Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. …… a Consiliului Local al Municipiului Buzău
din data de …. …………

CAIET DE SARCINI
pentru prestarea activităţii de curăţarea si transportul zăpezii de pe căile publice si
menţinerea in funcţiune a acestora pe timp de polei sau de ingheţ
CAP. I
Obiectul caietului de sarcini
Art.1.
Prezentul caiet de sarcini 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.
Art.2.
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de
referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare.
Art.3.
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării
activităţii de curăţarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menţinerea in funcţiune a
acestora pe timp de polei sau de ingheţ şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază. Caietul
de sarcini devine anexă la contractul de concesiune.
Art.4. (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile
referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi
sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu
standarde relevante sau altele asemenea.
(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la
verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din
actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare.
(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la
prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul
prestării serviciului/activităţii şi care sunt în vigoare.
Art.5. Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de
salubrizare.
Activitatea serviciului de salubrizare care face obiectul prezentului Caiet de sarcini aşa
cum este menţionată în Legea 101/2006 republicată şi actualizată este: curăţarea si transportul
zăpezii de pe căile publice si menţinerea in funcţiune a acestora pe timp de polei sau de ingheţ.
CAP. II
Cerinţe organizatorice minimale
Art.6.
Operatorul serviciului de salubrizare va asigura:
a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii,
protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a
construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;
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b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie
de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;
c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a
gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul
serviciului de salubrizare;
d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a
informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora
prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii;
e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;
f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de
operare;
g) înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;
h) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;
i) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a
acestora;
j) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;
k) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor
competente, conform reglementărilor în vigoare;
l) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract;
m) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de
intervenţie;
n) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor
în condiţiile stabilite prin contractul de concesiune.
Art.7.
Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în
Regulamentul serviciului, anexă la contractul de concesiune.
CAP.III
Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe
timp de polei sau de îngheţ
Art.8.
(1) Operatorul are obligaţia de a desfăşura activităţile de curăţare şi de transport al
zăpezii de pe căile publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau
de îngheţ, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Buzău.
(2) Deszapezirea constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii sau
gheții și de combatere a poleiului în scopul desfășurării circulației autovehiculelor și
pietonilor în condiții de siguranță.
(3) Operatorul care prestează activitatea de curăţare şi de transport al zăpezii îşi va
organiza sistemul de informare şi control asupra stării drumurilor, precum şi a modului de
pregătire şi acţionare pe timp de iarnă.
(4) Pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă în timpul
iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acţiune cu autoritătea administraţiei
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publice locale, până la 1 noiembrie, pentru acţiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi
combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:
a) pregătitoare;
b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire;
c) de prevenire şi combatere a poleiului.
(5) Operatorul împreună cu Consiliul Local al Municipiului Buzău, va lua măsurile de
organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în:
a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul localităţii şi dotarea
necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;
b) organizarea unităţilor operative de acţiune;
c) întocmirea programului de pregătire şi acţiune operativă în timpul iernii.
(5) Planul operativ de acţiune în timpul iernii va cuprinde cel puţin:
a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianţilor;
b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire, combatere polei şi încărcare a zăpezii;
c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona;
d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona cu prioritate;
e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creşe, grădiniţe, cămine de bătrâni, staţii de
salvare, spitale, unităţi de învăţământ);
f) lista mijloacelor de comunicare;
g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa şi numerele de telefon de
la serviciu şi de acasă;
h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare şi a
gurilor de scurgere;
i) lista staţiilor şi refugiilor de transport în comun;
j) lista locaţiilor de depozitare a zăpezii;
k) dispunerea spaţiilor pentru adunarea şi odihna personalului.
(6) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcţie de necesitate, are ca scop
menţinerea în stare practicabilă a arterelor de circulaţie şi cuprinde următorul ciclu de operaţii:
a) curăţatul manual al zăpezii;
b) curăţatul, încărcatul mecanizat şi pluguitul;
c) combaterea poleiului;
d) curăţarea de zăpadă și gheață a gurilor de scurgere.
(7) Împrăştierea substanţelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau
mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariţiei poleiului, a gheţii şi în perioada în
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care se înregistrează variaţii de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheţii urmată în
perioada imediat următoare de îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.
(8) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanţi
chimici în amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform pe
suprafaţa părţii carosabile.
(9) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează
în cazul în care temperatura nu scade sub - 10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza
clorura de calciu sau alte substanţe chimice care au un grad de coroziune redusă.
(10) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de
coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acţiunea de împrăştiere pot produce
deteriorări prin acţiunea abrazivă ori prin lovire şi/sau înfundare a canalizării stradale este
interzisă.
(11) Substanţele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva îngheţului şi
pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.
(12) Operatorul împreună cu Consiliul Local al Municipiului Buzău au obligaţia să
anunţe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca
urmare a lucrărilor de curăţare şi transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum
şi orice alte informaţii legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare
asigurării unei circulaţii în siguranţă a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a
autovehiculelor care asigură aprovizionarea şi a celorlalte autovehicule.
Art.9. Condiţii tehnice
(1) Pentru realizarea lucrărilor deszăpezire se folosesc mijloace mecanizate specializate sau
generale și forță de muncă umană. Operatorul va fi dotat cu utilaje performante și va avea
exeperiență în domeniu. Domeniul public ce urmează a fi menținut cuprinde toată
suprafața carosabilului, a aliniamentelor stradale și a trotuarelor, a stațiilor de transport în
comun, a parcărilor, trecerilor de pietoni specificate in Anexa A. Anexa A poate fi
modificata prin proces-verbal însușit de părți, în funcție de necesitățile concendentului.
Operaţiunile de curăţare şi transport al zăpezii şi de acţionare cu materiale antiderapante se
realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau
tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor şi al cursurilor de apă.
(2) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat, în funcţie de condiţiile
specifice din teren.
(3) Operatorul serviciului de salubrizare va avea convenţii încheiate cu Administraţia Naţională
de Meteorologie, pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluţia
temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităţilor de precipitaţii sub formă de zăpadă.
(4) În funcţie de prognoza meteorologică primită, operatorul va acţiona preventiv pentru
preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului.
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9.1. Curăţatul manual al zăpezii
(1) Activitatea se desfăşoară ziua sau noaptea, în funcţie de necesitate. Prestaţia constă în
strângerea zăpezii în grămezi la distanţe de 10-15 m în zone unde nu se stânjeneşte circulaţia
auto sau pietonală şi nu sunt afectate utilităţile domeniului public.
(2) Curăţarea manuală a zăpezii se execută pe trotuarele care nu se pretează ca
dimensiuni sau acces intervenției mecanizate, la borduri, stațiile mijloacelor de transport în
comun aferente străzilor din zona autorizată, guri de scurgere, treceri de pietoni, etc. Curăţarea
manuală a gheţii se execută prin spargere sau tăiere, cu dispozitive şi scule speciale.
(3) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât şi noaptea, în funcţie de
necesităţi, cu respectarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate a muncii.
(4) Activitatea se desfăşoară pe străzile indicate în Anexa A, anexă care poate fi
modificată prin acordul părţilor pe perioada derulării contractului de concesiune prin proces
verbal.
9.2. Curăţatul, încărcatul mecanizat şi pluguitul
(1) Curăţatul mecanizat al zăpezii constă în periatul mecanic al zăpezii, pluguitul zăpezii,
încărcatul, transportul şi descărcatul zăpezii în locuri autorizate.
(2) Prin periatul mecanic al zăpezii se înţelege îndepărtarea acesteia de pe suprafeţele de
circulaţie cu ajutorul periilor metalice montate pe autovehicule.
(3) Pluguitul se aplică pe străzi unde grosimea stratului de zăpadă depăşeşte în general 10
cm; nu se aplică pe străzi cu denivelări sau după caz ca urmare a constatărilor dispecerilor de
serviciu. Activitatea constă în îndepărtarea zăpezii de pe carosabil cu ajutorul plugurilor montate
pe autovehicule.
(4) Arterele de circulaţie vor fi practicabile în termen de 4 ore de la încetarea ninsorii.
Durata unei intervenții pe toate străzile cuprinse în urgența I nu va depăși 2 ore.Durata unei
intervenții pe toate străzile cuprinse în zona de autorizare nu va depăși 4 ore. În cazul ninsorilor
continue se va acționa potrivit dispozițiilor comandamentului. Pe străzile cu denivelări mari se va
acționa cu tehnologii adecvate care să permită menținerea lor în stare normală de utilizare.
(5) Degajarea zăpezii de pe arterele de circulație unde există parcări, treceri de pietoni și
stații de autobuz se va face astfel încât accesul să nu fie restricționat.
(6)Încărcatul şi transportul zăpezii se vor face cu vehicule adecvate, până la asigurarea
condiţiilor optime de circulaţie rutieră şi pietonală.
(7) Activitatea se desfăşoară pe străzile indicate în Anexa A, anexă care poate fi
modificată prin proces verbal însușit de către părți, în funcție de necesitatea concedentului.
9.3. Combaterea poleiului
(1) Activitatea se face cu scopul măririi coeficientului de aderenţă al autovehiculelor faţă
de drum şi se desfăşoară în zona de autorizare, pe străzile şi cu frecvenţă de lucru prevăzute în
Anexa B.
(2) Combaterea poleiului se face astfel:
a) cu amestec de sare şi nisip;
b) cu soluție de sare;
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c) cu sare pură se va utiliza numai pe îmbrăcăminți bine etanșeizate doar cu avizul
administratorului domeniului public: utilizarea sării este eficientă numai pentru
temperaturi la suprafața carosabilului mai mari de -7C;
d) cu clorură de calciu.
(3) la alegerea soluției de deszăpezire se va ține cont de starea carosabilului, natura
îmbrăcăminții carosabilului, condițiile meteo din timpul iernii pentru asigurarea unui grad de
aderență optim și o protecție adecvată a carosabilului. Materialele antiderapante vor fi
împrăștiate cât mai uniform pe suprafața carosabilului.
(4) În cazul arterelor de circulație nou asfaltate (lista acestora va fi pusă la dispoziția
operatorului de către delegatar la finalizarea asfaltării) combaterea poleiului se va face numai cu
clorură de calciu timp de 5 ani de la asfaltare. În situația arterelor de circulație modernizate
pentru combaterea poleiului se va folosi numai clorură de calciu, timp de 2 ani de la
modernizare.
(5) Prestaţia se face cu utilaje speciale sau manual şi se efectuează prioritar pe străzile
principale, poduri, în intersecţii, staţiile mijloacelor de transport în comun.
9.4. Curăţarea gurilor de scurgere
(1) Pentru colectarea apelor meteorice se foloseşte reţeaua de canalizare care este în
exploatarea şi întreţinerea Companiei de Apă Buzău
(2) Operatorul va curăţa de zăpadă şi gheaţă gurile de scurgere în reţeaua de canalizare,
pentru a se asigura scurgerea apei rezultate în urma topirii zăpezii.
9.5. Deszăpezirea
(1) Deszăpezirea constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii sau
gheţii şi de combatere a poleiului în scopul asigurării circulaţiei autovehiculelor şi pietonilor în
condiţii de siguranţă.
(2) Pentru realizarea acestui complex de lucrări se folosesc mijloace mecanice
specializate sau generale şi forţă de muncă umană.
(3)Operatorul are experienţă în domeniu şi este dotat cu utilaje performante. Toate
utilajele de deszăpezire sunt dotate cu mijloace moderne de comunicare (staţii de emisie-recepţie
sau telefoane mobile).
9.6. Transportul zăpezii
(1) Activitatea constă în umplerea manual/mecanizată a mijloacelor de transport cu zăpadă și
gheață rezultate din curățarea căilor publice. Încărcatul mecanizat și transportul zăpezii și gheții
se va face cu vehicule adecvate până la asigurarea condițiilor optime de circulație rutieră și
pietonală.Consiliul Local al Municipiului Buzău stabileşte locurile de depozitare sau de
descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acţionat
manual sau mecanizat.
(2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:
a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;
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b) suprafaţa depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantităţi de
zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;
c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă,
comunicată de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe
suprafaţa pentru care se realizează operaţia de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural
pentru zăpada depozitată;
d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire şi de deversare a acesteia
numai în reţeaua de canalizare a localităţii, în punctele avizate de operatorul serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare.
(3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare
avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
(4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecţii, pe spaţii verzi sau virane.
(5) Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii acesteia trebuie să se
realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activităţii de deszăpezire.
(6) Consiliul local al Municipiului Buzău stabileşte şi alte intervale de timp în care operatorul
trebuie să asigure deszăpezirea, în funcţie de importanţa străzilor, abundenţa cantităţii de zăpadă,
dotarea cu mijloace tehnice şi umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.
(7) Transportul, depozitarea şi descărcarea zăpezii şi a gheţii formate pe carosabil se realizează
concomitent cu operaţia de deszăpezire.
Art. 10. Programe de execuţie
(1) Programul de deszăpezire va fi supus aprobării Primarului Municipiului Buzău până
la 01 noiembrie şi se va pune în aplicare sub directa coordonare, prin Comandamentul de
deszăpezire constituit în baza dispoziţiei Primarului.
(2) Programul va fi elaborat pentru arterele de circulaţie principale şi secundare.
(3) Programul va cuprinde algoritmul lucrărilor de deszăpezire care va trebui respectat cu
stricteţe.În primă urgenţă vor fi executate lucrări de deszăpezire pe arterele care asigură accesul
la instituţii publice, fabrici de pâine, facilităţile operatorilor de servicii publice, instituţii de
învăţământ.
(4) Operatorul serviciilor trebuie să fie integral pregătit de intervenţie directă (utilaje,
materiale, forţă de muncă, programe de lucru) până cel târziu în data de 1 noiembrie a fiecărui
an. Dotarea cu utilaje trebuie să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate
conform programului aprobat.
(5) Operatorul serviciilor va lua toate măsurile pentru a fi gata de acţiune la o oră de la
primirea dispoziţiei de lucru, iar în patru ore la întreaga capacitate programată.
(6) În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheţii, arterele de circulaţie a
mijloacelor de transport în comun, spaţiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele
din dreptul staţiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale staţiilor
mijloacelor de transport, căile de acces la instituţiile publice şi unităţile de alimentaţie publică
trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.
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(7) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va
interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă
mijloacele de transport în comun.
(8) Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor şi
aleilor din cadrul localităţii.
(9) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi
gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de
canalizare.
(10) La nevoie va fi asigurată funcţionarea fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire
prin organizarea activităţii pe schimburi.
(11) Confirmarea prestaţiei de deszăpezire se va face în baza planului de lucrări aprobat şi
a fişelor zilnice de lucru ce se vor fi întocmite de operator şi confirmate de concedent.
Art.11.
Prestarea activităţilor de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ se vor executa astfel încât să se
realizeze:
a) continuitatea activităţii pe toată durata sezonului rece, indiferent de condiţiile meteo, cu
respectarea prevederilor contractuale;
b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor;
c) controlul calităţii serviciului prestat;
d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;
e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei
publice locale, în condiţiile legii;
g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea
costurilor de prestare a serviciului;
h) asigurarea capacităţii de curăţare manuală şi mecanizată a tuturor căilor publice, pentru
prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;
i) asigurarea capacităţilor de încărcare şi transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile
care au fost autorizate în acest scop;
j) asigurarea utilajelor şi a întregii cantităţi de material antiderapant necesare combaterii
poleiului de pe căile publice;
k) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în
normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurarea unui serviciu de calitate;
l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul
serviciului de salubrizare;
m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr
suficient.
Art.12. Cantităţi de lucrări
(1) Căile de circulaţie pe care se asigură curăţarea zăpezii sunt prevăzute în anexa A.
(2) Staţiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea şi
transportul zăpezii vor fi prevăzute în programul de deszapezire supus aprobarii Primarului
Municipiului Buzau.
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(3) Trecerile de pietoni şi trotuarele adiacente acestora la care se asigură deszăpezirea şi
transportul zăpezii vor fi prevăzute în în programul de deszapezire supus aprobarii Primarului
Municipiului Buzau.
(4) Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de cămin destinate descărcării
zăpezii provenite din activitatea de deszăpezire, conform avizului operatorului serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi a gurilor de scurgere vor fi prevazute în programul
de deszapezire supus aprobarii Primarului Municipiului Buzau.
(5) Amplasamentele spaţiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de
deszăpezire vor fi indicate de Consiliul Local al Municipiului Buzau.
(6) Lista drumurilor publice ce trebuie menţinute în funcţiune prin combaterea poleiului
şi a îngheţului sunt cele din anexa B.

(7) Lista substanţelor chimice şi antiderapante admisibile în aria de operare sunt enuntate in prezentul
caiet de sarcini.

(8) Operatorul serviciului de salubrizare va asigura până la data de 1 noiembrie întreaga
cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acţiunea de combatere a poleiului.
Art.13. Condiţii de calitate

(1) Domeniul public pentru care s-a contractat acest serviciu se consideră deszăpezit
atunci când se poate circula în condiţii normale prin efectuarea lucrărilor necesare, enumerate
mai jos, cu o frecvenţă minimă care este indicată în Anexele A si B şi prevăzută în programul de
prestaţie întocmit de operator de comun acord cu concendentul, în funcţie de condiţiile
meteorologice:
- curăţatul mecanizat al zăpezii;
- curăţatul manual al zăpezii;
-combaterea poleiului prin împrăştierea mecanizată a antiderapantului, din utilaje
speciale.
Art.14. Dotări cu personal-utilaje
Operatorul îşi va dimensiona personalul, parcul de autospeciale, al echipamentelor pentru
prestarea activităţii de curăţarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menţinerea in
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de ingheţ, în funcţie de volumul de lucrări estimate în
prezenta secţiune, având în vedere ca suprafeţele domeniului public cuprinse în programul de
prestaţii trebuie să fie practicabile în termen de 4 ore de la încetarea ninsorii, prin exercitarea
tuturor lucrărilor necesare– în scopul obţinerii şi menţinerii calităţii cerute conform prevederilor
prezentului caiet de sarcini.
Art.15. Tehnologii
Operatorul va organiza modul de efectuare a prestaţiei de curăţarea si transportul zăpezii
de pe căile publice si menţinerea in funcţiune a acestora pe timp de polei sau de ingheţ, prin
dotarea cu utilaje prin care să asigure funcţionarea serviciului la parametrii de calitate impuşi
prin prezentul caiet de sarcini şi Regulamentul de salubrizare, anexe la contractul de delegare
prin concesiune.
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Art.16 . Verificări, recepţii, garanţii
(1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei şi va întocmi zilnic
rapoarte de constatare privind calitatea prestaţiei, confirmate şi de concesionar.
(2) În rapoartele de constatare zilnică concedentul va consemna şi modul de rezolvare de
către operator a sesizărilor primite de la concedent şi, dacă este cazul, penalităţile aplicate
concesionarului pentru deficienţele constatate.
(3) Operatorul va pune zilnic la dispoziţia concedentului autovehicule şi, la cerere staţii
de emisie-recepţie sau telefoane mobile, pentru verificarea domeniului public care intră în
programul de deszăpezire.
(4) La sfârşitul fiecărei luni se întocmeşte un proces verbal de recepţie, semnat de ambele
părţi, care cuprinde constatările din rapoartele zilnice şi, dacă este cazul, penalităţile aplicate
concesionarului pentru deficienţele constatate.
(5) Operatorul răspunde şi garantează material şi financiar buna desfăşurare a lucrărilor,
calitatea şi cantitatea stabilite prin programul de prestaţie.
CAP. IV. Condiţii de exploatare a activităţii curăţarea si transportul zăpezii de pe căile
publice si menţinerea in funcţiune a acestora pe timp de polei sau de ingheţ
A. Condiţii tehnice
Art.17. Operatorul trebuie să asigure prestarea activităţii de curăţarea si transportul zăpezii de
pe căile publice si menţinerea in funcţiune a acestora pe timp de polei sau de ingheţ în regim de
continuitate pentru toţi utilizatorii de pe raza municipiului Buzău, cu respectarea condiţiilor
tehnice specifice fiecărei activităţi.
Art.18. Toate maşinile şi utilajele din pregătirea tehnică a operatorului vor fi folosite pentru
realizarea prestaţiilor în municipiul Buzău.
Art.19. Utilajele trebuie menţinute în stare optimă pentru a asigura desfăşurarea continuă a
activităţii.
B. Obiective de exploatare
Art.20. Obiectivele pe care trebuie să le atingă operatorul prin prestarea activităţii curăţarea si
transportul zăpezii de pe căile publice si menţinerea in funcţiune a acestora pe timp de polei sau
de ingheţ care face obiectul contractului de concesiune sunt:
a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii vieţii şi
eficienţa serviciilor de salubrizare;
b) promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii;
c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;
d) protecţia mediului înconjurător.
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C. Obiectivele de ordin economic
(1) Serviciul public de salubrizare stradală şi deszăpezire va urmări să se realizeze un raport
calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune şi un echilibru
între riscurile şi beneficiile asumate prin contract.
(2) Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în
conformitate cu prevederile legale.
D. Obiective de mediu
(1) Pe perioada derulării contractului de concesiune se vor respecta condiţiile impuse de avizul
de mediu, dacă este cazul.
(2) Pe toată perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa
condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente
conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu.
CAP. V. Sarcinile Consiliului Local al Municipiului Buzău
şi ale operatorilor în domeniul investiţiilor
Art.21. (1) Finanţarea investiţiilor se asigură din următoarele surse:
a) Fonduri proprii ale operatorului;
b) Credite bancare obţinute de operator;
c) Contribuţia de capital privat a operatorului;
d) Economii rezultate din dotarea cu echipamente performante;
e) Alte surse.
(2) Investiţiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea
serviciilor de salubrizare se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de concesiune.
(3) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorului rămân în
proprietatea acestuia pe perioada derulării şi la încetarea contractului de concesiune.
CAP. VI. Regimul bunurilor
Art.22. În derularea contractului de concesiune, operatorul va utiliza următoarele categorii de
bunuri:
a) bunurile de retur: bunurile care au făcut obiectul concesiunii;
b) bunurile de preluare: bunurile mobile ce au aparţinut concedentului şi care au fost
folosite de către acesta pe durata concesiunii;
c) bunurile proprii: bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost folosite de către
acesta pe durata concesiunii.
La încetarea contractului bunurile utilizate pe parcursul procedurii se împart astfel: bunurile
de
retur şi bunurile de preluare - concedentului, iar bunurile proprii - concesionarului/operator.
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CAP. VII. Obligaţiile privind protecţia mediului
Art.23. (1) Obligaţiile pe linie de protecţie a mediului atât cele care decurg direct din prestarea
serviciilor publice de salubrizare cât şi cele derivate din activităţile conexe serviciului sunt în
sarcina operatorului.
(2) Operatorul trebuie să respecte obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg
direct din prestarea serviciilor publice de salubrizare stradală, precum şi din cele derivate din
activităţile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor şi a parcului auto.
(3) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităţilor de mediu, se va
conveni cu acesta un program de conformare.
CAP. VIII. Durata concesiunii
Art.24. Durata pentru care se concesionează activităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) este de 8 ani,
începând cu data semnării contractului de delegare a gestiunii . Contractul poate fi prelungit doar
cu acordul Consiliului Local al Municipiului Buzau in conformitate cu prevederile legale
incidente la data prelungirii.
(2) Pe durata stabilită la alin . (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de
salubrizare.
CAP. IX. Cuantumul garanţiilor datorate de operator
Art.25. - Garanţia de bună execuţie reprezintă 5 % din valoarea contractului pentru activităţile de
salubrizare stradală, deszăpezire şi dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare pe o perioadă de 3 luni,
având valabilitate egală cu durata contractului, stabilită în baza tarifelor agreate.
CAP. X. Sancţiuni
Art.26 . - În cazul rezilierii contractului de concesiune din vina concesionarului, acesta va plăti
concedentului suma de 20.000 Euro ca titlu de despăgubiri.
.
CAP. XI. Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune
Art.27. - Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situaţii :
a)în cazul în care operatorului i se retrage licenţa A.N.R.S.C. sau aceasta nu este
prelungită după expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
b)la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părţile nu convin, prin
simplu acord de voinţă, prelungirea acestuia, în condiţiile legii;
c)în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de
către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului ;
d)în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu
plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
e)în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu
plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;
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f)în cazul în care interesul naţional o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se
poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea
concedentului, în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili
preţul just al răscumpărării. În această situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune;
g)în cazul în care concesionarul nu deţine autorizaţiile legale necesare sau când acestea
ori licenţa sunt retrase.
CAP. XII. Dispoziţii finale
Art.28. Prezentul caiet de sarcini se foloseşte împreună cu Regulamentul de salubrizare al
municipiului Buzău şi cu contractul de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare a
municipiului Buzău.
Art.29. Prezentul caiet de sarcini prezintă un număr de 2 anexe.
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