contractului de concesiune este reprezentată de faptul că cea mai 

mare parte a riscurilor este suportată de către concesionar. 

Prin urmare, avand in vedere informaţiile coroborate cu prevederile Legii Nr. 

100/2016 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 

care definesc contractul de concesiune de servicii, apreciem că în acest caz 

contractul în discuţie este un contract de concesiune de servicii, situaţie în care 

obligativitatea stabilirii unei redevenţe se justifică. 

Pentru fiecare An Contractual, nivelul redevenţei va fi de 200.000 lei şi se indexează 

anual cu indicele de inflaţie. 

Nivelul redevenţei va fi modificat ori de câte ori, pe durata derulării prezentului 

Contract, vor fi realizate investiţii, din fondurile Delegatarului, în sistemul de 

salubrizare al Municipiului Tg Mureş. Valoarea modificărilor va fi calculată astfel încât 

să acopere valoarea amortizării investiţiilor respective.  
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Redevenţa devine exigibilă de la Data de Începere a Contractului şi va fi plătită în 

tranşe trimestriale egale în contul notificat de Delegatar, pana la data de 15 ale 

primei luni următoare trimestrului pentru care trebuie efectuată plata (de exemplu 

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

de-a patra luni calculate de la Data de Începere a Contractului şi aşa mai departe).  

În cazul în care Delegatul nu efectuează plata redevenţei datorată Delegatarului în 

termenul prevăzut anterior, Delegatul va plăti penalităţi de întârziere în conformitate 

cu prevederile Codului fiscal referitor la creanţele bugetare. 

Neplata redevenţei de către Delegat în termen de 30 (treizeci) de Zile de la data 

scadenţei, conferă Delegatarului dreptul de a considera Contractul reziliat de plin 

drept fără a fi nevoie de nicio altă formalitate sau de intervenţia unei instanţe 

judecătoreşti. Delegatul va rămâne obligat si după rezilierea Contractului la plata 

Redevenţei datorate până la Data Încetării Contractului, precum si la plata 

penalităţilor de întârziere. 

Nu sunt acceptate plăţi parţiale. În cazul efectuării unei astfel de plăţi parţiale, 

Delegatarul va fi îndreptăţit să considere plata ca fiind neefectuată. 

Momentul efectuării plăţii se consideră a fi ziua în care contul Delegatarului este 

creditat cu suma reprezentând tranşa trimestrială de plată. 

Redevenţa astfel plătită se constituie venit la bugetul local. 

 

10 Concluzii 

Studiul de fundamentarea şi stabilire a soluţiei optime de gestiune a unor 

componente ale Serviciului de salubrizare în Municipiul Tg Mureş a fost efectuat în 

scopul analizării oportunităţii deciziei de delegare. 

Analizele efectuate în cadrul Studiului au plecat de la datele şi informaţiile puse la 

dispoziţie de Municipiul Tg Mureş. 

Analiza realizată în cadrul acestui studiu a relevat impactul, contextul şi implicaţiile 

principalelor riscuri asociate celor 2 scenarii care au făcut obiectul analizei: 

a) scenariul concesiunii serviciului public; 

b) scenariul gestiunii directe a serviciului public. 

Analiza riscurilor asociate contractului de concesiune relevă că acestea sunt 

transferate în cea mai mare parte operatorul economic care va trebui să prezinte 

autorităţii contractante un plan eficient de măsuri pentru gestionare a lor, astfel încât 

să asigure o calitate adecvată a serviciului public. Principalele măsuri de asigurare a 

Autorităţii Contractante cu privire la modalitatea de prestare a serviciului public 

precum şi la calitatea acestuia vor rezulta în principal din prevederile documentaţiei 



 

123 

de achiziţie care va fi întocmită în vederea atribuirii contractului de concesiune. Mai 

mult, Autoritatea Contractantă poate introduce în clauzele contractuale prevederi 

clare cu privire la prestarea serviciului public de către concesionar. Rezultă astfel că 

Autoritatea Contractantă are la îndemană o serie de instrumente prin care se 

poate asigura de buna prestare a serviciului public. 

Dreptul de exploatare a rezultatului serviciilor prestate se acordă operatorului care, în 

acelaşi timp, preia majoritatea riscurilor aferente administrării serviciilor. Mai exact, 

operatorul va prelua riscurile aferente Contractului care sunt formate din: 

 Risurile privind Capacitatea de exercitare a serviciului, 

 Risc asociat protecţiei mediului, 

 Risc privind Finanţator şi finanţare, 

 Risc de Operare, 

 Riscul fluctuaţiei de piaţă, 

 Risc legal şi politica municipalităţii, 

 Activele proiectului 

 Forţa majoră 

Municipalitatea preluând astfel o mică parte din riscuri şi luând-uşi toate măsurile 

necesare pentru a le diminua: 

 Riscul ca finanţatorul să fie incapabil de plata astfel operatorul devine 

insolvabil sau efectuarea unor prestaţii ce necesită o finanţare mai mare decât 

cea estimată, astfel încât municipalitatea să nu primescă prestaţiile solicitate. 

O corectă şi aprofundată analiză a resurselor financiare prezentate în cadrul 

ofertei depuse de operator, precum şi angajamentul municipalităţii privind 

plata serviciilor de salubrizare sunt măsuri de diminuare a riscului, ce se poate 

contrabalansa şi prin garantarea de către operator a realizării investitiei 

(Garanţia de bună execuţie). 

 Riscul fluctuaţiei de piaţă – inflaţia, astfel încât valoarea plăţilor în timp să fie 

diminuată de creşterea inflaţiei. Municipalitatea va diminua acest risc prin 

evitarea ca operatorul să beneficieze de supracompensări sau să beneficieze 

de plăţi duble. Municipalitatea va aplica ajustarea preţurilor în conformitate cu 

art. 16 al Ordinului ANRSC nr. 109/2007 şi art. 19 din Legea 101/2006. 

Având imaginea de ansamblu a fiecărui scenariu analizat se poate trage cu uşurinţă 

concluzia căsingurul orizont de timp plauzibil pentru delegarea eficientă a unor 

componente ale serviciilor de salubrizare este de 8 ani. O activitate operaţională 

eficientă pentru agentul economic se va reflecta şi în performanţe mai ridicate 

precum şi într-un nivel de costuri operaţionale unitare mai redus, însemnând şi 
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pentru concesionar costuri mai mici aferente serviciului de salubrizare. O eficienţă 

mai ridicata in operare are influenţă directăşi asupra reducerii riscurilor financiare sau 

de operare care guvernează contractul. 

Raţionamentul economico-financiar este susţinut de o serie de argumente sociale şi 

de mediu care favorizează încheierea unui contract de concesiune.  

Astfel, principalele argumente care fundamentează prestarea serviciului public de 

salubrizare prin încheierea unui contract de concesiune sunt: 

 Posibilitatea autorităţii contractante de a presta componente ale serviciului 

public de salubrizare prin delegare, fără a deţine efectiv la data semnării 

contractului de concesiune a resurselor tehnice, materiale şi umane, urmând 

ca acestea să fie asigurate de concesionar. 

 Asigurarea funcţionării eficiente a serviciului de salubrizare şi a exploatării 

bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipalităţii, afectate 

serviciului de salubrizare, precum şi asigurarea protecţiei mediului. 

 Modelul de business este profitabil pentru operatorii economici pe termen 

lung, fapt care va asigura o concurenţă adecvată, asigurând astfel pentru 

autoritatea contractă premisele optime care vor garanta selectarea 

operatorului economic care prezintă cel mai bun raport calitate – preţ pentru 

prestarea serviciului de salubrizare. 

 Asigurarea continuităţii serviciului de salubrizare la nivelul municipiului (în 

special a celor sezoniere şi punctuale), inclusiv a serviciului de deszăpezire pe 

timp de iarnă. 

 Generarea de venituri la nivel local prin încasarea redevenţei – modelul de 

business este astfel profitabil pentru ambele părţi ale contractului de 

concesiune. 

În concluzie, rezultatele acestui studiu evidenţiază că delegarea unor componente 

ale serviciului public de salubrizare a Municipiului Tg Mureş (măturatul, 

spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; curăţarea şi transportul zăpezii 

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

de îngheţ; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 

acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare) prin 

încheierea unui contract de concesiune pe o perioadă de 8 ani, este 

fundamentată, justificată şi realizabilă, această alternativă fiind cea mai 

avantajoasă, atât pentru concedent cât şi pentru concesionar. Concedentul 

(Municipiului Tg Mureş) va putea astfel să obţină un raport calitate – preţ optim şi o 

degrevare de riscuri asociate acestui serviciu public. 
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Trebuie avut de asemenea în vedere că analiza financiară a fost necesar a fi 

realizată doar pentru scenariul de concesiune având în vedere că, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, pentru acesta trebuie testată şi demonstrată viabilitatea 

economico – financiară. 

În concluzie, în ceea ce priveşte scenariul concesiunii, rezultă că acesta este 

profitabil pentru toate părţile implicate doar în situaţia în care serviciul este delegat 

pentru o perioadă lungă de timp, aşa cum rezultă din analiza prezentată în acest 

studiu. 

Rezultă din analiza realizată în cadrul studiului că o parte semnificativă din riscurile 

asociate contractului sunt transferate către operatorul economic, fapt care 

fundamentează încheierea unui contract de concesiune a serviciului de salubrizare. 

Mai mult, din analiza economico –financiară rezultă fiabilitatea modelului economico 

– financiar pentru concesionar, existând astfel şi premisele necesare pentru a 

asigura un nivel adecvat de concurenţă de piaţă. Beneficiile sociale şi de mediu 

asociate contractului de concesiune sunt enunţate de asemenea în conţinutul acestui 

studiu şi contribuie la fundamentarea necesităţii şi a oportunităţii de încheiere a unui 

contract de concesionare a serviciului de salubrizare de către Municipalitate. 

Din analiza economico - financiară rezultă şi parametrii orientativi ai contractului de 

concesiune precum şi perioada fezabilă de concesionare a serviciului: 8 ani. 

Rezultă astfel, din analiza realizată în prezentul studiu, în manieră comparativă, 

faptul că prestarea serviciului public de salubrizare ((măturatul, spălatul, 

stropirea şi întreţinerea căilor publice; curăţarea şi transportul zăpezii de pe 

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

îngheţ; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 

acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare) prin 

delegare, respectiv prin încheierea unui contract de concesiune pentru o 

perioadă de 8 ani, reprezintă scenariul recomandat, favorabil şi cel mai 

avantajos pentru Municipiul Tg Mureş. 

 

 


