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                                                                           Proiect  
                                                                             Avizat secretar general UAT Nădlac 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 

din ______2020 
privind  aprobarea delegării prin concesiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție și 
deratizare aferente serviciului public de salubrizare al orașului Nădlac, a studiului de 

fundamentare,  a caietului de sarcini,  indicatorilor de performanță  și a  modelului de contract 
de delegare prin concesiune a activităților  de dezinfecție, dezinsecție și deratizare din orașul 

Nădlac  
 
 
          Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de ______2020, 
Având în vedere: 
- inițiativa primarului oraşului Nădlac Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat 
cu nr. 6341 din data de 20.11.2020  
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei nr. 6342 din 
data de 20.11.2020 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 26/20.02.2020 privind înființarea Serviciului public de 
salubrizare al orașului Nădlac și stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul 
serviciului public de salubrizare, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilități publice, prin care s-a aprobat gestiunea delegată ca modalitate de gestiune a 
activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 52/31.03.2009 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Serviciului de salubrizare al localităților 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 97/14.06.2018 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a activităților de dezinfecție, dezinsecție și deratizare pentru 
combaterea vectorilor și dăunătorilor de pe raza orașului Nădlac 
- prevederile art. 73(1) din Hotărârea Guvernului nr.867/2016 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, actualizată 
- prevederile art. 1(1) și (2) li.e), ale art. 3(1), art. 8(1) și (2) lit. d) și d1) și lit.i), din Legea 
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, actualizată  
- prevederile art.2 (1) și (3) lit.k), art. 6(1) lit.e), ale art.9 (1) lit.f), art. 20(1) și (2), lit.e) din 
Legea nr.101/2006, privind serviciul de salubrizare al localităților, actualizată 
- prevederile Ordinului ANRSC nr. 111/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al 
serviciului de salubrizare al localităților 
- procesul verbal de afișare și anunțul propriu-zis nr. 6343/20.11.2020 în baza prevederilor 
Legii nr.52/2003 
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-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
actualizată 
- prevederile art.129(2) lit.d) alin (7) lit.n) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind codul 
administrativ, actualizată 
- avizul _____ al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de 
disciplină 
- avizul _____ al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi 
turism, administraţie publică locală 
- avizul _____ al Comisiei pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și 
familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport 
 În temeiul art.139(1), lit.g din Ordonanța  de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, actualizată 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a activităților de 

dezinsecție, dezinfecție și deratizare, aferente serviciului de salubrizare a orașului Nădlac, 
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Se aprobă delegarea prin concesiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție și 
deratizare, prin licitație publică – procedura simplificată.  
 

Art.3. Se aprobă caietul de sarcini a activităților de dezinsecție, dezinfecție și 
deratizare, aferente serviciului de salubrizare a orașului Nădlac, conform anexei nr. 2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.4. Se aprobă modelul de contract de delegare prin concesiune a gestiunii activității 
de dezinsecție, dezinfecție și deratizare – parte componentă a serviciului de salubrizare în 
orașul Nădlac, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art.5. Se aprobă indicatorii de performanță ai activității de dezinsecție, dezinfecție și 

deratizare a orașului Nădlac, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 

Art.6. Se împuternicește Primarul orașului Nădlac, dl. Ioan Radu Mărginean, să 
semneze în numele și pe seama Consiliului Local Nădlac, Contractul de delegare prin 
concesiune a activităților de dezinfecție, dezinsecție și deratizare aferente serviciului de 
salubrizare al orașului Nădlac, care se va încheia cu operatorul selectat în urma licitației 
publice. 
 

Art.7. Prezenta hotărâre modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. IV  
la Hotarârea Consiliului Local Nădlac nr. 26/20.02.2020 privind aprobarea Caietului de sarcini 
al serviciului public de salubrizare al orașului Nădlac pentru activitatea de dezinsecție, 
dezinfecție și salubrizare. 
 

Art.8. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se 

comunică  către : 
- Compartimentul  administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
- Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 

Publice, Agenția Teritorială Deva 
- Cetățenilor prin afișare 
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- Instituția Prefectului- Județului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ – 
Compartimentul Controlul Legalității Actelor și Contencios 

 
 

Inițiator 
Primar UAT Nădlac 
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                                                                                                       Anexa nr. 1 la H.C.L. nr._____/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIU DE FUNDAMENTARE 

 
A  DECIZIEI DE CONCESIONARE A GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE DEZINSECȚIE, 

DEZINFECȚIE ȘI DERATIZARE – PARTE COMPONENTĂ A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE   

ÎN ORAȘUL NĂDLAC, JUDEȚUL ARAD 
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1. INTRODUCERE 

Consiliul Local al orașului Nădlac are competență exclusivă în ceea ce privește înființarea, 

organizarea, gestionarea și coordonarea activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare - parte 

componenta a serviciului de salubrizare, având totodată obligația de a crea condițiile pentru 

eficientizarea structurilor instituționale și a sistemelor aferente furnizării activitatii de dezinsecţie, 

dezinfecţie şi deratizare - parte componenta a serviciului de salubrizare. 

Gestionarea activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare - parte componenta a serviciului de 

salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență, precum și exercitarea atribuțiilor de 

administrare asupra bunurilor aparținând patrimoniului public sau privat al unității administrativ-

teritoriale este atribuția Consiliului Local. 

Cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, 

monitorizarea și controlul furnizării/prestării reglementate a activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare - parte componenta a serviciului de salubrizare a localităților, este stabilit prin Legea 

serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Dispozițiile acestei legi, se aplică activitatiilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare - parte 

componenta a serviciului de salubrizare, organizat la nivelul unităților administrativ teritoriale ale 

localităților. 

În temeiul dispozițiilor acestui act normativ, activitatiile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare - parte 

componenta a serviciului de salubrizare, se înființează, se organizează și se gestionează sub 

conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale și are 

drept scop realizarea activitatiilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare - parte componenta a 

serviciului de salubrizare, pentru toți utilizatorii de pe teritoriul localității. 

Ca urmare a modificării Legii serviciilor comunitare de utilități publice, prin Legea nr. 

225/23.11.2016, gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau 

privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), respectiv lit.h) fără aplicarea prevederilor Legii nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 

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

a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și 

organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale 

autorităților deliberative ale unităților administrativ teritoriale respective; 

b) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale 

unităților administrativ-teritoriale respective. 

Conform Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata, rezulta ca gestiunea 

serviciilor de utilitati publice, se organizeaza si se realizeaza in urmatoarele modalitati: 

- Gestiunea directă, se realizează in conformitate cu prevederile art.28 din Legea serviciilor 

comunitare de utilitati publice nr.51/2006 actualizata si art.12 alin(1) , lit.a) din Legea serviciului de 

salubrizare a localitatilor nr.101/2006 actualizata; 

- Gestiunea delegată, se realizează in conformitate cu prevederile art.29 din Legea serviciilor 

comunitare de utilitati publice nr.51/2006 actualizata si art.12, alin.(1), lit.b) din Legea serviciului de 

salubrizare a localitatilor nr.101/2006 actualizată; 

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

- Contract de concesiune de servicii; 
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- Contract de achizitie publica de servicii. 

Alegerea modalitatii de gestiune pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, se face prin 

hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrative-teritoriale. Organizarea 

reglementarea, conducerea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii activitatilor de 

dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizareintra in atributiile administratiei publice locale. 

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptata, activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, se 

organizeaza si se desfasoara pe baza unui regulament al serviciului si a unor caiete de sarcini, aprobate 

prin hotarari ale autoritalor locale deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau ale asociatiei 

de dezvoltare intercomunitara, dupa caz. 

Regulamentul serviciului de salubrizare a localitatilor si caietele de sarcini ale serviciului, se 

intocmesc in conformitate cu regulamentul cadru al serviciului de salubrizare si caietul de sarcini-

cadru, elaborate si aprobate prin Ordinul nr.110/2007 si respectiv Ordinul nr.111/2007, ale 

presedintelui A.N.R.S.C. 

Delegarea gestiunii acestor servicii, respectiv operarea, administrarea si exploatarea sistemelor publice 

aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitatile component ale 

serviciilor – in cazul de fara pentru activitatile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, pe baza unor 

analize tehnico-economice si de eficienta a costurilor de operare, concretizate intr-un studiu de 

fundamentare. 

Prezentul studiu, urmareste necesitatea si oportunitatea in ceea ce priveste delegarea gestiunii 

serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare din orasul Nadlac, 

prin incheierea unui  contract de concesiune de servicii. 

Prin contractul de concesiune pentru activitatile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, se urmareste 

realizarea serviciului in conditii de calitate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu 

respectarea standardelor europene, in domeniu. 

 

2. DATE GENERALE PRIVIND ORAȘUL NĂDLAC 

2.1. Autoritatea contractantă 

Autoritatea contractantă este Unitatea Administrativ Teritorială Nădlac. 

2.2. Amplasare geografică 

Oraşul Nădlac este situat în judeţul Arad, al şaselea județ ca mărime din ţară, având o suprafaţă de 

7.754 km2, în Regiunea de Dezvoltare Vest a României. Oraşul este poziţionat în extremitatea de vest 

a ţării şi a județului, în exclusivitate în Câmpia de Vest, la nord de râul Mureş. 

Localitatea se găseşte la 47 km vest de municipiul Arad, oraşul de reşedinţă al judeţului Arad. 

 Vecinii oraşului Nădlac sunt următorii:  

- Nord–graniţa cu Ungaria;  

- Est –comunele Peregu Mare şi Semlac;  

- Sud –comunele Şeitin şi Sânpetru Mare;  

- Vest –graniţa cu Ungaria. 

Oraşul Nădlac este un spaţiu multicultural, plurietnic şi multiconfesional şi constituie principala poartă 

de intrare în ţară dinspre Europa de Vest, fiind situat pe drumul European E 68 (DN7) şi pe axa 

viitoarei autostrăzi Transilvania. 

Suprafaţa totală a oraşului este de 133,15 kilometri (13.315 ha). 

2.3. Relief 

Regiunea Vest se caracterizează printr-un relief variat şi armonios distribuit în zone de câmpie, deal şi 

munte, care urcă în trepte de la vest spre est. Relieful judeţului Arad este alcătuit din forme variate şi 
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etajate pe altitudine de la vest spre est după cum urmează: Culoarul Mureşului (Petriș-Lipova): se 

remarcă prin discontinuitatea mare pe care o introduce în peisaj, de-a lungul a peste 60 de km. 

Elementul predominant este dat de Valea Mureşului. În cadrul culoarului se disting de la est spre vest: 

o zonă depresionară largă (Săvârșin-Vărădia), un defileu (Căpruța), o altă zonă depresionară mai puţin 

extinsă (Bârzava –Conop) şi ultimul defileu (Șoimoș–Lipova) din cursul Mureşului, după care acesta 

iese în câmpie. 

Zona de câmpie:Câmpia Cermeiului, Câmpia Crișului Alb, Câmpia Înaltă a Aradului,Câmpia 

Vingăi.Câmpia Cermeiului, parte a aşa-numitei “câmpii a glacisurilor”, este mărginită la sud de valea 

Teuzului şi se află în continuarea piemontului Codrului.  

Câmpia Crișului Alb cuprinde relieful coborât dintre Teuz şi Crișul Alb.  

Câmpia Înaltă a Aradului este cuprinsă între râurile Mureş şi Crișul Alb și reprezintă genetic o deltă 

cuaternară a Mureşului, construită la ieşirea din defileul Șoimoș-Lipova. Câmpia Vingăi este o câmpie 

înaltă, situată la sud de Mureş, care semnificătot o vechedeltă continental a Mureşului (anterioară însă 

deltei ce formează Câmpia Aradului). Aceasta se continuă spre vest cu o câmpie mai coborâtă, pe 

aliniamentul Aradul Nou-Sag-Mănăștur. Zona deluroasă: Dealurile Lipovei–reprezintă un piemont de 

eroziune şi se află situate la sud de Mureş. Zona depresionară:Depresiunea Zarandului, Depresiunea 

Almaș-Gurahonț, Depresiunea Hălmagiu.Depresiunea Zarandului reprezintă întreaga arie depresionară 

dintre Munţii Codru Moma şi Zarand. Depresiunea propriu-zisă se reduce la culoarul larg al Crișului 

Alb și Teuzului, mărginit de terminaţii piemontane, între Ineu şi Buteni. Depresiunea Almaș-Gurahonț 

poate fi considerată ca un sector al depresiunii Zărandului sau ca o subunitate naturală distinctă.  

Depresiunea cuprinde terminaţiile piemonturilor dinspre nord şi sud şi valea largă, terasată a Crișului 

Alb între Gurahonţ și defileul epigenetic de la Joia Mare. Depresiunea Hălmagiu comunică cu 

depresiunile Brad (pe Crișul Alb) şi Beiuş (pesteșaua de la Groşi). Spre depresiunea Almaș-Gurahonț 

se poate face legătura prin defileul epigenetic al Crișului Alb între Vârfurile şi Gurahonţ (defileul de la 

Pleşcuţa).Zona piemontană:Piemontul Codrului, Piemontul Zarandului.Piemontul Codrului este situat 

la marginea de vest a Munţilor Codru-Moma. În cadrul piemontului, eroziunea a scos la zi o serie de 

structuri vulcanice neogene (la Archiş şi Sebiş, unde Valea Deznei formează un defileu epigenetic), în 

spatele cărora s-au format mici depresiuni(Hăşmaş, Groșeni, Buhani-Dezna). Piemontul Zarandului, 

situat la baza nordică a Munţilor Zarandului, are o structură mai complexădatorită prezenţei aceloraşi 

elemente vulcanice (Mocrea, Pâncota).  

Pot fi distinse două subdiviziuni: piemontul Cuiedului (întreCigher şi Crișul Alb) şi piemontul 

Târnovei (până la valea Cigherului). Zona montanăocupăparteanord-estică a judeţului Arad şi este 

reprezentată de Munţii Codru-Moma, Munţii Bihorului şi Munţii Zarandului. Munţii Codru Moma 

sunt aşezaţi pe direcţia NV-SE şi se prezintă sub forma unei culmi de înălţime mijlocie alcătuită din 

mai multe vârfuri (Vârful Pleşu-1112 m, Vârful Izoi -1098 m, Vârful Momuta-930 m). Munţii 

Bihorului sunt reprezentaţi pe teritoriul judeţului prin versantul sud-vestic al Muntelui Găina, unde se 

găsesc cele mai mari altitudini din judeţ: Vârful Găina-1486 m şi Vârful Piatra Aradului-1429 m. 

Munţii Zarandului sunt dispuşi pe direcţia Vest-Est şi au o altitudine mai redusă. În cadrul Munţilor 

Zarandului se deosebesc trei sectoare, despărţite de culoare depresionare. Din punctul de vedere al 

reliefului, teritoriul administrativ al oraşului Nădlac este situat exclusiv la câmpie, făcând parte din 

Câmpia de Vest, districtul Câmpiei Mureşului Inferior, a cărei altitudine nu depăşeşte 50 m. 

Caracteristica geologică a teritoriului este faptul că acesta este situat în Depresiunea Panonică. Din 

punct de vedere hidrografic oraşul Nădlac se afla lângă râul Mureş, un important bazin hidrografic 

care trece şi graniţa în Ungaria, unde se varsă în Tisa. Câmpia de Vest este a doua mare regiune 
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agricolă a ţării şi posedă numeroase resurse naturale (petrol, gaze naturale, roci de construcţie, izvoare 

termale şi minerale), fapt ce a favorizat dezvoltarea activităţilor economice. 

Dintre resursele naturale subsolice ale oraşului Nădlac, cele mai importante se pot aminti, zăcămintele 

de hidrocarburi, folosite ca resurse de energie primară.  

Zăcămintele de ape geotermale sunt cantonate într-o zonă care bordează graniţa de vest, între văile 

Crișului Negru şi Mureşului, iar ele sunt utilizate într-o mică măsură. 

2.4. Demografia – Indicatori ai numărului şi structurii populaţiei 

Populaţia reprezintă elementul de bază al potenţialului economic al unui teritoriu, astfel cunoaşterea 

aspectelor privind numărul, structura şi evoluţia acesteia în timp reprezintă punctul de pornire al 

tuturor analizelor. 

În 2014, judeţul Arad avea o populaţie stabilă totală de 450.869 de locuitori, reprezentând aproximativ 

2,12% din populaţia totală a României. Prin comparaţie cu anul 2007, se observă o dinamică negativă, 

în 2014 numărul populaţiei din județ fiind mai mic cu 1,54%. Din punctul de vedere al populaţiei 

stabile, oraşul Nădlac deţine 1,74% din populaţia judeţului, respectiv 7.830de locuitori la 1 ianuarie 

2014 (în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 8.144delocuitori), 

conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică. Locuitorii oraşului Nădlac reprezintă 0,04% din 

populaţia ţării, 0,41% din populaţia Regiunii de Dezvoltare Vest şi 1,74% din populaţia judeţului 

Arad.Valoarea densităţii populaţiei la nivelul teritoriului administrativ al oraşului Nădlac este de 

58,8de loc./km2, calculată la o suprafaţă de 133,15 km2. 

Structura populației pe sexe. 

Structura pe sexe a populaţiei evidenţiază preponderența persoanelor de sex feminin, atât la nivelul 

judeţului Arad, cât şi la nivelul oraşului, astfel ponderea populației feminine în Nădlac este de 50,24% 

şi a celei masculine de 49,76%.  

Structura populației pe grupe de vârstă. 

Organizarea pe grupe de vârstă a judeţului Arad evidenţiază ponderi marginale mai ridicate deţinute de 

populaţia vârstnică (21,97%) atât faţă de situaţia la nivelul Regiunii de Vest (21,52%), cât şi faţă de 

cea de la nivelul ţării (21,53%). În cazul populaţiei tinere din județ (14,18%), se înregistrează ponderi 

mai ridicate faţă de Regiunea de Vest (13,79%) şi puţin mai scăzute decât cele ale României (14,86%). 

Populaţia adultă reprezintă 63,85% din totalul populaţiei județului, pondere care este aproximativ 

egală cu cea înregistrată la nivelul ţării(63,61%), dar diferă de cea de la nivelul regiunii (64,69%). 

În ceea ce priveşte oraşul Nădlac, structura populaţiei pe grupe de vârstă relevă ponderi mai ridicate 

deţinute de populaţie adultă (65,34%) faţă de situaţia la nivel judeţean –mediul urban (63,85%). 

Piramida vârstelor evidenţiază creşterea efectivelor de persoane vârstnice în cadrul oraşului Nădlac. 

Astfel, la nivelul anului 2014, indicele de îmbătrânire a oraşului era de 1,67.  

Datorită faptului că indicele de îmbătrânire al oraşului Nădlac este supraunitar, adică populaţia tânără 

nu depăşeşte populaţia vârstnică, oraşul nu are capacitatea de regenerare. Populaţia vârstnică 

reprezintă 22% din totalul populaţiei, în mod convenţional, se apreciază că o pondere a populaţiei 

varstanice mai mare de 12% corespunde unei populaţii îmbătrânite demografic. Prin urmare, există 

riscul de creştere a populaţiei vârstnice datorită numărului ridicat al persoanelor adulte în oraş (peste 

60%), crescând astfel şi indicele de îmbătrânire, cu numeroase implicaţii în toate sferele activităţii 

umane. 

Prognoza demografică realizată (în 2005) pebaza datelor furnizate de INS pentru anul 2025 indică o 

scădere continuă a populațieiatât pentru întreaga Regiunea de Vest,cât şi pentru judeţul Arad.  

Structura populației după etnie. 
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 În oraşul Nădlac, conform recensământului din 2011, populaţia se caracterizează printr-o mare 

diversitate etnică, lingvistică şi religioasă. Datele de la recensământul populaţiei şi locuinţelor din 

2011 arată faptul că românii sunt majoritari, constituind 44,35% din totalul populaţiei, dar şi existenţa 

unei comunităţi importante de persoane de etnie slovacă la nivelul oraşului –42,97%.  

Romii reprezintă minoritatea următoare ca valoare numerică(5%), maghiarii deţin 2,5%, iar celelalte 

minorităţi etnice deţin ponderi nesemnificative –ucraineni, germani,turci, sârbi, cehi (împreună 

însumează aprox. 6%).  

Încetinirea creșterii populației este strâns legată de sporul natural al populației (numărul total de 

nașteri minus numărul total de decese), multe localităţi din România confruntându-se cu o rată a 

natalității mică, asociată cu o creștere constantă asperanței de viață. La nivelul judeţului Arad, în 

ultimii ani s-a înregistrat o creştere a sporului natural negativ atât în mediul urban cât şi în cel rural.  

Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în cazul oraşului Nădlac, dar mult mai accentuată în ultimul an. 

2.5. Evoluția terenului pe categorii de folosință 

Fondul funciar al oraşului Nădlac se împarte în suprafaţa agricolă în proporţie de 91% şi 9% terenuri 

neagricole. Suprafaţa agricolă a oraşului Nădlac este reprezentată în cea mai mare parte de terenuri 

arabile (97%), fiind urmate de păşuni cu un procent mult mai mic, de 3%. Suprafaţa neagricolă este 

ocupată cu construcţii (32,2%), ape şi bălți (32,9%), şi căi de comunicaţii şi căi ferate (26%) 

2.6. Sectorul terţiar – Servicii 

Sectorul serviciilor concentrează 82,17% din întreprinderile oraşului Nădlac, cea mai mare pondere o 

au firmele din sectorul comerţului cu ridicata şi cu amănuntul(44,19%). Alte subsectoare de activitate 

importante sunt transporturile cu 13,18% din totalul întreprinderilor, hoteluri şi restaurante cu 7% şi 

activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, având o pondere de 6,9%. 

 

3. OBIECTUL STUDIULUI DE FUNDAMENTARE 

Obiectul prezentului studiu de fundamentare îl constituie analiza situației actuale a activitatii de 

dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare - parte componenta a serviciului de salubrizare, din orașul Nădlac 

și fundamentarea necesității și oportunității delegării, prin concesionare. Studiu de fundamentare 

reprezintă analiza tehnico-economică şi de eficienţă a costurilor de operare pentru prestarea/furnizarea 

serviciului precum şi pentru administrarea şi exploatarea activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare - parte componenta a serviciului de salubrizare şi cuprinde următoarele elemente:  

− situaţia tehnică şi economico-financiară actuală a serviciului;  

− motivaţia tehnică şi economico-financiară care justifică delegarea gestiunii;  

− nivelul minim al redevenţei;  

− durata estimată a contractului de delegare.  

 

4. SCOPUL STUDIULUI DE FUNDAMENTARE 

Studiul de oportunitate are drept scopuri:  

- fundamentarea modalităţii adecvate de gestiune (directă sau delegată) a activitatii de dezinsecţie, 

dezinfecţie şi deratizare - parte componenta a serviciului de salubrizare, respectiv a modului de 

delegare a gestiunii acestuia (contract de concesiune sau de achiziţie publică, prin licitaţie publică 

deschisă/restrânsă/procedura simplificata,  sau prin atribuire directă) în orașul Nădlac;  

- prezentarea fezabilității tehnico-economice a opțiunii;  

- motivarea economică, socială și de mediu a opțiunii alese;  

- aspecte legate de durata contractului și de valoarea redevenței. 
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5. CADRUL LEGISLATIV  

Prin raportare la principiul continuiătății serviciilor de utilitate publică și a atribuțiilor ce cad în sarcina 

autorităților publice locale în ceea ce priveste aceste servicii, se intocmeste, prezentul studiu de 

fundamentare, cu respectarea urmatoarelor acte normative: 

- Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Legea nr.51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Legea nr.101/2006, a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Legea nr.58/2016, pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra 

domeniului achizitiilor publice. 

- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice locale; 

- Legea nr.100 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii;  

- HG nr.867/2016 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; 

- Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor; 

- OUG nr.196/2005 privind fondul de mediu (prin care se instituie taxa pentru depozitarea deseurilor) 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- HG nr.246/2006 pentru apobarea Strategiei Nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor 

comunitare de utilitati publice; 

- OG nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea servicilor publice de administrare a domeniului 

public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

ajustare, sau modificare a tarifelor pentru activitatile specific serviciului de salubrizare a localitatilor; 

- Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr.82/2015 de aprobare a Regulamentului –cadru alserviciului de 

salubrizare a localitatilor-stabileste cadrul juridic unitar privind desfasurarea serviciului de salubrizare, 

definind modalitatile si conditiile cadru ce trebuie indeplinte pentru asigurarea serviciului de 

salubrizare, indicatorii de performanta, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator; 

- Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr.111/2007 de aprobare a Caietului de sarcini cadru al serviciului 

de salubrizare-stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor specific serviciului de salubrizare, 

stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu, in conditii de 

eficienta si siguranta; 

- Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr.112/2007 de aprobare a Contractului cadru de prestare a 

serviciului de salubrizare a localitatilor; contractul cadru de prestare a serviciului de salubrizare a 

localitatilor, constituie modelul contractului de prestari servicii care reglementeaza, alaturi de 

Regulamentul serviciului, relatiile dintre operatori si utilizator 

6. ASPECTE GENERALE ALE STUDIULUI  

6.1. Obiectivele principale si specifice serviciului de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, sunt:  

 - Protectia sanatatii oamenilor si a mediului prin combaterea si stingerea focarelor artropode si 

rozatoare, vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort; 

- Protectia sanatatii populatiei, prin urmarirea calitatii serviciului prestat de operatori; 

- Imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor, prin combaterea eficienta a vectorilor generator de 

disconfort si cu risc epidemiogen; 
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- Responsabilitatea fata de cetatenii orasului Nadlac, privind adoptarea unor tarife echitabile si 

accesibile tuturor consumatorilor; 

- Protectia cetatenilor si animalelor, de insecte si rozatoare, care sunt vectori potential transmitatori de 

boli grave (rabie, hepatita virala, meningoencefalita epidemica, viroze, TBC, etc...); 

- Promovarea calitatii si eficientei activitatilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare; 

- Dezvoltarea durabila a serviciilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare. 

 

6.2. Aceste servicii trebuie sa indeplineasca indicatorii de performanta, sunt prevazuti in Anexa la 

Regulamentul serviciului de salubrizare al orasului Nadlac. 

Indicatorii de performanta si de evaluare stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatori pentru 

asigurarea acestor servicii a localitatilor, cu privire la: 

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ; 

b) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale; 

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

d) adaptarea permanent la cerințele utilizatorilor; 

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

f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;  

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

muncii; 

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la 

următoarele activități: 

a) contractarea activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare; 

b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;  

c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; 

d) menținerea unor relații echitabile între operator şi utilizator, prin rezolvarea rapidă și obiectivă a 

problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;  

e) solutionarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la activitățiile de dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare; 

f) prestarea activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, pentru toți utilizatorii din raza unității 

administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii; 

g) prestarea de servicii conexe activitățiilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare - informare, 

consultanță. 

In vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta, operatorul trebuie sa asigure: 

- Gestiunea acesor servicii conform prevederilor contractuale; 

- Evidenta clara si corecta a utilizatorilor; 

- Înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea si incasarea contravalorii 

serviciilor efectuate; 

- Inregistrarea reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor si modul de solutionare a acestora. 

6.3. Descrierea serviciilor 

Dezinsecția este o activitate de combatere a insectelor prin mijloace ecologice, biologice și chimice, 

având ca scop menținerea unui nivel scăzut al densității insectelor, realizând condiții corespunzătoare 

de igienă și confort pentru populație, precum şi eliminarea riscurilor de transmitere a unor boli prin 

intermediul insectelor vectoare. 

Activitatea de dezinsectie se efectueaza la: 

- clădiri ale instituțiilor publice 
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- părți comune ale clădirilor tip condominiu, case 

- canale în care sunt amplasate rețele de alimentare cu apă, canalizare 

- parcuri, cimitire, maluri de râu, zone verzi 

- piețe, târguri, oboare 

- subsoluri uscate, umede sau inundate 

- platforme de precolectare gunoi menajer 

- canal deschis ape meteorice; 

- depozite de deseuri, spatii special amenajate pentru colectarea deseurilor. 

- Locuri in care exista focare declarate car pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor 

Dezinfecția, se efectuează în cazurile în care curățenia nu elimină riscurile de răspândire a unor 

epidemii. 

 

Dezinfecția, este o metodă a igienei, constând în operațiuni de prevenire şi combatere a bolilor 

infecțioase și parazitare la om și animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe 

suprafețele supuse acestei operațiuni. 

Activitatea de dezinfectie se efecueaza la: 

 - Depozite de deseuri municipal si cele asimilate acestora; statii de sortare a deseurilor; 

- Spatii special amenajate pentru colectarea deseurilor municipale; 

- Incaperile din cadrul condominiilor prevazute cu tobogan, destinate colectarii deseurilor municipal; 

- Mijloace de transport in comun; 

- Unitati de invatamant si sanitare, alte institutii aflate in subordinea autoritatior administratiei publice 

locale; 

- Locuri în care există focare declarate, care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor. 

 

Deratizarea, prezintă complexul de mijloace și măsuri, aplicate de toți factorii interesați în combaterea 

rozătoarelor dintr-un biotop (soareci, sobolani), vectori de maladii transmisibile si/sau generatoare de 

disconfort si mentinerea acestora la un nivel numeric redus.  

Activitatea de deratizare se efectuează la: 

- clădiri ale instituțiilor publice, inclusive spatii de protectie civila; 

- părți comune ale clădirilor tip condominiu, case 

- canale în care sunt amplasate rețele de alimentare cu apă, canalizare 

- parcuri, cimitire, maluri de râu, zone verzi 

- piețe, târguri, oboare 

- subsoluri uscate, umede sau inundate 

- platforme de precolectare gunoi menajer 

- canal deschis ape meteorice 

- locuri in care exista focare declarate car pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor. 

Partile interesate de realizarea serviciilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare din orasul Nadlac, se 

impart in: 

- Persoane fizice si asociatii de proprietari din orasul Nadlac; 

- Agentii economici care îsi desfașoara activitatea pe raza orașului Nadlac; 

- Institutiile publice, sedii sau filiale ale acestora din  orașul Nadlac 

- Autoritatea Nationala de Reglementare a Serviciilor Comunitare; 

- Agentia pentru Protectia Madiului Arad;  

- Garda Nationala de Mediu Arad; 
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- Directia de Sanatate Publică Arad; 

- Directia Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad. 

Primaria orașului Nădlac, are ca obiectiv efectuarea unui serviciu de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare, de către operatorul licentiat de autoritatea de reglementare competentă, scop în care 

efectuează controlul si urmărirea activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, executata de 

operatorul licentiat. 

Organizarea si funcționarea activităților de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare din orasul Nădlac, 

trebuie să se realizeze pe baza unor principii: 

- protecția sănătății populatiei; 

- responsabilitatea fata de cetateni; 

- conservarea si protectia mediului inconjurator; 

- asigurarea si continuitatea serviciilor; 

- tarifarea echitabilă; 

- securitatea serviciului; 

- dezvoltarea durabilă. 

Programul de execuție a lucrărilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare va fi adus la cunoștința 

autorității de sănătate publică, care poate urmări respectarea instrucțiunilor de utilizare a substanțelor 

și a reglementărilor legale în vigoare. 

Produsele utilizate în activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare vor fi avizate de către 

Ministerul Sănătății, pentru profilaxia sanitar-umană. 

Lucrările se vor executa astfel încât, să nu provoace daune de orice natură proprietății utilizatorului, 

obiectivului respectiv. Operatorul va verifica periodic, dacă tratamentele aplicate au avut efectul 

scontat sau dacă după efectuarea lucrărilor, s-au stins focarele de infecție sau dăunătorii au emigrat în 

zonele netratate. 

Operatorul va efectua lucrările de deratizare, dezinfecție și dezinsecție conform programului 

prestabilit, precum și ca urmare a sesizărilor făcute de persoane juridice, fizice, instituții publice și 

asociații de proprietarii, referitoare la existența unor focare de infecție sau dăunători. 

În acest ultim caz, operatorul, în urma sesizărilor primite, va recolta de la fața locului insecte (sub 

formă de ouă, larve, nimfe, adulți) în vederea stabilirii tratamentelor adecvate. 

Operatorul va identifica locurile unde se cuibăresc insecte și rozătoare și unde sunt posibile focare de 

infecție, stabilind tratamentele și periodicitatea efectuării acestora. 

Operatorul trebuie să fie bine instruit în manevrarea substanțelor pesticide, iar în caz de accident cu 

aceste substanțe, să știe să asigure primul ajutor, până la intervenția unităților sanitare, cărora la va 

comunica tipul substanței cu care s-a produs infectarea. 

Personalul operator care deservește mijloacele de transport a substanțelor pesticide ( numai din grupele 

Xn-nocive și Xi-iritante), trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului acestor substanțe, să 

dețină toate documente de însoțire și să nu abandoneze substanțe pesticide pe traseu. 

Pentru transportul substanțelor pesticide, se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc 

pentru sănătatea populației și a mediului. 

Ambalajele substanțelor folosite în desfășurarea activității de deratizare, dezinsecție și dezinfecție se 

vor incinera prin grija operatorului la o societate autorizată pentru aceste servicii.  

După efectuarea lucrărilor de deratizare, dezinfecție și dezinsecție, operatorul are obligația aducerii la 

cunoștința populației asupra prezenței și toxicității substanțelor utilizate, prin amplasarea de afișe în 

locuri vizibile. 
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7. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ACTIVITĂȚII DE DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE 

ŞI DERATIZARE ÎN CADRUL ORASULUI NĂDLAC 

Activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, a fost asigurată prin incheierea unor contracte de 

achizitie publică prin cumpărare directă, prin efectuarea de comenzi la nevoie.  

Analizând cheltuielile operate de-a lungul unei perioade martor de trei ani, s-au achitat aproximativ: 

60.708 lei fără TVA, pentru prestarea acestui serviciu. 

Având în vedere însă, că activitatea de dezinsecție, dezinsecție și deratizare, include obligatoriu prin 

caracterul său legal, concesionarea, în contextul atribuirii prin concesiune, s-a stabilit valoarea estimată 

ca fiind: 60.790,00 lei/an, respectiv: 243.160,00 lei/4 ani.  

 

Orașul Nădlac va  executa activitățile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, prin modalitatea de 

delegare a gestiunii, prin care se atribuie unor operatori responsabilitatea de prestare a serviciilor, pe 

baza unui contract de concesiune încheiat între Orașul Nădlac și operatori, fapt pentru care în 

următoarele rânduri expunem avantajele și dezavantajele gestiunii directe, respectiv avantajele și 

dezavantajele gestiunii delegate. 

 

În cazul în care se dorește ca modalitatea de gestiune a acestor activități sa fie gestiunea directă, se 

impune inființarea si organizarea unui serviciu public de interes local cu personalitate juridică prin 

hotărâre de consiliu, care să presteze activitatile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare. 

Acesta, trebuie să dispună de o dotare tehnico-materială adecvată si personal calificat, astfel incât sa 

poata presta serviciul la nivel calitativ si cantitativ prevăzut in Regulamentul serviciului de salubrizare. 

În acest sens, desfășurarea activității, este posibilă numai în baza deținerii licenței A.N.R.S.C. – pentru 

clasa 3 (pentru operatori care presteaza activitate pentru un numar de pana la 50.000 locuitori). 

Pentru obtinerea licenței, operatorii sunt obligați sa detină toate avizele, acordurile si autorizatiile 

necesare prestarii activităților specifice acestor servicii, prevazute de legislatia in vigoare si sa respecte 

normele si reglementarile in vigoare, cu privire la igiena si sanatatea populatiei, respectiv la protectia 

si conservarea mediului, emise de autoritatii competente în aceste domenii. 

 

Pentru acordarea licenței A.N.R.S.C. – clasa 3, în vederea desfășurarii activității de dezinsecţie, 

dezinfecţie şi deratizare, dotarea tehnico-materială, minimă ar fi de: 

- 3 pulverizatoare de joasă presiune –Vermorel; 

- 1 Atomizator, pulverizator motorizat – LV-uri; 

- 2 generatoare de ceata rece, ULV-uri, nebulizatoare; 

- capcane mecanice, capcane adezive, statii de intoxicare; 

- 1 mijloc de transport; 

 - substanțele sa fie avizate de profilaxia sanitar-umana elaborate de Ministerul Sanatatii (rotenticide, 

raticid, etc…) 

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

localitatilor sunt necesare si costuri pentru mentinerea licentei A.N.R.S.C. achitându-se lunar, o taxă 

reprezentand 0,12% din valoarea prestatiilor. 

De asemenea, sunt necesare o serie de alte avize si aprobari in special referitoare la indeplinirea 

cerintelor de calitate si mediu (de exemplu: licenta A.N.R.S.C. – 2000 lei, autorizatie mediu – 1000 

lei, certificari – 5000 lei, alte taxe – 1000 lei). 
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Pentru acordarea licentei A.N.R.S.C. – clasa 3, in vederea desfasurarii activitatii de dezinsecţie, 

dezinfecţie şi deratizare, cheltuieli cu personal: 

- cheltuieli cu forta de munca (salarii si contributii la bugetul de stat si bugetull asigurarilor sociale) 

pentru personalul minim anjagat; 

- echipament de lucru; 

- cheltuieli cu protectia muncii; 

- materiale igenico-sanitare. 

 

Pentru acordarea licentei A.N.R.S.C. – clasa 3, in vederea desfasurarii activitatii de dezinsecţie, 

dezinfecţie şi deratizare, cheltuieli aferente mijloacelor auto: 

- combustibil; 

- asigurare CASCO; 

- asigurare obligatorie RCA; 

- revizii obligatorii; 

- rovigneta; 

- licenta emisa de Ministerul Transporturilor; 

- anvelope si alte piese de schimb (filter, etc..) 

- repararii si revizii. 

 

Alte cheltuieli: 

- Transportul si eliminarea deseurilor. 

 

Intrucat legislatia specifica activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, prevede ca modalitati de 

organizare a serviciului atat, gesiunea directa cât si cea delegata, orasul Nadlac, raportat la situatia de 

fapt, nu dispune in prezent de fonduri, care sa ii permita asigurarea unei dotari corespunzatoare si 

angajarea de personal calificat si are posibilitatea legala de a decide, delegarea activitatii de 

dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare a orasului, catre un operator licentiat, care să o presteze catre toti 

utilizatorii de pe raza UAT Nădlac. 

 

Față de cele prezentate anterior și a situației actuale a orașului Nădlac, este oportună alegerea de 

gestiune delegată a  activităților de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare. 

Este oportun ca in orasul Nadlac, să se aleagă modalitatea gestiunii delegate pentru considerentele care 

vor fi expuse pe larg și în mod comparativ cu gestiunea directă în cele ce urmează: 

 

Gestiunea delegată se realizează pe baza unui contract de delegare a gestiunii, conform art.14 alin.(3) 

din Legea nr.101/2006, care mentionează: “ca procedura de atribuire și regimul juridic al contractelor 

de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localitatilor sunt cele stabilite de autoritatile 

deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, conform prevederilor Legii nr.51/200 cu 

modificarile si completarile ulterioare” si a legislatiei in vigoare, in ceea ce priveste achizitiile publice 

locale prin Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, respectiv HG nr.395/2016, pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevedeilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica, acordului-cadru din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice; Legea nr.100/2016 privind 

concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, respectiv HG nr.867/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor  de concesiune 
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de lucrari si concesiune de servicii, din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si 

concesiunile de servicii. 

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

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

- contract de concesiune de servicii; 

- contract de achizitie publica de servicii. 

Stabilirea tipului de contract, se realizeaza tinand cont de faptul ca, contractul de concesiune de 

servicii, este contractul prin intermediul caruia, contractantul in calitate de concesionar, primeste 

dreptul de a exploata serviciile, prelund astfel si cea mai mare parte din riscurile aferente exploatarii 

acestora, in caz contrar, contractul poate fi considerat contract de achizitie publica de servicii. 

Autoritatile administratiei publice locale, pastreaza, in conformitate cu competentele ce le revin, 

potrivit legii, prerogativele si raspunderile privind adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a 

serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilitati publice, precum si obligatia 

de a urmarii, de a controla si de a supraveghea modul în care se realizează serviciile de utilități 

publice. 

In conditiile in care, in conformitate cu prevederile art.29 alin.(7) din Legea nr.51/2006 contractul de 

delegare a gestiunii este: “un contract incheiat in forma scrisa, prin care unitatile administrativ-

teritoriale, individual sau in asociere, dupa caz, in calitate de delegatar, atribuie pe o perioada 

determinata, unui operator licentiat, in calitate de delegat, care actioneaza pe riscul si raspunderea 

sa, dreptul si obligatia de a furniza/presta un serviciu de utilitati publice ori, dupa caz, numai unele 

activitati specific acestuia, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructra 

tehnico-edilitara aferenta serviciului/activitatii furnizate /prestate…”, se poate aprecia ca, in cazul in 

care se va aproba de catre autoritatile deliberative ale orasului Nadlac, delegarea activitatilor de 

dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, contractul de delegare ce urmeaza a fi intocmit, se circumscrie 

sferei contractelor de concesiune de servicii, reglementate prin Legea nr.51/2006, precum si prin 

Legea nr.101/2006. 

 

8. ANALIZA SWOT 

Varianta I: GESTIUNEA DIRECTĂ  

 Conform prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, conf. art.28 

alin.(2), gestiunea directa, se realizeza prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, care 

pot fi: 

- servicii publice de interes local sau judetean, specializate cu personalitate juridica, infiintate si 

organizate in subordinea consiliilor locale sau consiliilor judetene, dupa caz, prin hotarari ale 

autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective; 

- societati cu capital social intregral al unitatilor administrativ-teritoriale, infiintate de autoritatile 

deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective. 

 

În cazul in care, s-ar opta pentru infiintarea unui serviciu public pentru desfasurarea activitatii 

de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, specializat si autorizat conform legii, organizat in subordinea 

consiliului local, prezentam urmatoarea analiza: 

 

AVANTAJE DEZAVANTAJE 

▪ Dezvoltarea capacitatii tehnice si ▪ Implicarea redusă a cetatenilor în problemele 
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manageriale in domeniul gestionarii activitatii 

de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare; 

▪ Existenta unui sistem de management al 

activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare, imbunatatit, adaptat 

particularitatilor si nevoilor orasului Nadlac; 

▪ Asigurarea continuitatii prestarii activitatii de 

dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, fara a fi 

nevoie de o procedura de achizitie publica 

pentru contractarea activitatiilor; 

▪ Controlul direct asupra activitatii; 

▪ Dotari tehnice moderne in domeniul 

activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare, cu mijloacele necesare desfasurarii 

activitatilor; 

▪ Incasarea profitului din prestarea activitarii; 

▪ Suplimentarea investitiilor conform oricaror 

norme care apar ulterior darii in gestiune. 

activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare; 

▪ Serviciul trebuie infiintat si organizat in 

conditiile Legii serviciilor comunitare de utilitati 

publice nr.51/2006, tinandu-se cont de marimea, 

gradul de dezvoltare si de particularitatile 

economico-sociale ale orasului Nadlac, in raport 

cu posibilitatile locale de finantare a functionarii, 

exploatarii si dezvoltarii acestora; 

▪  Investitii in echipamente de lucru, respectiv:  

- 3 pulverizatoare de joasa presiune –Vermorel; 

- 1 Atomizatoar, pulverizatoar motorizat – LV-uri; 

- 2 generatoare de ceata rece, ULV-uri, 

nebulizatoare; 

- capcane mecanice, capcane adezive, statii de 

intoxicare; 

- 1 mijloc de transport; 

 - substantele sa fie avizate de profilaxia sanitar-

umana elaborate de Ministerul Sanatatii 

(rotenticide, raticid, etc…) 

▪ Costuri  aferente mijloacelor auto: 

- combustibil; 

- asigurare CASCO; 

- asigurare obligatorie RCA; 

- revizii obligatorii; 

- rovigneta; 

- licenta emisa de Ministerul Transporturilor; 

- anvelope si alte piese de schimb (filter, etc..) 

- repararii si revizii. 

▪ Costuri mari si durata mare de timp in derularea 

procedurilor legale, necesare achizitionarii 

utilajelor; 

▪ Pentru obtinerea licentei de operare, utilajele 

trebuie sa se afle in dotarea serviciului, deci 

costuri mari, in timp scurt pentru achizitionarea 

lor (timpi pentru: intocmirea documentatiei de 

atribuire, pentru perioada de evaluare a ofertelor  

si atribuirea contractului, pentru perioada de 

contestatie si semnarea contractului, pentru 

termenul de livrare a produselor. 

▪  Angajarea de forta de munca si scaderea 

somajului; 

▪ Indeplinirea indicatorilor de performanta, 

care fac referire la activitatea prestata; 

▪ Indicatorii minimali de performanta ai 

activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

▪ Costuri cu forta de munca (salarii si contributii la 

bugetul de stat si bugetull asigurarilor sociale) 

pentru personalul minim anjagat; 

- echipament de lucru; 

- cheltuieli cu protectia muncii; 
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deratizare, pot fi modificati prin hotarare a CL, 

al orasului Nadlac, pe baza unor studii de 

specialitate; 

- materiale igenico-sanitare. 

 

 

▪ Existenta unui sistem de management al 

activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare, imbunatatit, adaptat 

particularitatilor si nevoilor orasului Nadlac; 

▪ Utilizarea unor substante pentru dezinsecţie, 

dezinfecţie şi deratizare, in accord cu legislatia 

in vigoare privind protectia mediului si 

sanatatii populatiei. 

▪ Asumarea tuturor riscurilor de catre serviciul 

public infiintat. 

OPORTUNITATI  RISCURI 

▪ Varianta gestiunii directe nu este oportuna, 

avand in vedere necesitatea obtinerii licentei 

de operare in domeniul serviciilor comunitare 

de utilitati publice, a numeroaselor avize si 

aprobari in special referitoare la indeplinirea 

cerintelor de calitate si de mediu (ex.: licenta 

ANRSC, autorizatie mediu, certificari in 

domeniu, alte taxe reglementate de lege. 

▪ Gestiunea directa nu este o solutie oportuna, 

deoarece prezinta numeroase dezavantaje 

comparativ cu agantajele identificate si implica 

cheltuieli suplimentare suportate din bugetul 

local, pentru: 

- dotarea cu utilaje specific activitatilor; 

- asigurarea si amenajarea unui sediu in care sa 

se desfasoare activitatea; 

- costuri de personal pentru realizarea 

activitatilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare. 

▪ Neasigurarea continuitatii serviciului pe perioada 

obtinerii licentei de operaror ANRSC, si a altor 

avize/autorizatii in domeniu, precum si pe perioda 

derularii procedurii de achizitie a utilajelor 

destinate activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare si pana la momentul livrarii produselor. 

 

 

Gestiunea directă, nu este o solutie oportună deoarece, prezintă numeroase dezavantaje 

comparativ cu avantajele identificate și implică cheltuieli suplimentare suportate din bugetul local 

pentru: 

- dotarea cu utilajele specifice activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare; 

- asigurarea si amenajarea unui sediu in care sa se desfasoare activitatea; 

- costuri cu personal pentru realizarea activitatilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare; 

- necesitatea obtinerii licentei pentru efectuarea activitatilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, 

conform prevederilor HG nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor 

in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. 

 

Varianta II: GESTIUNEA DELEGATĂ 

Conform prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, respectiv conform 
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art.29, alin.(4) gestiunea delegata, se realizeaza prin intermediul unor operatori de drept privat care pot 

fi:  

- Societati cu capital privat; 

- Societati cu capital mixt. 

Societatile cu capital social intregral public pot participa la procedurile de atribuire a contractelor de 

delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice in zona teritoriala de competenta a unitatii 

administrativ-teritoriale care exercita o influenta dominanta asupra acestora sau in afara acestei zone, 

daca operatorul nu are incheiat un alt contract de delegare a gestiunii atribuit direct, conform art.28 din 

Legea nr.51/2206. 

Operatorii care isi desfasoara activitatea in modalitatea gestiunii delegate furnizeaza/presteaza 

serviciile de utilitati publice prin exploatarea si administrarea infrastructurii tehnico-edilitre aferente 

acestora, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum si in baza licentei eliberate de 

autoritatea de reglementare competent, in conditiile legii. 

 

a) Contract de achizitie publica de servicii 

 

AVANTAJE DEZAVANTAJE 

▪ Avantajarea de forta de munca si scaderea 

somajului; 

▪ Dezvoltarea capacitatii tehnice si 

manageriale in domeniul gestionarii activitatii 

de  dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare in 

orasul Nadlac; 

▪ Existenta unui sistem de management al 

activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare imbunatatit, adaptat particularitatilor 

si nevoilor orasului Nadlac; 

▪ Existenta unui cadru competitiv: operator 

local cu licenta si dotari tehnice moderne in 

domeniul activitatilor de dezinsecţie, 

dezinfecţie şi deratizare; 

▪ Se poate urmarii situatia financiara (lunara) si 

societatea private va raspunde din punct de 

vedere economic; 

▪ Dotarea operatorului cu mijloacele necesare 

desfasurarii activitatii de dezinsecţie, 

dezinfecţie şi deratizare; 

▪ Utilizarea unor substante pentru dezinsecţie, 

dezinfecţie şi deratizare, in accord cu legislatia 

in vigoare privind protectia mediului si 

sanatatii populatiei. 

▪ Perioada relativ scurta (1 an) pentru care se 

incheie contractul de servicii; 

▪ Lipsa atractivitatii din partea eventualilor 

ofertanti de a participa la procedura de achizitie 

publica; 

▪ Ofertarea unor tarife ridicate de prestare a 

serviciului, pentru recuperarea investitiilor 

solicitate prin documentatia de atribuire avand in 

vedere discrepanta dintre durata contractului de 

servicii si perioada de amortizare a utilajelor 

(aprox.5 ani) 

▪ Nu se incaseaza redeventa; 

▪ Impartirea riscurilor intre operator si autoritate, 

obtinerea avizului de folosire in accord cu 

legislatia in vigoare privind protectia mediului si 

sanatarii populatiei. 
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Gestiunea delegată prin atribuirea unui contract de achizitie publică de servicii, prezintă 

dezavantajul unei perioade relative reduse pentru care se incheie contractul de servicii, tarife ridicate 

datorita necesitatii recuperarii/amortizarii investitiilor, neobtinerea de catre autoritatea contractanta a 

niciunui venit de pe urma serviciului. 

 

b) Contract de concesiune de servicii 

 

AVANTAJE DEZAVANTAJE 

▪ Avantajarea de forta de munca si scaderea 

somajului; 

▪ Dezvoltarea capacitatii tehnice si 

manageriale in domeniul gestionarii activitatii 

de  dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare in 

orasul Nadlac; 

▪ Existenta unui sistem de management al 

activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare imbunatatit, adaptat particularitatilor 

si nevoilor orasului Nadlac; 

▪ Existenta unui cadru competitiv: operator 

local cu licenta si dotari tehnice moderne in 

domeniul activitatilor de dezinsecţie, 

dezinfecţie şi deratizare; 

▪ Licentiere pe activitati si pe servicii; 

▪ Dotarea operatorului cu mijloacele necesare 

desfasurarii activitatii de dezinsecţie, 

dezinfecţie şi deratizare; 

▪ Contractul de delegare prevede indeplinirea 

indicatorilor de performanta, care fac referire 

la activitatea prestata; 

▪ Indicatorii minimali de performanta ai 

serviciilor pot fi modificati prin hotarare a 

autoritatilor locale deliberative din cadrul 

orasului Nadlac; 

▪ Posibilitatea concesionarii activitatilor pe o 

perioada mai mare; 

▪ Incasarea anuala a unei redevente care aduce 

un venit la bugetul local; 

▪ Se constituie o garantie de buna executie 

pentru prestarea serviciilor; 

▪ Prin concesiune toate riscurile sunt 

transferate operatorilor economici. 

▪ Implicarea redusa a cetatenilor in problemele 

activitatiilor de  dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare; 

▪ Tinand cont de prevederile legale in vigoare 

Legea nr.72/2013 privind masurile pentru 

combaterea intarzierii obligatiilor de plata a unor 

sume rezultand din contracte incheiate intre 

profesionisti si intre acestia si autoritatile publice 

locale, incapacitatea de disponibil in banca, 

depasirea termenului legal de plata, duce la 

penalitati; 

▪ Exista posibilitatea ca societatea privata, 

(concesionar), sa intre in insolventa, fapt care ar 

periclita buna desfasurare a activitatilor de 

dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare si ar obliga 

autoritatea sa organizeze o noua procedura de 

atribuire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Utilizarea unor substante pentru dezinsecţie, 

dezinfecţie şi deratizare, in accord cu legislatia 

in vigoare privind protectia mediului si 
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sanatatii populatiei. 

OPORTUNITATI RISCURI 

▪ Reducerea consumului de resurse; 

▪ Prin concesiune se va obtine selectarea unui 

concesionar care sa ofere raportul optim intre 

pretul tarifelor si calitatea serviciilor prestate, 

in corelare cu nevoile urbane si cu dezvoltarea 

economic-sociala a localitatii. 

▪ Exista posibilitatea ca societatea privata, 

(concesionar), sa intre in insolventa, fapt care ar 

periclita buna desfasurare a activitatilor de 

dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare si ar obliga 

autoritatea sa organizeze o noua procedura de 

atribuire. 

▪ Criza economica si financiara internationala. 

 

Gestiunea delegată prin atribuirea unui contract de concesiune, prezintă avantaje din punct de 

vedere al amortizării investitiilor pe parcursul derularii contractului, tarife ofertate optime, raport 

optim dintre tarife si calitate a serviciilor, preluarea riscului de catre operator. 

 

9. FEZABILITATEA CONCESIONARII ACTIVITĂȚILOR DE DEZINSECŢIE, 

DEZINFECŢIE ŞI DERATIZARE; 

9.1. Fezabilitatea tehnică 

Standarde de performanță tehnică si specificații tehnice de calitate 

Definirea specificatiilor tehnice relationate serviciilor, cum este si cazul activitatilor de dezinsecţie, 

dezinfecţie şi deratizare, acordă operatorilor economici oportunitatea de a-si utiliza cel mai bine 

pregatirea profesională, fiind prin urmare un element esential pentru obtinerea unui raport cost 

beneficiu pozitiv. 

Pentru realizarea la standarde de calitate a activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, 

operatorul, trebuie să respecte indicatorii de performanță prevazuti în anexa la regulamentul servicului 

de salubrizare. 

 

Starea tehnică a facilitatilor existente 

Pentru buna desfasurare a activitatilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, autoritatea locala, pune 

la dispozitia operatorului, intreaga suprafata a spatiilor publice de pe teritoriul orasului Nadlac. 

 

Raportat la cele expuse mai sus, reiese oportunitatea delegării activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare. UAT Nadlac nu dispune de mijloacele tehnice de a realiza serviciul în conditiile indicate si 

totodata, nu detine personal specializat in domeniu, pentru a putea asigura prestarea acestor activitati 

prin modalitatea gestiunii directe. Achizitionarea utilajelor/echipamentelor necesare si angajarea de 

personal calificat pentru prestarea activitatilor, in conformitate cu conditiile minimale impuse de 

legislatia specifica aplicabila in materie, constituie o investitie prea mare raportat la bugetul unitatii 

administrative si previziunile viitoare referitoare la acesta, in conditiile in care chiar si in prezent 

personalul angajat in cadrul Primariei este insuficient pentru exercitarea atribuțiilor care revin 

autorității publice, fără a mai lua in considerare activitatile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare. 

 

Mai mult, operatorii economici care intră în calcul în cazul gestiunii delegate, detin experienta, utilaje 

si personal calificat pentru prestarea activităților în condițiile în care, pentru obtinerea licenței 

A.N.R.S.C., pentru acest tip de activitate, se impune prin lege o dotare minimă cu utilaje si personal. 

Cerintele din punct de vedere tehnic pentru asigurarea în bune condiții a activității de dezinsecţie, 

dezinfecţie şi deratizare, se referă la, procedee moderne, o logistică adaptată fiecarei activități. 
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9.2. Fezabilitatea economică și finaciară 

Aceasta decurge din cele expuse anterior referitor la fezabilitatea tehnică a solutiei delegării. După 

cum am mentionat anterior, operatorii furnizori/prestatori ai acestor servicii publice de gospodarire 

comunală, trebuie să prezinte în vederea atestării de catre A.N.R.S.C., respectiv autorizării de către 

autoritatea competentă, suficiente garanții financiare si aptitudini managerial, pentru derularea in 

conditii optime a activitatilor pentru care solicita atestarea/autorizarea. 

Autoritatile administratiei publice locale, nu dispun de fondurile necesare pentru a asigura in cele mai 

bune conditii continuitatea si regularitatea desfasurarii acestor servicii, neavand in dotare utilajele 

necesare si nedispunand nici de personal specializat in acest sens. 

În acest context, nu pot fi date garantiile de ordin financiar solicitate în vederea obținerii autorizării, 

respective a licentei A.N.R.S.C. 

Orașul Nadlac nu dispune de fondurile necesare suportării costurilor pe care le implică prestarea 

serviciilor in cazul gestiunii directe. În acelasi timp, va devenii incidentă necesitatea cooptării de 

personal calificat pentru prestarea serviciului in conditii optime, personal care presupune de asemenea 

costuri suplimentare. Mai mult, intrucat atributiile autoritatilor locale intra în sfera administrativului 

presupunând gestiunea organizării locale astfel încât sa conducă la satisfacerea necesitatilor populatiei 

din orasul Nădlac, în mod realist, nu se va putea ajunge la deținerea unui serviciu specializat si 

manageriat in asemenea masura incat sa asigure prestarea servicilor cel putin la nivelul minimal impus 

de lege. 

Prin comparatie, operatorii de astfel de servicii au de regulă ca unic obiect de activitate, prestarea 

acestui gen de servicii, detin deja licența necesară în vederea prestării serviciilor, utilaje si personal 

calificat, experienta practica in ceea ce priveste activitatea si competente managerial in vederea 

gestionarii ei. 

In acest sens, aratam ca punerea in aplicare a celor mai performante metode de management de catre 

operatorii care vor presta serviciile, va conduce in mod proportional la reducerea costurilor de operare. 

Delegarea se va realiza astfel asigurandu-se respectarea principiilor concurentiale caracteristice unei 

economii de piata, iar astfel se estimeaza obtinerea unor costuri relativ reduse aferente prestarii 

serviciilor specifice. 

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

de delegare si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract. De asemenea, unul dintre 

obiectivele economico-financiare va fi obtinerea unui nivel tarifar pentru utilizatori care sa reflecte 

costul efectiv l prestatiei cu respectarea normelor legale in vigoare. 

Fezabilitatea tehnico-economica a gestiunii serviciului delegat catre un operator licentiate A.N.R.S.C., 

decurge si prin aceea ca se va putea impune operatorului economic castigator al procedurii, 

obligativitatea platii unei sume catre bugetul local, cu titlu de redeventa. La calculul redeventei, se va 

avea in vedere un nivel echilibrat al raportului cost/calitate. Spre exemplu, in cazul delegarii prin 

concesiune a acestor activitati ale orasului Nadlac, se poate stabili nivelul minim al redeventei, in 

procent de 1% pe an din valoarea serviciilor prestate anual de catre concesionar. 

 

 

10. ASPECTE DE MEDIU 

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

standardele Uniunii Europene, autoritatea administratiei publice locală, are responsabilități și obligatii 

pentru a asigura un mediu sănătos pentru locuitorii orasului. 
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În desfasurarea acestor activități ale localitătii este obligatorie respectarea principiilor ecologice. În 

acest scop, atât orasul Nădlac, cat si persoanele fizice si juridice, răspund pentru îmbunătățirea 

microclimatului, înfrumusețarea si protectia peisagistica si mentinerea curateniei. 

Obligațiile referitoare la respectarea conditiilor de mediu sunt aceleasi indiferent de tipul de gestiune 

ales, fiind necesara obtinerea tuturor avizelor si certificatelor pe care legislatia specifica de mediu, le 

prevede. Diferențierea apare în ceea ce privește obligativitatea efectuării demersurilor ce se impun in 

acest sens. Astfel, în cazul gestiunii directe, aceste atribuții vor reveni autorității publice locale, în timp 

ce în cazul delegării gestiunii, aceste aspect vor cădea în sarcina operatorului economic, răspunderea 

pentru neindeplinirea obligațiilor, în acest sens revenindu-i acestuia. Autoritățile deliberative ale 

unităților administrativ-teritoriale, vor avea în temeiul art.6 alin.(1), lit. o) din Legea nr.101/2006 

atribuții cu privire la “monitorizarea și exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea 

serviciului de salubrizare”. 

 

11. ASPECTE DE ORDIN SOCIAL 

Aspectele sociale privind delegarea gestiunii prin concesiune a activităților comportă mai multe laturi 

legate de: 

1. Personal calificat/atestat care deservește utilizatorul; 

2. Asigurarea accesului facil la servicii de calitate; 

3. Promovarea pe termen mediu și lung a unor politici de tarife și prețuri accesibile tuturor 

utilizatorilor. 

Obiectivele care trebuie atinse în prestarea activităților de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare sunt 

următoarele: 

1. Îmbunățățirea condițiilor de viață ale cetățenilor; 

2. Promovarea calitatii si eficienta activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare; 

3. Dezvoltarea durabilă a serviciilor. 

 

12. ASPECTE INSTITUȚIONALE 

Autoritatile administratiei publice locale au competență exclusivă în ceea ce privește înfiintarea, 

organizarea, gestionarea și coordonarea acestor servicii ale localităților, având totodată obligația de a 

crea conditiile pentru eficientizarea structurilor instituționale și a sistemelor aferente prestării activității 

de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare la nivelul localităților. 

Gestionarea serviciilor pe criterii de transparență, competitivitate si eficiență, precum si exercitarea 

atributiilor de administrare asupra bunurilor apartinand patrimoniului public sau privat al unitatii 

administrativ-teritoriale aferente infrastructurii serviciului este atributia autoritatilor administratiei 

publice locale. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de 

servicii, cu modificările si completările ulterioare, contractul de concesiune de servicii este: “contract 

cu titlu oneros asimilat potrivit legii actului administrativ, încheiat în scris, prin care una sau mai multe 

autorităţi/entităţi contractante încredinţează prestarea şi gestionarea de servicii, altele decât executarea 

de lucrări prevăzută la lit. g), unuia sau mai multor operatori economici, în care contraprestaţia pentru 

servicii este reprezentată fie exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, 

fie de acest drept însoţit de o plată”. 

 Având în vedere ca riscurile vor fi preluate de concesionar, in conditiile in care realizeaza activitatea 

de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare in orasul Nădlac, consideram oportună concesionarea activității 

de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare din cadrul serviciului de salubrizare, în conditiile aplicării Legii 
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nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările 

ulterioare si H.G. nr.867/2016 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. 

 

13.  CONCLUZII 

Având în vedere aspectele tehnice, sociale și financiar-economice, mentionate, propunem delegarea 

de gestiune prin concesiune a activităților de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în orașul Nădlac în 

conformitate cu prevederile Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de 

servicii, cu modificările și completările ulterioare si HG nr.867/2016 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. 

 

 

Semnăturile membrilor comisiei de coordonare și supervizare, pentru atribuirea contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii activității de dezinsecție dezinfecție și deratizare – parte 

componentă a serviciului de salubritate  în orașul Nădlac, județul Arad 

 

 

 

Istvanovicz Calin – Arhitect sef/Președintele comisiei      ____________________________  

 

Aldea Ioan – Inspector/Membru                                       ______________________________ 

 

Plausiti Gabriel-Dorin – Consilier/Membru                    _____________________________  

 

Horvath Elena – Consilier/Membru                                _____________________________  

 

Iasovics Claudiu-Andrei – Inspector/Membru                  ____________________________ 
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Anexa nr.2 la H.C.L. nr.____/2020 

 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 

PRIVIND DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE DEZINSECȚIE, 

DEZINFECȚIE ȘI DERATIZARE – PARTE COMPONENTĂ A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE  

ÎN ORAȘUL NĂDLAC, JUDEȚUL ARAD 
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CAPITOLUL I 

Obiectul caietului de sarcini 

 

Art.1. Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare 

la nivelul calitativ și tehnic de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de 

dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în orașul Nădlac, indicatorii de performanță, siguranța în 

exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, condițiile pentru certificarea conformității cu 

standardele relevante din domeniul dezinsecției, dezinfecției şi deratizării. 

Art.2. Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, 

inspecția și condițiile de recepție a serviciilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative 

și reglementările în legatură cu desfășurarea activității de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. 

Art.3. Reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii şi la protecția mediului,care sunt în 

vigoare, trebuie respectate permanent de către operator (prestator) pe parcursul prestării activității de 

dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare al orașului Nădlac. 

Art.4. Prezentul caiet de sarcini, stabileşte condiţiile de desfășurarea activității de dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare al orașului Nădlac, cât şi specificaţiile 

tehnice necesare pentru achiziţionarea următoarelor servicii: 

 a) Servicii de dezinsectie și dezinfecție;  

 b) Servicii de deratizare, ce se vor derula la obiectivele din administrarea Primăriei orașului Nădlac. 

 

CAPITOLUL II 

Cerințe organizatorice minimale 

 

Art.5.Operatorul activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de 

salubrizare al orașului Nădlac, va asigura: 

a) Respectarea legislației, normelor, prescripțiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecția 

muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului; 

b) Exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de 

complexitatea instalației și specificul locului de muncă;  

c) Respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor și precizați în Regulamentul de organizare a activității de dezinsecție, dezinfecție şi 

deratizare din cadrul serviciului de salubrizare al orașului Nădlac; 

d) Furnizarea către Primăria orașului Nădlac, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate şi accesul 

la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează activitatea de dezinsectie, 

dezinfectie și deratizare, și în conditiile legii; 

e) Respectarea angajamentelor luate prin contractul de delegare a gestiunii activității de dezinsecție, 

dezinfecție şi deratizare;  

f) Prestarea activității de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare pe întreg domeniul public şi privat al 

orașului Nădlac, pentru care deține contract de delegare a gestiunii; 

g) Aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 

operare; 

h) Elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii şi terți; 
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i) Realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor şi reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora; 

j) Personalul necesar calificat si instruit pentru prestarea activitatilor asumate prin contract sau prin 

hotararea de dare in administrare; 

k) Conducerea operativa prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de 

interventie; 

l) O dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor in 

conditiile stabilite prin contract sau prin hotararea de dare in administrare. 

Art.6. Obligațiile și răspunderile operatorului referitoare la activitatea care face obiectul prezentului 

caiet de sarcini sunt cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcționare al activității de dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare al orașului Nădlac; 

Art.7. Operatorul va asigura din surse proprii realizarea oricăror reparații, investiții, precum și a altor 

cheltuieli în scopul funcționării corespunzătoare a activității de dezinsecție, dezinfecţie și deratizare. 

 

CAPITOLUL III 

Necesitatea și oportunitatea efectuării serviciilor 

 

Art.8. Modul de organizare şi executare a activităţii de dezinsecţie, dezinfecție și deratizare, trebuie să 

se realizeze pe baza următoarelor principii: 

- Protecţia sănătăţii populaţiei;  

- Responsabilitatea față de cetăţeni; 

- Conservarea şi protecţia mediului înconjurător;  

- Asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; 

- Tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;  

- Securitatea serviciului; 

- Dezvoltarea durabilă. 

8.1. Serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare sunt necesare în scopul eliminării sau prevenirii 

apariţiei unor focare de infecţie, a unor epidemii, boli infecțioase, daune materiale ca urmare a 

proliferării în sediul unităţii și restul obiectivelor socio-culturale, educative, servicii etc. a insectelor 

(țânțari, muşte, gândaci de bucătărie, ploşniţe, purici, furnici, căpuse,etc.), rozătoarelor (şoareci și/sau 

şobolani), bacteriilor, germenilor microbieni specifici anumitor boli etc. 

8.2. Serviciile solicitate trebuie să îndeplinească cerinţele privitoare la funcţionalitate, eficiență, 

fiabilitate în conformitate cu specificaţiile producătorului pentru substanţele și produsele utilizate și 

garantate de acesta, astfel încât acestea să îndeplinească scopul declarat anterior. 

8.3. Serviciile vor fi efectuate în prezența unui reprezentant al beneficiarului care va urmări ca 

prestatorul de servicii să acţioneze cu mijloacele de intervenţie, materialele, substanţele, soluţiile etc. 

prevăzute în contract precum și utilizarea dozelor și a concentraţiilor recomandate de producător. 

8.4. Conformitatea substanţelor, soluţiilor, materialelor şi/sau produselor utilizate de prestator este dată 

de faptul că, acestea sunt menţionate într-o fişă tehnică emisă de producător, în care să fie specificate 

toate caracteristicile tehnice funcţionale, instrucţiuni de utilizare şi eliminare, de depozitare, efecte 

nocive asupra populaţiei sau mediului înconjurător, precum și alte informaţii pe care producătorul le 

considera utile. 
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CAPITOLUL IV 

Activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare al 

orașului Nădlac 

Art.9.(1) În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecție, dezinfecțieşi deratizare, 

operatorul împreună cu autoritatea locală întocmește anual, un program unitar de acțiune pentru 

combatere a vectorilor 

(2) Perioada de execuție a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administrației 

publice locală, în cazul în care se înregistrează condiții meteo nefavorabile. 

(3) Obiectivele din programul unitar de acțiune la care se aplică tratamentele sunt: 

a) spațiile deschise din domeniul public și privat al localității; 

b) spațiile deschise ale persoanelor fizice şi juridice; 

c) spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice, al persoanelor juridice (casa scării, subsol 

și alte asemenea); 

d) căminele şi canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare. 

 (4)  Operatiunile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare la obiectivele din programul unitar de 

actiune, se presteaza numai de catre operatorul licentiat de A.N.R.S.C., caruia i-a fost atribuita 

activitatea in gestiunea delegata de catre autoritatea/entitatea administrativ teritoriala, in conditiile 

legii. 

 (5) Tariful practicat de catre operator pentru suprafata unitara, va include pretul substantelor biocide 

si materialelor utilizate, manopera aferenta precum si orice alte costuri legate de prestarea serviciului 

pentru fiecare din activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, care se vor efectua in orasul 

Nadlac. 

(6) Substantele, materialele folosite si consumurile specific pentru prestarea activitatii de dezinsectie, 

dezinfectie si deratizare, vor respecta prevedeile legislatiei in vigoare. Toate substantele de combatere 

a vectorilor, folosite pentru operatiunile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in orasul Nadlac, vor 

fi avizate de catre Comisia Nationala pentru Produse Biocide. 

Art.10. Autoritatea administrației publice locale, instituțiile publice, operatorii economici, cetățenii cu 

gospodării individuale şi asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a asigura executarea 

tratamentelor pentru combaterea artropodelor şi rozătoarelor purtatoare de maladii transmisibile și/sau 

generatoare de disconfort din spațiile pe care le dețin sub orice titlu, la frecvența prevăzută în prezentul 

caiet de sarcini. 

Art.11. Dezinsecția  

(1) Dezinsectia este o activitate de combatere a insectelor prin mijloace ecologice, biologice și 

chimice, având ca scop menținerea unui nivel scăzut al densității insectelor, realizând condiții 

corespunzătoare de igienă și confort pentru populație, precum şi eliminarea riscurilor de transmitere a 

unor boli prin intermediul insectelor vectoare. 

Speciile de insecte cele mai des intalnite in acest domeniu de activitate, sunt: tantarul, capusa, 

gandacul rosu de bucatarie, gandacul negru de bucatarie, musca, molia de haine, puricele, paianjenul, 

viespea, furnica neagra, molia covoarelor. 

(2) Din punct de vedere practic, dezinsectia este de doua feluri: 

- Preventivă (profilactică) care are scopul de a impiedica inmulțirea si răspandirea dăunătorilor 

prin crearea de condiții nefavorabile dezvoltării acestora; 
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- Curativă (de combatere) în focar, care urmărește distrugerea îndepărtarea insectelor a 

artropodelor din unitatea asupra căreia se actionează; se realizează pentru distrugerea focarelor. 

(3) Dezinsectia previne si combate transmiterea unor boli de catre insect, paraziti si acarieni, care pe 

langa factorul de disconfort pe care il genereaza, fiind agenti cauzali ai unor pagube economice, sunt si 

agenti de transmitere la om si animale a unor boli infectioase si parazitare cum ar fi: febra recurenta, 

meningita, boala Lyme, tifosul exantematic, tuberculoza, ciuma, malaria, afectiuni cutanate, 

dermatoze, iritatii ale mucoselor ocular, toxiinfectii alimentare, viroze, etc... 

(4) Dezinsectia se realizeaza prin tratamente spatial si tratamente la sol, care se vor efectua cu 

substante biodegradabile cu remanenta redusa la sistem ULV, astfel: 

       - în spatii deschise se vor efectua tratamente spatial, in perioada de timp in care activitatea de zbor 

a insectelor este maxima, respectiv seara dupa apusul soarelui sau dimineata inainte de rasarit, cu 

utilaje montate pe autovehicule care pulverizeaza ceata calda sau ceata rece; 

       - tratamente la sol prin pulverizare care se vor desfășura pe parcursul zilei, dupa răsăritul soarelui, 

cu aparate purtate de catre agenți calificati pentru activitatea de dezinsectie, pentru combaterea 

concomitentă a țânțarilor (larve si adulti), căpuselor și alte insecte care transmit boli infecto- 

contagioase si parazitare pentru om si animale sau generatoare de discomfort. 

(5) Dezinsectia se realizeaza astfel: 

a) zone cu vegetație – spații verzi amenajate sau neamenajate (iarba, garduri vii, arbusti, etc.) parcuri, 

aliniamente stradale, locuri de agrement, care aparțin domeniului public a orașului Nădlac. 

Fiecare trecere de dezinfectie, cuprinde:  

           a1) Tratament la sol cu aparate purtate de agentii spcializati prin pulverizare sub forma de ceata 

rece. Se foloseste un amestec de doua substante respectiv: o substanta soc si remanenta si o substanta 

de contact. Se urmareste combaterea tantarilor (larve si adulti), gandacilor, capuselor, plosnitelor si 

altor zburatoare si taratoare. 

           a2) tratament spațial cu ceață rece (cu amestec de doua substante respectiv: o substanta soc si 

remanenta si o substanta de contact) si tratament cu ceata calda (cu substanta de remanenta pe termen 

lung). 

b) spatii inchise, subsoluri, casa scarilor, poduri, retele tehnico-edilitare prin pulverizare cu un 

amestec cu doua substante (respectiv o substanta soc si remanenta si o substanta de contact), ocazie cu 

care se distrug si focarele celorlalte insecte. 

(6) Eficienta desfasurarii simultane a tratamentelor: 

a) tratamentul terestru prin combaterea directa a adultilor si larvelor de insecte in stadiul tinere, 

realizeaza o eficienta a operatiunii de dezinsectie; 

b) tratamentul in subsoluri, casa scarilor si poduri asigura confortul imediat. 

(7) Remanența insecticidelor este dictată de: 

a) insecte țintă; 

b) gradul de infestare; 

c) gradul de igienizare a locației unde se acționează; 

d) substanța activă din biocidul folosit; 

e) doza şi rata de aplicare; 

f) suprafața pe care se acționează. 

 

 Activitatea de dezinsecție se efectuează pe domeniul public şi privat al orașului Nădlac, respectiv: 

a) clădiri ale unităților sanitare de pe raza unității administrativ-teritoriale; 
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b) clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare; 

c) spațiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol și alte asemenea) ale 

persoanelor fizice și juridice, inclusiv asociații de proprietari/locatari; 

d) spațiile deschise din domeniul public şi privat ale unității administrativ-teritoriale: terenuri ale 

instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, piețe, târguri și alte asemenea; 

e) spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice: terenuri ale operatorilor 

economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituțiilor 

publice; 

f) căminele și canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie 

termică, telefonie, rețele subterane de fibră optică și alte asemenea; 

g) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de 

tip condominiu; 

h) subsoluri umede sau inundate; 

i) depozite de deșeuri municipale, stații de compostare a deșeurilor biodegradabile, stații de transfer, 

stații de sortare și alte instalații de tratare/eliminare adeșeurilor; 

j) alte obiective identificate care prezentând focare de infestare și care pot pune în pericol sănătatea 

oamenilor și a animalelor. 

(8) Criteriile de alegere a produselor folosite pentru efectuarea operatiunilor de dezinsectie:  

        1. Eficacitatea; 

        2. Usurinta in prepararea si aplicarea solutiilor si in stocarea substantelor si produselor; 

        3. Lipsa corozivitatii si a efectelor distructive; 

        4. Cunoasterea toxicitatii insecticidelor in conditiile de utilizare si a masurilor de protectie 

recomandate; 

        5. Spectrul de combatere privind gama de insecte vectoare; 

        6. Domeniul de aplicabilitate: parcuri, scuaruri, aliniamente stradale, cvartale de locuit, locuinte, 

locuri publice etc. 

        7. Compatibilitatea pentru dispersie in sistem ULV (volum ultra redus); 

        8. Actiunea insecticidelor prin contact si ingestie. 

(9) La activitatea de dezinsecție: 

        a) Se vor folosi numai substanțe aflate în perioada de garanție și se vor desigila numai în prezența 

reprezentantului beneficiarului pe întregul parcurs al tratamentelor. 

        b) Se va lucra numai când condițiile meteo sunt favorabile pentru obținerea eficienței maxime a 

acțiunilor de combatere. 

        c)  Se vor utiliza doze de cantități de substanță conform normativelor în vigoare -fișei tehnice -

aplicate pe fiecare unitate de suprafață, astfel încât să se asigure eficiența maximă a combaterii pentru 

perioada garantată a produsului, în acest scop prestatorul va prezenta obligatoriu reprezentanților 

beneficiarului care urmăresc lucrarea-prospectele substanțelor folosite. 

        d) Operatorul îşi va instrui temeinic întreg personalul implicat în acțiunile de combatere pentru a 

respecta întocmai graficul, traseul, punctele de întâlnire, normele privind protecția muncii, normele de 

aplicare a substanței pe unitatea de suprafață, normele de protecție a locuitorilor din zonele unde 

lucrează.
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       e).Timpul nefavorabil desfășurării în condiții de eficiență maximă a prestațiilor contractate, va 

decala corespunzător graficul de execuție a lucrărilor de combatere angajate, în aceste cazuri se vor 

încheia notificări scrise între părțile contractante. 

       f) Insecticidele folosite trebuie să nu păteze, să nu prezinte miros neplăcut, să fie biodegradabile, 

să nu dăuneze suprafețelor pe care se aplică și să aibă eficiență pentru combaterea insectelor târâtoare 

și zburătoare. 

       g) Diluația insecticidelor pentru alcătuirea soluției de lucru, se va face ținând cont de 

recomandările producătorilor. 

        h) Norma de aplicare a soluției de lucru, se va stabili în funcție de insecta țintă (târâtoare sau 

zburătoare) și/sau gradul de infestare. 

         i) Anunțarea populației - prin mijloace mass-media, explicarea cadrului legal și a importanței 

acțiunii. 

(10) Reguli generale de practica in actiunile de dezinsectie: 

1. Combaterea populatiei de larve si de insecte adulte are drept scop reducerea imediată a numărului 

insectelor, si se aplică în zonele unde există locuri de adapostire (vegetatia din oraș, garduri vii, 

tufisuri, arbori). Tratamentele se vor executa cu aparatura purtată de către agenți calificați pentru 

activitatea de dezinsectie, aplicandu-se sub forma de ceață rece la sol cuprinzând intrega vegetatie de 

la sol catre varful arborilor si tratamente spatiale sub forma de ceata rece si caldă. Se vor utiliza 

produse biocide specifice pentru activitățile de dezinsectie. 

Din punct de vedere al frecvenței, dezinsecția se execută: 

           (1) Din punctul de vedere al frecvenței, dezinsecția pentru combaterea țânțarilor se execută: 

a) lunar, în sezonul cald în perioada iulie-august, pentru spațiile deschise prevăzute în programul 

unitar de acțiune, inclusiv cămine şi canale aferente rețelelor edilitare; 

b ) minimum 2 tratamente pe an şi ori de câte ori este nevoie, în spațiile comune închise ale clădirilor. 

           (2) Pentru combaterea alter vectori dezinsecția se execută: 

a) trimestrial, s-au ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil 

nealimentar, instituțiilor publice și spațiile comune închise ale clădirilor; 

b) lunar, s-au ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil 

alimentar şi ale unităților sanitare; 

c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spațiile cu destinație de locuință. 

2. Activitățile de dezinsectie se vor efectua cu respectarea prevederilor Ordinului nr.119/2014 pentru 

aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populatiei. 

(11) Pentru desfășurarea activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, prestatorul va întocmi o 

metodologie de lucru, care să conțină informații relevante privind aplicarea fiecărei substanțe în parte. 

(12) Substanțele utilizate trebuie să aibă Aviz sanitar eliberat de Ministerul Sănătății, aflate în perioada 

de garanție, și să facă parte din categoria Xn sau Xi (grupele III sau IV de toxicitate). 

(13) Prestațiile efectuate persoanelor juridice, pentru clădirile deținute şi punctele gospodărești, cu 

excepția instituțiilor şi unităților de învățământ finanțate din bugetul local, precum și prestațiile 

efectuate persoanelor fizice, pe domeniul privat al acestora, în interiorul gospodăriilor individuate 

(case) și apartamentelor vor fi finanțate în baza contractelor de prestări servicii încheiate de către 

operator cu acești utilizatori.  

Suprafețele pe care se vor efectua lucrările care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, se vor 

modifica în funcție de bugetul alocat și ori de câte ori necesitatea o impune, în funcție de finalizarea 

acțiunii de inventariere şi a documentațiilor cadastrale, această listă de cantități de lucrări va fi 

reactualizată. 
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(14) Tarifele pentru activitatea de dezinsectie vor fi fundamentate conform prevederilor Ordinului  

nr.109/2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 

pentru activitatile specifice serviciului de salubritate a localitatilor si vor cuprinde: 

         1. pentru spatii deschise (zone verzi)  - valoarea substantelor utilizate (substante de remanenta pe 

termen lung pentru ceata calda si amestec de 2 substante de contact si de remanenta pentru eficienta pe 

termen lung pentru ceata rece), cheltuieli pentru combustibil, utilitati, redeventa, materiale 

consumabile, protectia mediului, munca vie, etc, conform Ordin nr.109/2007. 

         2. pentru spatii inchise – valoarea substantelor utilizate (amestec de 2 substante de contact si 

remanenta pentru eficienta pe termen lung) cheltuieli pentru combustibil, utilitati, redeventa, materiale 

consumabile, protectia mediului, munca vie, etc, conform Ordin nr.109/2007. 

(15) Pentru persoanele fizice sau/si juridice activitatea de dezinsectia, se va efectua la cerere - 

contracost. 
(16) Suprafetele pe care se executa dezinsectia sunt prezentate in Anexa nr.1 la prezentul caiet de 

sarcini. 

Art.12. Dezinfecția 

(1) Dezinfecția este o metodă a igienei constând în operațiuni de prevenire şi combatere a bolilor 

infecțioase și parazitare la om și animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe 

suprafețele supuse acestei operațiuni. 

(2) Dezinfectia de realizează: 

a) preventiv (profilactic) – care are ca scop distrugerea eventualilor germeni patogeni sau conditional 

patogeni, care in mod normal constituie microbismul local si se dezvolta influentand negative starea de 

sanatate a oamenilor si animalelor. 

b) de necesitate – care se efectueaza pentru combaterea unor boli infectioase sau parazitare din 

momentul inregistrarii primelor cazuri de boala si pana la lichidarea intregului focar. 

In orice activitate de dezinfectie trebuie sa se aplice masurile de protectie a muncii pentru a prevenii 

accidentele si intoxicatiile. 

(3) Activitatea de dezinfecție se efectuează în: 

a) depozitele de deșeuri municipale, stații de compostare deșeuri biodegradabile, stații de transfer, 

stații de sortare şi alte instalații de tratare/eliminare adeșeurilor; 

b) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor 

municipale; 

c) spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere; 

d) mijloace de transport în comun; 

e) clădiri ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici şi ale persoanelor fizice; 

f) clădiri în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor. 

(4) Din punct de vedere al frecvenței, dezinfecția se execută numai la solicitarea persoanelor fizice sau 

juridice. 

(5) Factorii care influenteaza dezinfectia. 
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Pentru realizarea unei dezinfectii eficiente trebuie sa se ia in considerare o serie de factori care 

influenteaza dezinfectia: 

a) spectrul de activitate si de putere germicida (tipul de microorganism, rezistenta microorganismelor) 

b) numarul microorganismelor pe suportul tratat; 

c) cantitatea de material organic de pe suportul tratat; 

d) natura suportului tratat; 

e) concentratia substantei dezinfectante; 

f) timpul de contact si temperatura. 

(6) Criterii de alegere a dezinfectantilor: 

a) eficatitatea; 

b) usurinta in prepararea si aplicarea solutiilor si in stocarea substantelor si produselor; 

c) economicitatea; 

d) lipsa corozivitatii dezinfectantilor si a efectelor distructive; 

e) cunoasterea toxicitatii dezinfectantilor in conditiile de utilizare si a masurilor de protectie 

recomandate. 

(6) La activitatea de dezinfecție: 

a) Se vor folosi numai substanțe aflate în perioada de garanție; 

 b) Vor fi acceptate numai produse dezinfectante din clasele Xi și Xn. 

(7) Reguli generale de practică a dezinfectiei: 

1. Dezinfectia profilactică completează curațenia, dar nu o suplinește și nu poate înlocui sterilizarea; 

2. Pentru dezinfecția în focar se utilizeaza dezinfectante cu actiune asupra agentului pathogen 

incriminat sau presupus. Dezinfectia se practica inainte de instituirea masurilor de curatenie. Trebuie 

utilizate numai dezinfectante avizate conform legii. In dezinfectia chimica trebuie utilizate 

dezinfectante cu spectru de actiune bactericida (si/sau tuberculocida) virulicida, fungicida si/sau 

sporicida. In functie de riscul de aparitie a infectiilor, trebuie alese dezinfectantele care actioneaza 

specific asupra agentilor patogeni incriminati. 

3. La preparea si utilizarea solutiilor dezinfectante, sunt necesare: 

a)  cunoasterea exacta a concentratiei active in produse; 

b) folosirea de recipienti curati; 

c) utilizarea solutiilor de lucru in ziua prepararii, pentru a evita contaminarea, degradarea sau 

inactivarea acestora; 

d) utilizarea solutiilor de lucru in cadrul periodei de stabilitate indicate de producator. 

4. Utilizarea dezinfectantilor se face respectand normele de protective a muncii care sa previna 

accidentele si intoxicatiile. 

5. Personalul care utilizeaza in mod curent dezinfectantii trebuie instruiti cu privire la noile proceduri 

sau produse, in conformitate cu legislatia in vigoare in domeniu. 

(8) Din punctul de vedere al frecvenței, dezinfectia se execută de 2 ori pe an in spațiile închise,  

respectiv – cladiri, conform Anexei nr.2 la prezentul caiet de sarcini. 

(9) Tarifele pentru activitatea de dezinfectie vor fi fundamentate conform prevederilor Ordinului 

nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 

pentru activitatile specifice serviciului de salubritate a localitatilor si  vor cuprinde valoarea 

substantelor utilizate, cheltuieli pentru combustibil, utilitati, redeventa, materiale consumabile, 

protectia mediului, munca vie, etc. 
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(10) Pentru persoanele fizice sau/si juridice activitatea de dezinfectie, se va efectua la cerere - 

contracost. 

(11) Suprafețele pe care se executa dezinfecția sunt prezentate in Anexa nr.2 la prezentul caiet de 

sarcini. 

Art.13 Deratizarea 

 (1) Deratizarea prezintă complexul de mijloace și măsuri, aplicate de toți factorii interesați în 

combaterea rozătoarelor dintr-un biotop, în scopul reducerii substanțiale a numărului lor. Având în 

vedere anumite particularități biologice ale rozătoarelor: maturitatea sexuală timpurie (2 luni), 

perioada scurtăde gestație (21 de zile), prolificitate mare (8-12 pui/fătare), număr mare de fătări (4-

6/an), transmitere genetic a rezistenței dobândite la substanțe toxice precum și faptul că, chiar după o 

deratizare eficace, terenul rămas liber este ocupat rapid de către populațiile din vecinatate, practic este 

imposibil de vorbit de stârpirea rozătoarelor. Acțiunea de deratizare a domeniului public și privat este 

o acțiune energică pe o perioadă scurtă de timp, prin folosirea exclusivăa substanțelor raticide 

anticoagulante, urmărindu-se uciderea unui număr cât mai mare de rozătoare și în care măsurile 

sanitare dețin un rol foarte important, implicând toți factorii de răspundere interesați, cât și întreaga 

populație de pe raza localității. 

(2) Deratizarea se efectuează la obiectivele pentru care: 

a) este prevăzută operațiunea de dezinsecție; 

b) este prevăzută operațiunea de dezinfecție, cu excepția mijloacelor de transport în comun; 

c) sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor în spațiile interioare sau 

exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor, 

inclusiv în zonele demolate și/sau nelocuite. 

(3) Deratizarea previne si combate transmisia unor boli: bacteriene, virotice si parazitare, atat la om cat 

si la animale. Soarecii, dar mai ales sobolanii, sunt rezervoare de infectie si vectori, raspandind 

trichineloza, leptospiroza, bruceloza, febra aftoasa, gastrenterita virotica, antraxul, turbarea, 

toxiinfectii alimentare etc... 

(4) Masurile de combatere a rozatoarelor sunt: 

a) preventiva – realizandu-se prin impiedicarea patrunderii si stabilirii rozatoarelor in obiective; 

b) profilactica – prin indepartarea surselor de hrana si apa pentru rozatoare; 

c) defensiva – prin amplasarea de statii cu momeli toxice in locatii bine definite, sau prin amplasarea 

de momeli toxice in galeriile existente si constatate in teren. 

(5)   Substantele raticide folosite in actiunile de deratizare, vor fi sub forma de momeli gata preparate 

de firma producatoare (sub forma de baton cerat sau pasta), sau produse de catre operator pe suport 

cerealier si/sau alte tipuri de momeli, propuse de catre operator si avizate de Comisia Nationala pentru 

Produse Biocide. 

(6) Momelile toxice care se vor amplasa in locuri deschise, vor fi introduce in statii de intoxicare din 

plastic sau metalice in vederea evitarii deteriorarii in caz de ploaie sau umezeala si vor purta inscriptii 

“Pericol de otravire” sau “Atentie otrava” insotit de semnul cap de mort. De asemenea, se va mentiona 

sunstanta folosita, antidotul in caz de ingerare accidental, precum si datele de identificare ale 
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operatorului. Numarul statiilor va fi corelat in functie de suprafata tratata si cantitatea de raticid 

folosita pe unitatea de masura conform prospectelor substantelor utilizate. 

In functie de monitorizarea si de constatarile efectuate in teren de catre reprezentantii delegatarului si 

ai amplasare, dupa caz, cu scopul de a fi consumate de rozatoarele ce nu au ingerat din momelile 

delegatului, reimprospatarea momelilor toxice consummate se va face zilnic sau la 2 zile de la prima 

amplasate anterior. 

(7) Transportul substantelor raticide se va efectua cu mijloacele de transport auto ale concesionarului, 

acestuia revenindu-i obligatia de a lua masuri de siguranta privind distrugerea sau imprastierea lor. 

(8) Obligatiile concesionarului in gestionarea substantelor raticide folosite in actiunile de deratizare: 

a) sa tina evident intrarii si livrarii produselor si substantelor toxice in registre speciale; 

b) sa aplice masurile de protectie a muncii in conformitate cu legislatia in vigoare si sa asigure 

instruirea personalului cu privire la masurile de trebuiesc luate pentru protectia muncii si interventiei 

cu antidot, de urgenta; 

c) sa ambaleze si sa transporte produsele si substantele toxice, in astfel de conditii incat, sa inlature 

posibilitatea de sustragere a acestora, in vederea prevenirii intoxicatiilor la om si/sau animale si a 

poluarii mediului inconjurator; 

d) sa asigure utilizarea raticidelor in conformitate cu prevederile normelor de protectie a muncii si a 

mediului. 

(9) La activitatea de deratizare: 

a) Se vor folosi numai produse raticide aflate în perioada de garanție și se vor desigila numai în 

prezența reprezentantului beneficiarului pe întregul parcurs al tratamentelor; 

b) Produsele raticide trebuie să prezinte eficiența atât în combaterea șoarecilor, cât şi a șobolanilor; 

c) Vor fi acceptate raticide numai din grupele Xi și Xn de toxicitate; 

d) Raticidele folosite vor fi sub formă solidă, momeli parafinate sau batoane cerate, pentru a evita 

eventuale incidente cauzate de folosirea raticidelor cu o altă forrnă de prezentare, precum praf, etc. 

e) Raticidele vor fi prezentate în recipiente sigilate, care să aibă prevăzută data expirării (termenul de 

valabilitate) în mod clar; 

f) Operatorul îşi va instrui temeinic întreg personalul implicat în acțiunile de combatere, pentru a 

respecta întocmai graficul lucrărilor, traseul, punctele de întâlnire, normele PSI protecția muncii, 

normele de aplicare a produselor raticide pe unitatea de suprafață, normele de protecție a locuitorilor 

din zonele unde lucrează; 

g) Norma de aplicare a raticidelor va fi cea recomandată de producător și în funcție de gradul de 

infestare. 

h) Anunțarea populației-prin mijloace mass-media, explicarea cadrului legal și a importanţei acțiunii. 

(10) Din punct de vedere al frecvenței, deratizarea se execută: 

a) pentru spațiile deschise din domeniul public şi privat al unitatii administrativ-teritoriale, prevazute 

in Anexa nr.3 la prezentul caiet de sarcini în conformitate cu programul unitar de acțiune, dar nu mai 

puțin de 2 tratamente pe an; 

b) pentru spațiile inchise prevăzute în Anexa nr.3 la prezentul caiet de sarcini, în conformitate cu 

programul unitar de acțiune, dar nu mai puțin de 2 tratamente pe an; 

c) pentru operatorii economici cu profil nealimentar și asociațiile de proprietari/locatari, cel puțin o 

dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar; 

d) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este 

nevoie pentru stingerea unui focar; 
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e) pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui 

focar. 

(11) Tarifele pentru activitatea de dezinfectie vor fi fundamentate conform prevederilor Ordinului 

nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 

pentru activitatile specifice serviciului de salubritate a localitatilor si  vor cuprinde valoarea 

substantelor utilizate, cheltuieli pentru combustibil, utilitati, redeventa, materiale consumabile,  

protectia mediului, munca vie, etc. 

(11) Pentru persoanele fizice sau/si juridice activitatea de dezinfectie, se va efectua la cerere - 

contracost. 

(12) Suprafetele pe care se executa deratizarea sunt prezentate in Anexa nr.3 la prezentul caiet de 

sarcini. 

 

CAPITOLUL V 

Obiectivele activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare 

Art.14. Conditii tehnice 

(1) Activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare – parte componenta a serviciului de salubritate 

a orasului Nadlac, trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate, cu respecatrea 

conditiilor tehnice specifice fiecarei operatiuni. 

(2) Masinile, utilajele si echipamentele utilizate pentru prestarea activitatii de dezinsectie, dezinfectie 

si deratizare, trebuie mentinute in stare tehnica optima, pentru a asigura desfasurarea continua a 

activitatii. Daca o masina, utilaj echipament se defecteaza, delegatul are obligatia de a le inlocui cu 

altele functionale, astfel incat sa nu se produca sincope in derularea serviciului. 

(3) Delegatul activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare – parte componenta a serviciului de 

salubrizare in orasul Nadlac, va prezenta in propunerea tehnica, conceptia proprie privind modalitatea 

de organizare si functionare a prestatiei de dezinsectie, dezinfectie si deratizare a domeniului public si 

privat, cu referire la substantele utilizate, concentratiile utilizate, personalul care presteaza serviciul si 

utilajele din dotare. 

Delegatul care presteaza activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, are urmatoarele obligatii: 

a) înainte de începerea operatiunilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare din programul unitar de 

actiune la obiectiva care pot avea impact asupra populatiei (pe spatii deschise ale domeniului public si 

privat al orasului, locuri de agrement, etc...), delegatul trebuie sa aduca la cunostinta populatiei, prin 

mass-media, cu cel putin 7 zile inainte, urmatoarele: 

a1) tipul operatiunii ce urmează a se efectua; 

a2) perioada efectuării tratamentelor; 

a3) susbstantele utilizate, gradul de toxicitate a acestora; 

a4) măsurile de protectie ce trebuie luate, în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, albine, 

animale, si pasari. 

b) să stabileasca de comun acord cu persoanele fizice si juridice, data si ora începerii tratamentelor de 

dezinsectie, dezinfectie si deratizare in spatii inchise si pe suprafetele detinute de acestea si sa 
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comunice acestora gradul de toxicitate al substantelor utilizate si masurile de protectie ce trebuie luate; 

c) să solicite la terminarea operatiunii, confirmarea efectuarii fizice a tratamentelor prin incheierea unui 

document de lucru. Delegatul este singurul responsabil in privinta substantelor utilizate, a cantității acestora 

si a tehnologiei aplicate; 

d) sa utilizeze echipamente performante pentru aplicarea substantelor biocide si sa promoveze cele mai bune 

practici de gestionare integrata a vectorilor, ca masura de obtinere a efectelor scontate, fara a periclita 

sanatatea umana, animal si siguranta factorilor de mediu; 

e) in urma solicitarilor persoanelor fizice, juridice, institutii abilitate si asociatiilor de  proprietar/locatari  

din orasul Nadlac, cu privire la zonele infestate cu daunatori (insecte si rozatoare), delegatul se va deplasa la 

fata locului si potrivit zonei si tipului de vector, va lua masura aplicarii tratamentelor astfel incat sa nu fie 

afectata apa si solul; 

f) personalul delegatului trebuie sa fie bine instruit pentru manevrarea substantelor toxice, in caz de accident 

cu aceste substante, trebuie sa stie sa intervina cat mai urgent; 

g) personalul delegatului care deserveste mijloacele auto folosite pentru transportul substantelor toxice sau 

ambalajelor acestora, trebuie sa fie instruit pentru utilizarea acestuia in conditii de siguranta, sa detina toate 

documentele de insotire si sa nu abandoneze substantele sau ambalajele toxice pe traseu; 

h) pentru amabalajele de la produsele biocide utilizate si deseurile rezultate in urma efecturarii activitatii de 

dezinsectie, dezinfectie si deratizare, delegatul va incheia un contract de colectare-transport si eliminare cu 

un operator licentiat pentru acest gen de deseuri; 

 (4) Cheltuielile ocazionate de reparatia masinilor, utilajelor, echipamentelor proprii/inchiriate si a bunurilor 

de retur primite de la Orasul Nadlac, vor fi suportate de delegat; 

(5) Responsabilitatea civila, materiala, sau penala pentru eventualele pagube create, din vina delegatului, 

cade in sarcina acestuia. 

(6) Sa plateasca contributia de 0,12% la bugetul A.N.R.S.C. din veniturile proprii inegistrate in urma 

furnizarii/prestarii serviciilor sau activitatilor, derulate pe raza administrativ teritoriala a orasului Nadlac.  

 

Art.15 Cerințe privind personalul și utilajele  

În vederea îndeplinirii în bune condiții a obligațiilor contractual, ofertantul va face dovada deținerii de 

resurse materiale și umane. 

Operatorul trebuie să facă dovada deținerii/dispunerii de dotări tehnice minime, astfel cum aceasta este 

solicitata pentru clasa 3 de atribuire a licentelor pentru prestatorii de servicii de utilitati publice, prin Anexa 

nr. 11 la Hotarârea de Guvern nr. 745/ 11.07.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 

licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, astfel se vor prezenta: 

a) Informatii privind personalul de specialitate minim, necesar pentru realizarea in bune conditii a 

contractului. Operatorul economic trebuie sa furnizeze informatii referitoare la studiile, pregatirea 

profesionala si calificarea personalului tehnic de specialitate, responsabil de indeplinirea contractului. Pentru 

personalul minim de specialitate necesar pentru realizarea in bune conditii a contractului, se vor prezenta 

urmatoarele documente: - Curriculum vitae, diplome, certificate, atestari, extrase din Registrul General al 

Salariatilor (REVISAL)/contracte de colaborare/declaratii de disponibilitate. 

b) Informatii referitoare la utilaje, instalatii, echipamente tehnice, necesare pentru realizarea in bune conditii 

a contractului. Operatorul economic va face dovada existentei unui drept de proprietatea, a unui drept  de  

folosinta  sau prezentarea unor angajamente de punerea la dispozitie, pentru  utilajele si echipamentele 

considerate necesare pentru realizarea in bune conditii a investitiei (taloane/ facturi/ contracte de comodat 

sau de leasing/ contracte de inchiriere/ contracte de colaborare, sau orice alte tipuri conform legii). 
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Depozitarea ambalajelor de la produsele biocide utilizate si deseurile rezultate in urma efecturarii 

activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare 

Ambalajele substanțelor folosite în desfășurarea activității de deratizare, dezinsecție și dezinfecție se vor 

incinera prin grija operatorului la o societate autorizată pentru aceste servicii. 

Pentru amabalajele de la produsele biocide utilizate si deseurile rezultate in urma efecturarii activitatii de 

dezinsectie, dezinfectie si deratizare, delegatul va incheia un contract de colectare-transport si eliminare cu 

un operator licentiat pentru acest gen de deseuri. 

 

Art.16  Obiective de exploatare 

(1) Prestarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie  si deratizare se va executa astfel incat sa se realizeze: 

a) continuitatea activitatii pe intreaga durata de desfasurare, cu respectarea prevederilor contractuale; 

b) corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele beneficiarului; 

c) controlul calitatii serviciului prestat; 

d) tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administratiei publice locale, 

in conditiile legii; 

f) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea costurilor de 

prestare a serviciului; 

g) asigurarea capacitatii de lucru a utilajelor si dispozitivelor pentru efectuarea activitatii, in intreaga arie 

administrativ-teritoriala incredintata; 

h) indeplinirea indicatorilor de calitate a prestarii activitatii, specificati in regulamentul serviciului de 

salubrizare; 

i) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si instruit, in numar suficient. 

(2) Obiectivele pe care trebuie să le atingă activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, sunt 

urmatoarele: 

a) îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor; 

b) promovarea calității şi eficiența activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare; 

c) dezvoltarea durabilă a serviciului; 

d) protecția mediului înconjurător, cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului pe etape de dezvoltare, 

în concordanță cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene. 

 

Art.17 Obiective de ordine conomic 

(1) Activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare vor urmări să realizeze un raport calitate/cost cât mai 

bun, pentru perioada de derulare a contractului de delegare și un echilibru între riscurile și beneficiile 

asumate prin contract. 

(2) Structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu 

prevederile legale. Solicitarea privind ajustarea tarifelor va fi facuta de operator in raport cu indicele de 

inflatie general al bunurilor de consum, vor fi sustinute de documente justificative si vor fi supuse spre 

analiza si aprobare. 

 

 

 

 

Art.18 Obiective de mediu 
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(1) Pe perioada derulării contractului de delegare se vor respecta condițiile impuse prin actele de 

reglementare emise de autoritățile de mediu competente, care se vor obține prin grija și pe cheltuiala 

delegatului. 

 (2) Pe toată perioada derulării contractului de delegare-operatorul va implementa condiționările ce se 

stabilesc prin acte normative, emise de autoritățile de mediu competente, conform unor programe de 

conformare la cerințele de mediu. 

(3) Delegatul trebuie să respecte obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea 

activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, precum şi cele derivate din activitățile conexe serviciului, 

cum ar fi exploatarea utilajelor și a parcului auto, neutralizarea și incinerarea deșeurilor. 

 

CAPITOLUL VI 

Procedee de lucru și recepția lucrărilor 

Art.19.(1) Pentru buna organizare și urmărire a execuției, pe baza Programului unitar de acțiune, se va 

întocmi un grafic de execuție a lucrărilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, cu specificarea zonelor și 

perioadei calendaristice de acțiune, inclusiv responsabilii de lucrare corespunzători părților contractante. 

(2) Urmărirea modului de execuție al lucrării se va face de către delegații beneficiarului, care prin semnarea 

proceselor verbale de recepție, vor confirma cantitatea lucrărilor şi modul de execuție al acesteia. 

(3) Recepția serviciilor se va face zilnic în perioada de execuție. 

(4) Verificarea eficienței prestației se va face prin acțiuni de monitorizare. 

(5) Prestarea activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, se va executa astfel încât să se realizeze: 

a) continuitatea activității pe întreaga duratăde desfășurare, cu respectarea prevederilor contractuale; 

b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității faţă de cerințele beneficiarului; 

c) controlul calității serviciulu iprestat; 

d) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciilor; 

e) respectarea Regulamentului de organizare și funcționare al activitățiide dezinsecție, dezinfecție și 

deratizare din cadrul serviciului de salubrizare al orașului Nădlac al Caietului de sarcini, în condițiile legii; 

f) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de 

prestare a serviciului; 

g) asigurarea capacității de lucru a utilajelor și dispozitivelor pentru efectuarea activității, în întreaga arie 

administrativă teritorială încredințată; 

h) îndeplinirea indicatorilor de performanţă a prestării activității, aprobați de Consiliul Local al orașului 

Nădlac, în condițiile legii; 

i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient. 

(6) Obiectivele operatorului activității de dezinsectie, dezinfectie și deratizare din cadrul serviciului de 

salubrizare sunt: 

a) cunoașterea zonei și a locului unde se execută dezinsecția, dezinfecția și deratizarea; 

b) stabilirea vectorilor din zona unde se execută dezinsecția, dezinfecția și deratizarea; 

c) determinarea nivelului de infestare; 

d) stabilirea substanțelor şi a concentrației ce se va utiliza pentru combaterea vectorilor din zona propusă 

pentru dezinsectie, dezinfectie și deratizare, astfel ca, tratamentele aplicate să nu aibă efecte nocive asupra 

cetățenilor, solului, apei și să nu persiste ca elemente poluante; 

e) pregătirea afișelor pentru avizarea populației şi inclusiv asupra toxicității substanțelor utilizate; 

f) instruirea operatorilor care execută operaţiile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare; 

g) anunțarea în presa localăa programului de lucru, care va cuprinde zona şi perioada efectuării lucrărilor. 
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(7) Operatorul va efectua lucrările de dezinsecție, dezinfecție și deratizare conform programului prestabilit , 

precum şi ca urmare a sesizărilor făcute de persoane juridice, fizice, instituții publice, asociații de 

proprietari, referitoare la existența unor focare de infecție sau de vectori. 

(8) Operatorul va verifica periodic, dacă tratamentele aplicate au avut efectul scontat, sau dacă după 

efectuarea lucrărilor s-au stins focarele de infecție sau daunătorii au emigrat în zonele netratate. 

(9) Operatorul, în urma sesizărilor primite, va identifica locurile unde se cuibăresc insectele și rozătoarele și 

sunt posibile focare de infecție, stabilind tratamentele și periodicitatea efectuării acestora. 

(10) Personalul operatorului care deservește mijloacele de transport a substanțelor pesticide (numai din 

grupele Xi si Xn de toxicitate), trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului acestor substanțe, să 

deținătoate documentele  de însotire și să nu abandoneze substanțe pesticide și ambalaje pe traseu. 

(11) Pentru transportul substanțelor pesticide se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc 

pentru sănătatea populației și amediului. 

(12) Operatorul are obligația aducerii la cunoștința populației asupra prezenței și toxicității substanțelor 

utilizate, prin amplasarea de afișe în locuri vizibile. 

 

CAPITOLUL VII 

Durata delegării 

Art.20.(1) Durata pentru care se deleagă activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul 

Nădlac, este de 48 luni de la semnarea contractului.  

(2) Data intrarii in vigoare a prezentului contract este data semnarii acestuia.  

 

CAPITOLUL VIII 

Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

Art.21.(1) Delegatarul nu va fi raspunzator in nici un fel fata de terti pentru neindeplinirea de catre delegate 

a obligatiilor asumate in baza acestui contract si pentru prestarea activitatii de dezinsecție, dezinfecție și 

deratizare. 

(2) Delegatul va despagubi gelegatarul in legatura cu orice pretentii sau prejudicii invocate de orice alta 

persoana decat delegatarul, care pot fi generate in cursul sau in legatira cu neindeplinirea de catre delegate a 

oricaror obligatii in baza prezentului contract.  

(3) Delegatul va platii despagubiri persoanelor fizice si juridice pentru prejudiciile provocate din culpa, ca 

urmare a executarii defectuoase a activitatii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. 

(4) Delegatarul poate impune plata de dobanzi penalizatoare în cazul în care delegatul nu și-a îndeplinit 

obligațiile contractuale, inclusiv, în ceea ce privește nivelul de calitate cerut, în conformitate cu Caietul de 

Sarcini. În cazul în care, din vina sa exclusivă, delegatul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate 

prin contract, atunci, fără a se aduce prejudiciu răspunderii efective sau potențiale a delegatului sau dreptului 

delegatarului de a rezilia Contractul, delegatarul este îndreptăţit la a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 

0,1 % pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea 

contractului fara TVA diminuata cu contravaloarea fara TVA a serviciilor care au fost realizate.  

(5) În cazul în care din vina sa exclusivă delegatarul nu onorează facturile în perioada convenita, atunci 

acesta are obligaţia de a plăti o dobanda penalizatoare egala cu 0,1% pentru fiecare zi de intarziere pana la 

indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara TVA a platilor neefectuate. Creanta 

constand in pretul serviciilor prestate produce dobanzi penalizatoare in cazul in care sunt indeplinite 

cumulativ urmatoarele conditii:  

a) creditorul inclusiv subcontractantii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale;  
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b) creditorul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este 

imputabila intarzierea;  

(6) Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate, 

care depășesc valoarea penalităților ce pot fi percepute în condițiile prevăzute în contract, în completare 

părțile datorează daune-interese în condițiile dreptului comun, care pot fi solicitate în baza unei acțiuni în 

justitie, pe cale separată. 

Părțile recunosc în mod expres și sunt de acord că orice sume plătibile în temeiul prezentului articol intră în 

categoria daune-interese, reprezentând o estimare rezonabilă a compensației echitabile pentru 

pierderile suferite din cauza neîndeplinirii obligațiilor, care pot fi anticipate în mod rezonabil.  

(7) Nerespectarea obligațiilor asumate prin contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă 

dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese. 

Beneficiarul/delegatar își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

delegatului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu 

prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, delegatul are 

dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 

denunțării unilaterale a contractului. 

 

CAPITOLUL IX 

Tarife 

Art.22.(1) Tarifele cotate de delegat in cadrul ofertei financiare, trebuie sa conduca la atingerea 

urmatoarelor obiective: 

a) realizarea unui raport calitate-cost cat mai eficient pentru delegatar pe toata durata contractului de 

concesiune; 

b) asigurarea functionarii eficiente a activitatii de  dezinsecție, dezinfecție și deratizare, precum si a 

intregritatii bunurilor conexe acestuia, apartinand domeniului public si privat al delegatarului, care sunt sau 

pot fi afectate de modul de prestare al activitatii, precum si asigurarea protectiei mediului; 

c) asigurarea prestarii activitatii la nivelurile de calitate stabilite prin prezentul caiet de sarcini si prin 

regulamentul serviciului de salubritate. 

(2) Structura si nivelul tarifelor, vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu 

prevederile legale in vigoare. 

(3) Tarifele pentru activitatile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, vor fi fundamentate conform 

prevederilor Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile 

specifice servicului de dalubrizare a localitatilor, aprobate prin Ordinul nr.109/2007, a presedintelui 

A.N.R.S.C. In oferta financiara ofertantul va prezenta fisa de fundamentare a fiecarui tarif in parte intocmita 

conform Ordinului nr. 109/2007. 

(4) Tarifele ofertate de delegat, pentru suprafata unitara, va include pretul substantelor si materialelor 

utilizate, manopera aferenta precum si orice alte costuri legate de prestarea serviciului pentru fiecare din 

activitatile de  dezinsecție, dezinfecție și deratizare, care se vor efectua in orasul Nadlac. 

(5) Obiectivele şi suprafeţele unde se va aplica activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare prin 

comandă directă de la Primăria orașului Nădlac, sunt specificate în Anexele nr.1, 2 si 3 la prezentul caiet de 

sarcini. 

(6) Pentru activitatile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare efectuate pe alte amplasamente aflate în 

administrarea unor unităţi din subordinea Consiliului Local, persoane fizice, asociaţii de proprietari (spaţii 

închise) sau persoane juridice, operatorul va încheia contractele de prestări servicii urmând a încasa 
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contravaloarea lucrărilor de la aceştia la tarifele aprobate prin hotărâre a Consiliului Local conform ofertei în 

baza căreia s-a încheiat contractul de delegare. 

 

CAPITOLUL X 

Actualizarea si ajustarea preţului contractului 

Art.23.(1) Pentru serviciile ce fac obiectul prezentului contract plăţile datorate de delegatar delegatului 

sunt cele declarate în propunerea financiară înaintată de către delegat, anexă la contract. 

(2) Se permite actualizarea pretului contractului, daca au intervenit modificari legislative, care au facut 

necesara aceasta actualizare. 

(3) In ceea ce priveste ajustarea contractului, pentru primul an de contract, tarifele practicate de catre 

delegat, vor fi cele cuprinse in oferta financiara inaintata de catre acesta, anexa la contract. Schimbarea 

structurii si nivelului tarifelor practicate pentru anii urmatori, se va face in conditiile precizate in 

documentatia de atribuire. 

(4) Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda: 

a) Valoarea activităţilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se poate ajusta incepand cu anul 2022 

 (ajustarea urmând să se poata aplica o singură data la începutul fiecarui an), la solicitarea operatorilor, in 

raport cu indicele de inflatie general al bunurilor de consum, în baza cererilor de ajustare, însoţite de 

documentaţia de fundamentare.  

b) Nivelul rezultat al valorii aferente activităţilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare nu poate depăşi 

nivelul actual ajustat cu indicele de creştere al parametrului de ajustare.  

c)  Nivelul valorii activităţilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se determină, avându-se în vedere 

influenţele reale primite în costuri, ca urmare a evoluţiei preţurilor şi tarifelor din economie.  

d) Fundamentarea costurilor fiecărei activităţi în parte, se face pe baza cheltuielilor materiale, cheltuielilor 

salariale şi a cheltuielilor operaţionale.  

e) În cazul ajustării valorii activităţilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, structura cheltuielilor şi a 

veniturilor este prezentată în Ordinul nr. 109/2007.  

Ajustarea valorii pentru activităţile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se face potrivit formulei:  

 

 

              (ct + ct x r%) 

 (t) = ────────────, unde:                             

                       Q  

 

ct - creşterea cheltuielilor totale determinate de influenţele reale primite în costuri; 

r% - cota de profit a operatorului; 

Q - cantitatea programată în unităţi de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la 

determinarea tarifului actual. 

 

CAPITOLUL XI 

Modalitatea de plată 

Art.24.(1) Delegatul va depune la sediul delegatarului la terminarea fiecarui tip de tratament, procesul 

verbal al suprafetelor receptionate (semnate de delegat, delegatar) pentru fiecare tip de activitate executata si 

situatia de plata aferenta pentru fiecare tip de activitate prestata, in vederea verificarii si acceptarii la plata. 

Situatiile de plata vor fi intocmite de catre delegate pe baza proceselor verbale de receptie a suprafetelor 

(insusite de ambele parti) si a tarifelor unitare ofertate in propunerea financiara, anexa la prezentul contract. 
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(2) Decontarea fiecarui tip de serviciu, se va face pe baza facturii emise de delegat, avand anexate procesul 

verbal de receptie a cantitatilor de servicii receptionat si situatia de plata aferenta, semnate se de catre 

delegatar. 

(3) Delegatarul va plăti facturile emise in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii acestora in contabilitatea 

institutiei, cu respectarea Legii nr. 72/2013. 

 

CAPITOLUL XII 

Redevența/Garanția de bună-execuție  

Redevența  

Art.25.(1) Delegarea gestiunii se va face prin intermediul unui contract de delegare a gestiunii serviciului. 

Prin intermediul acestui contract, se va stabili redevența pe care operatorul o va plăti delegatarului. 

Operatorul are obligația de a plăti concedentului redevența stabilita prin contract.  

(2) Redevența minimă anuală propusă este de minim 1% din venitul realizat în baza contractului de 

concesiune, fără TVA.  

(3) Redevența devine exigibilă de la data de începere a contractului și va fi plătita semestrial în contul 

notificat de concedent, până la data de 15 ale primei luni următoare emestrului pentru care trebuie efectuată 

plata (de exemplu plata redevenței pentru primul semestru va fi efectuată înainte de data de 15 iulie). 

(4) În cazul în care, concesionarul nu efectuează plata redevenței datorată concedentului, în termenul 

prevăzut la alineatul de mai sus, concedentul, va plătii penalități de întârziere în cuantum 0,1% din suma 

datorată pentru fiecare zi de întârziere, până la plata integral a debitului. 

Garanția de bună-execuție 

Art. 26.(1) Delegatul, se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din 

valoarea fara TVA a contractului.  

(2) Garantia de buna executie se va constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis 

de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, si 

devine anexă la contract. 

(3) Delegatarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 

creat, dacă delegatul nu îşi execută din culpa sa, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 

delegatarul are obligaţia de a notifica acest lucru atat delegatului cat si emitentului instrumentului de 

garantare, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al 

prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, delegatul are obligaţia de a 

reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.  

(4) Autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 

14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contract, dacă nu a ridicat până 

la acea dată pretenţii asupra ei.  

Perioada pentru care se constituie garanţia de bună execuţie, trebuie sa acopere întreaga perioada de 

valabilitate a contractului. 

 

 

 

CAPITOLUL XIII 

Indicatorii de performanță și de evaluare a serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare 

Art.27.(1) Indicatorii de performanță ai activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, sunt cei prevăzuți 

în Anexa la Regulamentul serviciului de salubrizare al orasului Nadlac.  
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(2) Indicatorii de performanță, stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori, pentru asigurarea 

activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare a localităților, cu privire la: 

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ; 

b) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale; 

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

d) adaptarea permanent la cerințele utilizatorilor; 

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

f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;  

g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului şi al sănătății şi securității muncii; 

(3) Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele 

activități: 

a) contractarea activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare; 

b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;  

c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; 

d) menținerea unor relații echitabile între operator şi utilizator, prin rezolvarea rapidă și obiectivă a 

problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;  

e) solutionarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la activitățiile de dezinsecție, dezinfecție 

și deratizare; 

f) prestarea activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, pentru toți utilizatorii din raza unității 

administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii; 

g) prestarea de servicii conexe activitățiilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare - informare, consultanță. 

 

CAPITOLUL  XIV 

Dispoziții finale 

Art.28.(1) Prestarea activitatilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare in orașul Nădlac, este permisă 

numai pe baza licenței, emisa sau recunoscute de autoritățile de reglementare, în cazul de față Licență minim 

Clasa III emisă de A.N.R.S.C., deținute de delegat. 

(2) Operatorii economici participanti la procedura de atribuire, vor prezenta in cadrul ofertei - Declaratia pe 

propria raspundere prin care se angajeaza, ca in cazul in care vor fi declarati castigatori, sa solicite si sa 

obtina Licenta minim Clasa III - emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilitati Publice, pentru activitatile specifice serviciului care fac obiectul contractului, 

conform prevederilor H.G. nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in 

domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare:  

- eliberarea licentei, in termen de 60 de zile de la semnarea contractului de concesiune, conform art. 20 din 

"Regulamentul privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare publice din 19.07.2007", sau 

dupa caz,  

- modificarea corespunzătoare a conditiilor asociate licentei în sensul acordării permisului de operare in 

UAT Nădlac, in termen de maxim 90 de zile de la semnarea contractului de concesiune conform art. 23 din 

"Regulamentul privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare publice din 19.07.2007" 

(3) Operatorii economici persoane juridice /fizice straine, din alte state, vor prezenta un document eliberat 

de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice din cadrul 

caruia sa rezulte recunoasterea sau echivalarea licentei emise in tarile de origine pentru prestarea activitatilor 

de dezinsecție, dezinfecție și deratizare (in conformitate cu prevederile art.8 alin.(1) din Regulamentul de 

acordare a licen'elor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice aprobat prin HG nr.745/2007). 
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(4)Activitatile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare in orașul Nădlac, se vor realiza în baza comenzii date 

de delegatar. 

(5) Delegatul are obligația de a presta serviciile prevăzute cu profesionalism si promptitudine, respectând 

standardele și reglementările specifice activitatilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.  

(6) Delegatul este direct răspunzător atât de siguranța prestării serviciilor, precum și de siguranța tuturor 

operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului utilizat. 

Delegatul are obligația de a asigura resursele umane, materiale, instalațiile și echipamentele necesare 

desfășurării activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în funcție de volumul de servicii. 

Semnăturile membrilor comisiei de coordonare și supervizare, pentru atribuirea contractului de delegare prin 

concesiune a gestiunii activității de dezinsecție dezinfecție și deratizare – parte componentă a serviciului de 

salubritate  în orașul Nădlac, județul Arad 

 

Istvanovicz Calin – Arhitect sef/Președintele comisiei      ____________________________  

 

Aldea Ioan – Inspector/Membru                                       ______________________________ 

 

Plausiti Gabriel-Dorin – Consilier/Membru                    _____________________________  

 

Horvath Elena – Consilier/Membru                                _____________________________  

 

Iasovics Claudiu-Andrei – Inspector/Membru                  ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr.1 la caietul de sarcini  
 

Lista obiectivelor, clădirilor și suprafețelor unde se va aplica activitatea de dezinsecție  

 

 
Nr. 
crt. 

 
adresa unde se 

aplică 

 Suprafața tratată ( mp)  

   piețe 
târguri 

zone  
neconstru

Străzi/  maluri 
de 
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 tratamentul clădiri canale parcuri ite spatii 

verzi 

cimitire lacuri 

 

 
1. 

SEDIUL 
PRIMĂRIEI 

Str. 1 Decembrie 

nr. 24 

 

 
851 mp 

 

 

---------

- 

 
Parcul 

Central 

 
Clădire 

alimente 

 

 
------ 

 

 

-------- 

 

 
---- 

 

 
------ 

8512 mp 100 mp 

 

 

 
2. 

 
I.T.L. 

și 
POLIȚIA 

LOCALĂ 
G. Enescu nr. 74 

 

 

 
357 mp 

 

 

 

 

---------

-- 

Parcul  
Pădurice 

și  
canal 

împrejm

uitor 

 

 

 
---------- 

 

 

 
------ 

 

 

 

-------- 

 

 

 
--- 

 

 

 
------ 

85677 mp 
 

 

 
3. 
 

 

SMURD 
și 

SVSU 
G. Enescu nr. 85 

 

 
299 mp 

 

 

--------- 

 

 
---------- 

 

 
-------- 

 

 
------ 

 

 

-------- 

 

 
---- 

  

 

 
------ 

 
4. 
 

GRĂDINIȚĂ 

NOUĂ 
V. Goldiș nr. 53/A 

 
532 mp 

 
-------- 

 
--------- 

 
--------- 

 
------ 

 

-------- 

 
---- 

 
----- 

 
5. 
 

 

GRĂDINIȚĂ 
PP1 

Str. 1 Decembrie 

nr. 32 

 
508 mp 

 

 
---------- 

 

 
--------- 

 

 
--------- 

 

 
------ 

 

 

---------- 

 

 
---- 

 

 
----- 

 
6. 
 

 

 

GRĂDINIȚA 
VIILE VECHI 
Cart. Viile Vechi 

nr.101 

 

 
201 mp 

 

 
---------- 

 

 
---------- 

 

 
--------- 

 

 
------ 

 

 

--------- 

 

 
---- 

 

 
----- 

 

7. 

 

LOCAL 

ȘCOALĂ nr. 2-

GIMNAZIU 
Str. Victoriei nr. 

49 

 
1090 mp 

 
---------- 

 
---------- 

 
-------- 

 
------ 

 

----------- 

 
---- 

 

---------- 

 

8. 

BLOC ANL 
Str. G. Coșbuc 

Nr. 54 

 
908 mp 

 
---------- 

 
---------- 

 
-------- 

 
----- 

 

----------- 

 
---- 

 
------ 

 

9. 

BIBLIOTECA 

ORĂȘENEASCĂ 
Str. 1 Decembrie 

nr. 22 

 

 
324 mp 

 

 
---------- 

 

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

 

 
---------- 

 

 
------ 

 

 

----------- 

 

 
---- 

 

 
------ 

10. 
CENTRU DE ZI 

ÎNGRIJIRE 

COPII 

 
200 mp 

 
   --------
-- 

 
---------- 

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

 
------ 

 

---------- 

 
--- 

 
    ------ 

11. 

 
42 STRĂZI  

      

605.811 

mp 
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                                                                                        Anexa nr.2 la caietul de sarcini  
 

 

 Lista obiectivelor, clădirilor și suprafețelor unde se va aplica activitatea de dezinfecție 

 
Nr. 
Crt. 

 
Adresa unde se 

aplică tratamentul 

Suprafața tratată ( mp) 

 Stații de Stații de Puncte de Mijloace de Unități de 

http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=36
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=36
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 clădiri transfer sortare colectare 

deșeuri 
transport în 

comun 
învățământ 

  1. SEDIUL 
PRIMĂRIEI 

Str. 1 Decembrie nr. 

24 

 
851 mp 

 

----------- 

 

----------- 

 

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

 

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

 

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

 

 2. 

I.T.L. 
și 

POLIȚIA LOCALĂ 
G. Enescu nr. 74 

 

 
357 mp 

 

 

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

 

----------- 

 

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

 

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

 

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

 

3. 
SMURD 

și 
SVSU 

G. Enescu nr. 85 

 

 
299 mp 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

4. 

BIBLIOTECA 

ORĂȘENEASCĂ 
Str. 1 Decembrie nr. 

22 

 
324 mp 

 

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

 

----------- 

 

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

 

----------- 

 

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

 
5. 

BLOC ANL 
Str. G. Coșbuc 

nr. 54 

 
908 
mp 

 
-------- 

 
-------- 

 
70 mp 

 
---------- 

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

 
6. 

GRĂDINIȚĂ 
PP1 
Str. 1 

Decembrie nr. 

32 

 

 
-------- 

 

 
-------- 

 

 
-------- 

 

 
---------- 

 

 
---------- 

 
508 mp 

 
7. 

CENTRU DE 

ZI 
ÎNGRIJIRE 

COPII 

 
-------- 

 
-------- 

 
------- 

 
---------- 

 
---------- 

 
200 mp 

 
8. 

 

 

GRĂDINIȚĂ 

NOUĂ 
V. Goldiș nr. 

53/A 

 
-------- 

 
-------- 

 
-------- 

 
---------- 

 
---------- 

 
532 mp 

 

 
9. 

 

 

 

 
GRĂDINIȚA 

VIILE VECHI 
Cart. Viile 

Vechi nr.101 

 

 

 
-------- 

 

 
-------- 

 

 
-------- 

 

 
---------- 

 

 
---------- 

 

 
201 mp 

 

 
10. 

 

 

 

 
LOCAL 

ȘCOALĂ nr. 2 
Str. Victoriei nr. 

49 

 

 
-------- 

 

 
-------- 

 

 
-------- 

 

 
--------- 

 

 
---------- 

 

 
1090 mp 

 

 

Anexa nr.3 la caietul de sarcini  

 
Lista obiectivelor, clădirilor și suprafețelor unde se va aplica activitatea de deratizare 

 

  Suprafața tratată ( mp) 
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Nr. 
crt. 

 

adresa unde se 

aplică tratamentul 
 

clădiri 
 

canale 
 

parcuri 

   piețe 
târguri 

zone  
neconstruit

e 

 
cimitire 

maluri 
de  

lacuri 

 

 
1. 

SEDIUL 
PRIMĂRIEI 

Str. 1 Decembrie nr. 

24 

 

 
851 mp 

 

 

----------- 

 

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

Clădire 
alimente 

 

 
------- 

 

 
------ 

 

 
------ 100 mp 

 

 
2. 

 
I.T.L. 

G. Enescu nr. 74 

 

 
357 mp 

 

 

 

----------- 

 

 
----------- 

 

 
---------- 

 

 
-------- 

 

 
------ 

 

 
------ 

 
3. 
 

SMURD 
și 

SVSU 
G. Enescu nr. 85 

 

 
299 mp 

 

 

---------- 

 

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

 

 
-------- 

 

 
-------- 

 

 
------ 

 

 
------ 

 
4. 
 

GRĂDINIȚĂ 

NOUĂ 
V. Goldiș nr. 53/A 

 
532 mp 

 
-------- 

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

 
--------- 

 
-------- 

 
------ 

 
----- 

 
5. 
 

 

GRĂDINIȚĂ 
PP1 

Str. 1 Decembrie nr. 

32 

 
508 mp 

 

 
---------- 

 

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

 

 
--------- 

 

 
-------- 

 

 
----- 

 

 
----- 

 

 
6. 
 

 

 

 
GRĂDINIȚA 

VIILE VECHI 
Cart. Viile Vechi 

nr.101 

 

 

 
201 mp 

 

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

 

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

 

 
--------- 

 

 
------- 

 

 
----- 

 

 
----- 

 

7. 

 

LOCAL ȘCOALĂ 

nr. 2-GIMNAZIU 
Str. Victoriei nr. 49 

 
1090 mp 

 
---------- 

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

 
-------- 

 
-------- 

 
------ 

 
------ 

8. 
BLOC ANL 

Str. G. Coșbuc 
Nr. 54 

 
908 mp 

 
---------- 

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

 
-------- 

 
-------- 

 
------ 

 
------ 

9. 

BIBLIOTECA 

ORĂȘENEASCĂ 
Str. 1 Decembrie nr. 

22 

 
324 mp 

 

 
---------- 

 

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

 

 
-------- 

 

 
-------- 

 

 
----- 

 

 
------ 

10. 
CENTRU DE ZI 
ÎNGRIJIRE COPII 

 
200 mp 

 
----------- 

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

 
--------- 

 
-------- 

 
------ 

 
------- 
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                                                   Anexa nr.3 la H.C.L. nr.______/2020 

 

 
CONTRACT DE DELEGARE  

PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI DERATIZARE – 

PARTE COMPONENTĂ A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 

ÎN ORAȘUL NĂDLAC, JUDEȚUL ARAD 

Nr. _________ din data de ___________ 

 

Preambul 

În temeiul Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu cornpletările și 

modificările ulterioare, a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților cu completările și 

modificările ulterioare, a Ordinului ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru de 

salubrizarea localităților, a Ordinului ANRSC nr. 111 /2007 privind aprobarea Caietului de  sarcini-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor, a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile 

de servicii,  a HG nr.86712016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrative; 

      

Urmare a Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr. _____/____2020 de aprobare a delegării prin concesiune a 

gestiunii activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare în orașul 

Nădlac, județul Arad, s-a încheiat prezentul contract de concesiune, între: 

 

CAPITOLUL I 

Părțile contractante 

 

Autoritatea contractantă ORAȘUL NĂDLAC, cu sediul în orașul Nădlac, jud. Arad , str. 1 Decembrie, 

nr. 24, tel.:+40 257474345, fax: +40 257473300, cod fiscal 3518822, cont de trezorerie 

RO09TREZ24A510103200130X, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentată prin dl. Ioan- Radu 

MĂRGINEAN – primar, în calitate de Delegatar, pe de o parte și 

 

S.C._______________S.R.L./S.A. ,cu sediul în _______________________________________, 

tel/fax____________________, cod fiscal ______________, cont de trezorerie 

____________________________________, deschis la ____________________________, reprezentată 

prin __________________,în calitate de Delegat, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract. 

 

CAPITOLUL II 

Obiectul contractului  

 

Art.1 Obiectul contractului îl constituie delegării prin concesiune a gestiunii activității de dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare – parte componenta a serviciului de salubrizare în orașul Nădlac, județul Arad, in 

conformitate cu obiectivele delegatarului. 

Art.2 Categoria de bunuri ce vor fi utilizate de delegat în derularea contractului sunt bunurile proprii. 

Art.3 Prestarea serviciului se face conform programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor aprobat 

de orașul Nădlac. Acesta se va adopta în raport de necesitate, alocația bugetară, condiții meteo și alte situații 

excepționale. 

Art.4 Obiectivele delegatarului: 

a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale utilizatorilor prin promovarea calitatii si eficientei acestor servicii; 

http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=5
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=5
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=6
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=6
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b) promovarea calității și eficienței activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului 

de salubrizare în orașul Nădlac; 

c) dezvoltarea durabilă a serviciului; 

d)protecția mediului înconjurător și a sănătății populațieiș 

e) satisfacerea cerintelor cantitative si calitative ale utilizatorilor. 

Art.5 Documentele urmatoare fac parte din prezentul contract: 

a) Anexa nr.1 Caietul de sarcini a activitatii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare; 

b) Anexa nr.2 Regulamentul serviciului de salubrizare a Orasului Nadlac; 

c) Anexa nr.3 Oferta tehnica si financiara; 

 

CAPITOLUL III  

Dispoziții generale 

 

Art.6(1) Orașul Nădlac, in calitate de delegatar, păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor si a 

strategiilor de de dezvoltare a activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de 

salubrizare, precum și dreptul de a urmări, controla și de a supraveghea îndeplinirea obligațiilor privind 

realizarea activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare de către 

delegat, astfel: 

a) respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de delegat; 

b) respectarea condițiiior de calitate a activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul 

serviciului de salubrizare în orașul Nădlac; 

c) respectarea parametrilor, a normelor și a cantităților solicitate pentru fiecare activitate de dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare în orașul Nădlac; 

d)respectarea tarifelor stabilite pentru activitateade dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul 

serviciului de salubrizare. 

 (2) Delegatul se va adapta în permanență la calitatea și cantitățile solicitate de delegatar, în condițiile 

legislației în vigoare și va respecta în permanență standardele și normativele în vigoare. 

 

CAPITOLUL IV  

Durata contractului 

 

Art.7.(1) Durata prezentului contract de delegare prin  prin concesiune a gestiunii activității de dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare – parte componenta a serviciului de salubrizare în orașul Nădlac, județul Arad este 

de: 48 luni, de la data intrarii in vigoare a acestuia. 

 (2) Pe durata stabilită la alin. (1) se interzice operatorului subdelegarea activităților de dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare, precum și cesionarea contractului de delegare a gestiunii fără acordul delegatarului.  

 

CAPITOLUL V  

Valoarea contractului 

 

Art.8.(1) Valoarea totala a contractului este de ..........................lei la care se adauga TVA................lei. 

(2) Cantitatile de servicii fiind estimate (depend de conditiile meteorologice, evenimente neprevazute etc...), 

partile convin ca, in conditiile in care la incetarea contractului, valoarea contractului, din orice motive, nu a 

fost atinsa, delegatul nu poate pretinde de la delegator achitarea valorii contractului sau plata de prejudicii, 

indiferent de cuantumul diferentei dintre valoarea contractului si valoarea realizata prin executarea 

contractului de concesiune.  

 

 

 

 

 

http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=7
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=7
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=8
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=8
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=9
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=9
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=10
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=10
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CAPITOLUL VI 

Drepturile părților 

 

Art.9 Delegatul are următoarele drepturi: 

a) Să exploateze, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, activitatile de dezinsecție, dezinfecție și 

deratizare ce care face obiectul contractului de delegare a gestiunii. 

b) Să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător tariflor ofertate si aprobate de delegator, 

pentru fiecare activitate in parte, fundamentate in conformitate cu prevederile Ordinului Presedintelui 

A.N.R.S.C.nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 

tarifelor pentru activitatile specific serviciului de salubrizare a localitatilor; 

c) Să propună ajustarea tarifului în raport cu indicele prețurilor de consum pentru servicii, comunicat de 

Institutul Național de Statistică. 

d) Să propună modificarea tarifului aprobat, în situațiile în care intervin schimbări majore în structura 

costurilor de operare, în conditiile legii. 

e) Să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de concesiune. 

f) Să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administrației publice locale.  

g) Să suspende sau să limiteze prestarea serviciului fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 15 zile 

lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate în termen de 45 de zile de la primirea facturii. 

Art.10 Delegatarul are următoarele drepturi: 

a) De a aproba ajustarea sau, după caz, modificarea tarifelor activității de dezinsecție, dezinfecție și 

deratizare din cadrul serviciului de salubrizare, propuse de delegat, în baza metodologiei elaborate de 

autoritatea de reglementare competentă. 

b) De a verifica si exercita controlul cu privire la furnizarea/prestarea activitații de dezinsecție, dezinfecție și 

deratizare din cadrul serviciului de salubrizare. 

c) De a sancționa delegatul, in cazul in care acesta nu operează la parametrii de eficiență și calitate la care s-

a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare 

sau/și nu asigură continuitatea serviciilor. 

d) De a solicita informațiile cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat. 

e) De a refuza, în condiții justificate, aprobarea ajustării sau modificări ale tarifelor propuse de delegat. 

f) De a rezilia contractul și de a organiza o nouă procedură pentru delegarea gestiunii, pentru nerespectarea 

de către delegat a obligațiilor contractuale. 

g) De a se consulta cu instituțiile de specialitate pentru găsirea soluțiilor optime pentru derularea lucrărilor 

în cele mai bune condiții. 

h) Să presteze activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la nivelul stabilit prin contract. 

i) Să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractului, despăgubiri sau cornpensații pentru 

daunele provocate de către delegat prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea 

unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele 

tehnice în vigoare. 

j) Să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale. 

 

 CAPITOLUL VII 

 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

Art.11 Delegatul are următoarele obligații: 

a) De a solicita si de a obtine eliberarea licentei A.N.R.S.C., in termen de 90 zile de la data semnarii 

prezentului contract de concesiune.De asemenea, să obțină de la autoritățile competente autorizațiile  

(atestări, permise, etc.) și avizele necesare conform legilor în vigoare, pentru buna desfășurare a activitătii 

pe parcursul derulării contractului; 

b) Să respecte toate angajamentele și obligațiile luate prin prezentul Contract de delegare a gestiunii și toate 

obligațiile și angajamentele care sunt în sarcina delegatului sis a presteze activitatile prevazute in contract cu 
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professionalism si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu caietul de sarcini si 

propunerea tehnica; 

c) Să respecte prevederile Regulamentuluide organizare și funcționare al activității de dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare al orașului Nădlac, caietului de sarcini și ale 

celorlalte reglementări specifice activității serviciului delegate; 

d) Să respecte indicatorii de perforrnanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și să îmbunătățească 

în mod continuu calitatea serviciilor prestate. 

e) Să furnizeze autorităților administrației publice locale și A.N.R.S.C. infomațiile solicitate și să asigure 

accesul la toate infomațiile necesare în vederea verificării și evaluării functionării și dezvoltării activității de 

dezinsecție, dezinfecție și deratizare în conformitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile 

legale în vigoare. 

f) Să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv 

prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare. 

g) Să efectueze activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare conform prevederilor Caietului de sarcini 

și a Regulamentul serviciului, în condiții de calitate și eficiență. 

h) Sa constituie garantia de buna executie; 

i) Sa plateasca delegatarului redeventa in termenul indicat in caietul de sarcini; 

j) La încetarea contractului de delegare din alte cauze decât termenul, forța maioră și înțelegerea părților, 

operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contractul de 

delegare, până la desemnarea noului operator, dar nu mai mult de 3 luni; 

k) Să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea 

continuității activității; 

l) Să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii în 

scopul evitării accidentelor; 

m) Să exploateze, să întrețină și să asigure reparația utilajelor proprii cu personal autorizat; 

n) Să presteze activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la toți utilizatorii din raza unității 

administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii. 

o) Pentru amabalajele de la produsele biocide utilizate si deseurile rezultate in urma efecturarii activitatii de 

dezinsectie, dezinfectie si deratizare, delegatul va incheia un contract de colectare-transport si eliminare cu 

un operator licentiat pentru acest gen de deseuri; 

p) Să utilizeze pentru desfășurarea activității serviciului delegat numai substanțe, tehnologii și proceduri 

care să asigure eficiența maximă a combaterii, conform caietului de sarcini; 

q) Să realizeze un sistem de evidență a sesizărilor și a reclamațiilor, respectiv de rezolvare operativă a 

acestora; 

r) Să asigure pe toată durata contractului de delegare personalul necesar pentru prestarea activității asumate 

prin contract; 

s) Să asigure pe toată durata contractului de delegare, dotarea tehnică și material cu care s-a angajat prin 

contract; 

t) Să aplice numai tarifele aprobate de autoritatea contractantă; 

o) Să presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuității 

și egalității de tratament între utilizatori; 

u) Să respecte orice prevederi care derivă din legile și reglementările în vigoare, precum și din hotărârile 

Consiliului Local al Orașului Nădlac; 

v) Să respecte graficul de executare al activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul 

serviciului de salubrizare; 

w) Să respecte obligațiile prevăzute în contractele încheiate cu utilizatorii; 

y) Să remedieze și să suporte integral toate pagubele produse din vina sa, în timpul derulării prestației; 

z) Să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, a activității sau a serviciului public (protejarea 

secretului de stat, materiale cu regim special, condițiile de siguranță în exploatare, protecția mediului, 

protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului, etc.); 
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aa) În cazul în care delegatul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă 

la imposibilitatea realizării activității, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării 

măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității ori serviciului public. 

Delegatul este obligat să continue prestarea serviciului public în noile condiții stabilite de concedent în mod 

unilateral, fără a putea solicita încetarea acestuia; 

bb) Să înceapă lucrările numai după primirea ordinului de lucru scris, emis de delegator; 

cc) Să întocmească, anual, împreună cu delegatarul, programul unitar de acțiune de combatere a vectorilor, 

decalarea activității făcându-se din motive bine întemeiate (timp nefavorabil s.a.) cu acordul ambelor părți; 

dd) Să prezinte certificatele de calitate și termenul de valabilitate al loturilor de substanțe folosite; 

ee) Să utilizeze și să accepte folosirea și a altor tipuri de substanțe pentru tratamentele de dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare cuprinse în Registrul Național al Produselor Biocide pentru igiena publică; 

ff) Să execute activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare conform graficelor de execuție, a normelor 

și indicațiilor producătorului substanțelor, a cerințelor delegatarului precum și a recomandărilor instituțiilor 

de specialitate, în funcție de condițiile obiective și necesitățile din teren pentru obținerea unei eficiențe 

maxime; 

gg) Să efectueze prestațiile pe suprafețele specificate în caietul de sarcini sau în ordinele de lucru, în condiții 

de bună calitate și cu respectarea cantității de substanță normată pe unitatea de suprafață, în caz contrar 

acesta va presta gratuit acțiunea pe suprafețele neacoperite corespunzător; 

hh) Să nu arunce substanțele neutilizate (pe domeniul public, privat, în canalizări etc.); în acest scop se vor 

folosi în mod obligatoriu metodele de neutralizare legale; 

ii) Să plaseze substanțele raticide în locuri sau prin modalități care nu permit ingerarea acestora de către 

animale sau oameni, sau să fie deteriorate deintemperii; 

jj) Să asigure administrarea repetată a momelilor toxice acolo unde este cazul; 

kk) Să asigure strângerea cadavrelor de rozătoare rezultate în urma deratizării, inclusiv acolo unde sunt 

sesizate de către cetățeni, și a momelilor neconsurnate; 

ll) Să țină gestiune separată pentru fiecare activitate și localitate de operare în parte pentru a se putea stabili 

tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate; 

mm) Să respecte orice alte obligatii prevazute de prezentul contract; 

nn) Sa informeze toate categoriile de utilizatori ai activitatii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, prin 

intermediul campaniilor de informare, organizate de acesta, asupra faptului ca orice cerere sau reclamatie cu 

privire la activitatea concesionata, vor fi adresate acestuia; 

 

Art.12 Delegatarul are următoarele obligații: 

a) Să respecte angajamentele asumate față de delegate prin prezentul contract de delegare a gestiunii; 

b) Să notifice părților interesate informațiile referitoare la încheierea prezentului contract; 

c) Să emită ordinede lucru scrise către delegat, care vor preciza zonele și perioadele executării lucrărilor de 

dezinsecție, dezinfecție și deratizare; 

d) Să convină cu delegatul asupra întocmirii graficului de eșalonare a execuției lucrărilor și să desemneze 

personalul responsabil pentru urmărirea execuției lucrărilor; 

e) Să verifice graficul de execuție, respectarea normelor de lucru indicate de firmele producătoare ale 

substanțelor; 

f) Să verifice reclamațiile primite, să le aducă la cunoștința delegatului și să aplice penalitățile stabilite dacă 

este vina acestuia; 

g) Sa ia act de sesizările delegatului asupra oricăror anomalii sau disfuncții care împiedică prestația și 

săasigure acestuia condiții dedesfășurare; 

h) Să nu-l tulbure pe delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare; 

i) Să notifice delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor delegatului; 

j) Să aducă la cunoștință publică hotărârile și dispozițiile având ca obiect activitatea serviciului de 

dezinsecție, dezinfecție și deratizare; 

k) Să păstreze, în condițiile legii, confidențialitate a datelor și informațiilor economico-financiare privind 

activitatea delegatului, altele decât cele de interes public; 
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l) Să achite delegatului sumele convenite prin contract pentru prestațiile pe care aceștia le efectuează pe 

domeniul public și privat al delegatarului, prevăzute în prezentul contract. 

 

 

CAPITOLUL VIII   

EXECUTAREA CONTRACTULUI  

 

Art.13 Cantitatea si calitatea serviciilor 

(1) Cantitatea și calitatea serviciilor sunt prevăzute în Caietul de sarcini și Regulamentul de organizare și 

funcționare al activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare al 

orașului Nădlac.  

(2) Prin ordin de lucru delegatarul poate modifica graficul de execuție stabilit. 

Art.14 Indicatori de performanță 

(1) Delegatul va presta activitatea astfel incat sa asigure indeplinirea indicatorilor de performanta generali, 

cei ce privesc masurarea si gestiunea cantitatii aferente activitatii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, 

facturarea si incasarea contravalorii prestatiilor si cei garantati prevazuti in Regulamentul serviciului de 

salubrizare a orasului Nadlac. 

(2) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea 

serviciului de salubrizare a localităților cu privire la: 

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ; 

b) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale; 

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

d) adaptarea permanent la cerințele utilizatorilor; 

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

f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;  

g)implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului şi al sănătății şi securității muncii. 

Art.15 Garantia de buna execuție 

(1) Delegatul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum 

de……………….(reprezentand 5% din valoarea fara TVA a contractului) 

(2) Garantia de buna executie se va constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis 

de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, si 

devine anexa la contract. 

(3) Delegatarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 

creat, dacă delegatul nu îşi execută din culpa sa, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 

delegatarul are obligaţia de a notifica acest lucru atat delegatului cat si emitentului instrumentului de 

garantare, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al 

prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, delegatul are obligaţia de a 

reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.  

(4) Autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 

14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contract, dacă nu a ridicat până 

la acea dată pretenţii asupra ei.  

Perioada pentru care se constituie garanţia de bună execuţie, trebuie sa acopere întreaga perioada de 

valabilitate a contractului. 

Art.16 Redeventa  

(1) Valoarea redeventei anuale în cazul concesionarii prin delegarea gestiunii este de ............%, procent 

aplicat la valoarea totală a facturilor încasate de concesionar pentru serviciile prestate anul anterior pentru 

activităţile de de dezinsecție, dezinfecție și deratizare  

(2) Plata redevenţei se va face semestrial până la data de 15 ale primei luni următoare semestrului pentru 

care trebuie efectuată plata (de exemplu plata redevenței pentru primul semestru va fi efectuată înainte de 

data de 15 iulie) în contul IBAN:………………………………. deschis la Trezoreria Municipiului Arad. 
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(3) În cazul în care concesionarul nu efectuează plata redevenței datorată concedentului, în termenul 

prevăzut la alineatul de mai sus, concedentul va plătii penalități e întârziere în cuantum 0,1% din suma 

datorată pentru fiecare zi de întârziere, până la plata integral a debitului. 

Art.17 Tarife 

(1) Tarifele practicate pentru prestarea activitatii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la data semnării 

contractului, sunt cele menționate în oferta financiară Anexă care este parte integrantă din prezentul 

contract. 

(2) Tarifele trebuie să conducă la atingerea urmtoarelor obiective: 

- asigurarea prestării activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la nivelul de calitate stabilit prin 

caietul de sarcini, regulamentul serviciului de salubrizare și prin contract; 

- realizarea unui raport calitate-cost cat mai bun pentru activitatile prestate pe durata contractului si 

asigurarea unui echilibru intreriscurile si beneficiile asumate de partile contractante; 

(3) Tarifele pentru activitatile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, vor fi fundamentate conform 

prevederilor Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile 

specifice servicului de dalubrizare a localitatilor, aprobate prin Ordinul nr.109/2007, a președintelui 

A.N.R.S.C.  

(4) Tarifele ofertate de delegate pentru suprafata unitara va include pretul substantelor si materialelor 

utilizate, manopera aferenta precum si orice alte costuri legate de prestarea serviciului pentru fiecare din 

activitatile de  dezinsecție, dezinfecție și deratizare, care se vor efectua in orasul Nadlac. 

(5) Valoarea totala finala a contractului va rezulta in urma aplicarii tarifelor aprobate legal la cantitatile de 

lucrari efectiv receptionate. 

(6) Pentru activitatile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare efectuate pe alte amplasamente aflate în 

administrarea unou unităţi din subordinea Consiliului Local, persoane fizice, asociaţii de proprietari (spaţii 

închise) sau persoane juridice, operatorul va încheia contractele de prestări servicii urmând a încasa 

contravaloarea lucrărilor de la aceştia la tarifele aprobate prin hotărâre a Consiliului Local conform ofertei 

în baza căreia s-a încheiat contractul de delegare. 

Art.18 Actualizarea și ajustarea preţului contractului 

(1) Pentru serviciile ce fac obiectul prezentului contract plăţile datorate de delegatar delegatului sunt cele 

declarate în propunerea financiară înaintată de către delegat, anexă la contract. 

(2) Se permite actualizarea pretului contractului daca au intervenit modificari legislative care au facut 

necesara aceasta actualizare. 

(3) În ceea ce priveste ajustarea contractului, pentru primul an de contract, tarifele practicate de către delegat 

vor fi cele cuprinse în oferta financiară inaintata de catre acesta, anexa la contract. Schimbarea structurii si 

nivelului tarifelor practicate pentru anii urmatori se va face in conditiile precizate in documentatia de 

atribuire. 

(4) Contractul va fi ajustat dupa următoarea metodă: 

a) Valoarea activităţilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se poate ajusta incepand cu anul 2022 

 (ajustarea urmând să se poată aplica o singură dată la începutul fiecărui an), la solicitarea operatorilor, in 

raport cu indicele de inflatie general al bunurilor de consum, în baza cererilor de ajustare, însoţite de 

documentaţia de fundamentare.  

b) Nivelul rezultat al valorii aferente activităţilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare nu poate 

depăşi nivelul actual ajustat cu indicele de creştere al parametrului de ajustare.  

c)  Nivelul valorii activităţilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se determină avându-se în vedere 

influenţele reale primite în costuri, ca urmare a evoluţiei preţurilor şi tarifelor din economie.  

d) Fundamentarea costurilor fiecărei activităţi în parte se face pe baza cheltuielilor materiale, cheltuielilor 

salariale şi a cheltuielilor operaţionale.  

e) În cazul ajustării valorii activităţilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, structura cheltuielilor şi a 

veniturilor este prezentată în Ordinul nr. 109/2007.  

Ajustarea valorii pentru activităţile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se face potrivit formulei:  
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              (ct + ct x r%) 

 (t) = ────────────, unde:                             

                       Q  

 

ct - creşterea cheltuielilor totale determinate de influenţele reale primite în costuri; 

r% - cota de profit a operatorului; 

Q - cantitatea programată în unităţi de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la 

determinarea tarifului actual. 

Art.19 Executarea, verificare si recepția lucrărilor 

(1) Delegatarul are dreptul de a verifica modul de prestare a activitatii, pentru a stabili conformitatea cu 

provederile dein propunerea tehnica si caietul de sarcini. 

(2) Delegatul va efectua activitatile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, concesionate, in baza 

comenzilor emise de delegator pentru fiecare din activitatile din Programul unitary de actiune ce trebuie 

efectuate pe domeniul public si privat a orasului. 

(3) Verificarea si controlul activitatii prestate la obiectivele prevazute in Anexele nr.2 si 3 la caietul de 

sarcini, se va face de catre reprezentantii delegatului si ai delegatarului. 

(4) Cantitatile si calitatea serviciilor sunt prevazute in caietul de sarcini si Regulamentul de salubrizare al 

orasului Nadlac. 

(5) La finalizarea prestarii fiecarui tip de tratament delegatul va intocmi procese verbale cu suprafetele 

receptionate pentru fiecare tip de activitate, care vor fi semnate de catre reprezentatii delegatului si 

delegatarului. 

(6) In baza acestor procese verbale de receptie a suprafetelor pe care s-au desfasurat activitatile de  

dezinsecție, dezinfecție și deratizare, delegatul va intocmi situatia de plata aferenta fiecarei activitati in 

vederea verificarii si acceptarii la plata.  

(7) Delegatul raspunde si garanteaza material si financiar pentru buna desfasurare a activitatilor de 

dezinsecție, dezinfecție și deratizare. 

(8) Garantia lucrarilor executate de catre delegate trebuie sa fie de 30 zile de la data terminarii actiunilor 

respective de combatere si receptionarii suprafetelor pe care s-au aplicat tratamentele. In cazul in care pana 

la trecerea celor 30 zile pe suprafetele tratate se va constata prezenta populatiilor de  tantari, de alte insecte 

de interes medical si/sau rozatoarelor sinantrope care prezinta riscul de transmitere a unor agenti infectiosi 

prin acesti vectori, delegatul este obligat sa execute rapel pe aceste suprafete, pe cheltuiala proprie. 

(9) Lucrarile se vor executa astfel incat sa nu provoace daune de orice natura obiectivului unde se aplica 

tratamentul si nu vor afecta viata si sanatatea oamenilor, animalelor si a mediului ambiant. Intrega 

responsabilitate pentru eventualele daune produse mediului sau a unor terti revine delegatului. 

(10) In cazul in care, ca urmare a unui tratament efectuat, se adduce o dauna imediata vizibila proprietatii 

beneficiarului sau unor terte personae, daunele, costurile si pretentiile initiate de terte parti si formulate 

impotriva delegatului sau impotriva delegatarului (datorita efecturarii sau neefectuarii activitatilor de 

delegat) sunt in sarcina delegatului. 

(11) Toate activitatile prestate vor respecta procedee de executie conform normativelor in vigoare si 

propunerilor tehnice inaintate de ofertantul castigator a contractului de concesiune. 

(12) Contravaloarea activitatilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare executate in alte spatii deschise, 

spatii inchise ale cladirilor persoanelor fizice sau juridice (inclusive asociatii de proprietari/locatari), precum 

si orice alte tratamente suplimentare, ori impotriva altori vectori si agenti patogeni  fata de cei prevazuti in 

programul unitar de actiune se factureaza de catre delegat in baza documentelor de lucru  confirmate de 

beneficiar si se suporta de catre acestia. 

Art.20 Modalitatea de plată 

(1) Delegatul va depune la sediul delegatarului la terminarea fiecarui tip de tratament, procesul verbal al 

suprafetelor receptionate (semnate de delegat, delegatar) pentru fiecare tip de activitate executata si situatia 

de plata aferenta pentru fiecare tip de activitate prestata, in vederea verificarii si acceptarii la plata. Situatiile 

de plata vor fi intocmite de catre delegate pe baza proceselor verbale de receptie a suprafetelor (insusite de 

ambele parti) si a tarifelor unitare ofertate in propunerea financiara, anexa la prezentul contract. 
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(2) Decontarea fiecarui tip de serviciu se va face pe baza facturii emise de delegate, avand anexate procesul 

verbal de receptie a cantitatilor de servicii receptionate si situatia de plata aferenta semnate se de catre 

delegatar. 

(3) Delegatarul va plati facturile emise in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii acestora in contabilitatea 

institutiei, cu respectarea Legii nr. 72/2013. 

 

 

CAPITOLUL IX 

Art.21  Subcontractanţii 

21.1.(1) Concedentul va solicita concesionarului, cel mai târziu la momentul începerii executării 

contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi 

în executarea contractului de concesiune, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul 

respectiv.  

(2) Concesionarul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 

subcontractanţii desemnaţi. 

(3) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se 

constituie în anexe la contract. 

(4) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, 

aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de 

excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să 

fie îndeplinit.   

(5) Concesionarul este pe deplin răspunzător faţă de concedent de modul în care îndeplineşte contractul. 

(6) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de concesionar de modul în care îşi îndeplineşte partea 

sa din contract. 

21.2.(1) Concedentul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către 

subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită.  

(2) Subcontractanţii îşi vor exprima opţiunea de a fi plătiţi direct de către concedent la momentul încheierii 

prezentului contract sau la momentul introducerii acestora în prezentul contract de achiziţie publică.  

(3) Concedentul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora 

este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv concedent, concesionar şi 

subcontractant sau de concedent şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, concesionarul blochează 

confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.  

21.3.(1) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către concesionar în perioada de implementare a 

contractului poate interveni numai cu acordul concedentului în următoarele situaţii:  

a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind 

realizate de subcontractanţi,  

b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în 

care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea 

subcontractării acestora,  

c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de concesiune  

21.4.(1) In cazul inlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în 

ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi cel mult egală 

cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.  

(2) In cazul inlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă 

ca fiind realizate de subcontractanţi obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice 

obiectul contractului de subcontractare anterior.  

(3) In cazul inlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă 

ca fiind realizate de subcontractanţi obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine 

serviciile prestate de către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora. 

21.5. În conditiile alin. (1) al prezentului articol achizitorul are obligaţia de a solicita prezentarea 

contractelor încheiate între contractant şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, 
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cel puţin următoarele elemente:  

a) activităţile ce urmează a fi subcontractate;  

b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi;  

c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi.  

21.6. Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii 

prestarii serviciilor de către noii subcontractanţi, o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă 

respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, 

aferentă activităţii supuse subcontractării.  

21.7. Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele, atestatele/licenta şi alte documente 

necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor 

corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.  

 

CAPITOLUL X 

Raspunderea contractuală 

 

Art.22 Răspunderea, despagubiri, sancțiuni si penalități 

(1) Delegatul garantează ca accepta și încheie prezentul contract pe propriul sau risc tehnic, economic si 

financiar, si ca este raspunzator atat in fata delegatarului cat si in unele situatii, fata de Autoritatile 

competente pentru obligatiile asumate, de prestarea activitatii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din 

cadrul serviciuluide salubrizare in orasul Nadlac. 

(2) Delegatarul nu va fi raspunzator in nici un fel fata de terti pentru neindeplinirea de catre delegat a 

obligatiilor asumate in baza acestui contract si pentru prestarea activitatilor de dezinsecție, dezinfecție și 

deratizare. 

(3) Delegatul va despagubii delegatarul in legatura cu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice alta 

persoana decat delegatarul, care pot fi generate in cursul sau in legatura cu neindeplinirea de catre delegate a 

oricaror obligatii care decurg din prezentul contract. In cazul in care se primeste orice notificare, cerere, 

scrisoare sau orice document privind orice pretentie din care rezulta ca o terta persoana este sau poate fi 

indreptatita sa primeasca despagubiri de la delegatar ca urmare a executarii prezentului contract, delegatul 

are obligatia de a se apara, contesta sau introducerea unei cai de atac privind aceasta pretentie precum si 

orice negocieri. 

(4) Delegatul va plăti despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpa, ca 

urmare a executarii defectuoase a activitatii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. 

(5) Neefectuarea sau efectuarea partială a activitatilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare a obiectivelor 

stabilite, va duce la refuzarea la plata a suprafetelor respective, prin neconfirmare in procesul verbal de 

receptie. 

(6) În cazul în care concesionarul nu efectuează plata redevenței datorată concedentului, în termenul 

prevăzut la alineatul de mai sus, concedentul va plătii penalități e întârziere în cuantum 0,1% din suma 

datorată pentru fiecare zi de întârziere, până la plata integrală a debitului. 

(7) Dacă în perioada de garantie, pe suprafetele tratate se va constata prezenta populatiilor de  tantari, de alte 

insecte de interes medical si/sau rozatoarelor sinantrope care prezinta riscul de transmitere a unor agenti 

infectiosi prin acesti vectori, delegatul este obligat sa execute rapel pe aceste suprafete, pe cheltuiala 

proprie. 

(8) Delegatarul poate impune plata de dobanzi penalizatoare în cazul în care delegatul nu și-a îndeplinit 

obligațiile contractuale, inclusiv, în ceea ce privește nivelul de calitate cerut, în conformitate cu Caietul de 

Sarcini. În cazul în care, din vina sa exclusivă, delegatul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate 

prin contract, atunci, fără a se aduce prejudiciu răspunderii efective sau potențiale a delegatului sau dreptului 

delegatarului de a rezilia Contractul, delegatarul este îndreptăţit la a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 

0,1 % pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea 

contractului fara TVA diminuata cu contravaloarea fara TVA a serviciilor care au fost realizate.  

(9) În cazul în care din vina sa exclusivă delegatarul nu onorează facturile în perioada convenita, atunci 

acesta are obligaţia de a plăti o dobanda penalizatoare egala cu 0,1% pentru fiecare zi de intarziere pana la 
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indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara TVA a platilor neefectuate. Creanta 

constand in pretul serviciilor prestate produce dobanzi penalizatoare in cazul in care sunt indeplinite 

cumulativ urmatoarele conditii:  

a) creditorul inclusiv subcontractantii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale;  

b) creditorul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este 

imputabila intarzierea;  

(10) Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate, 

care depășesc valoarea penalităților ce pot fi percepute în condițiile prevăzute în contract, în completare 

părțile datorează daune-interese în condițiile dreptului comun, care pot fi solicitate în baza unei acțiuni în 

justitie, pe cale separată. 

Părțile recunosc în mod expres și sunt de acord că orice sume plătibile în temeiul prezentului articol intră în 

categoria daune-interese, reprezentând o estimare rezonabilă a compensației echitabile pentru 

pierderile suferite din cauza neîndeplinirii obligațiilor, care pot fi anticipate în mod rezonabil.  

(11) Nerespectarea obligațiilor asumate prin contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă 

dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese. 

Beneficiarul/delegatar își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

delegatului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu 

prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, delegatul are 

dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 

denunțării unilaterale a contractului. 

Art.23 Raspunderea delegatarului 

(1) Delegatarul nu îl va tulbura de delegat in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract. 

(2) Delegatarul nu  va fi răspunzător față de delegat de vreo daună sau cheltuială de orice natură pe care 

delegatul le-ar putea suporta sau inregistra, datorita: producerii unui eveniment de forță majoră, stării 

bunurilor concesionate, sau oricarei nereusite a delegatului de a realize veniturile previzionate în baza 

prezentului contract. 

 

CAPITOLUL XI 

EVENIMENTE IMPREVIZIBILE 

 

Forta majoră 

Art.24.(1) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în 

mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de 

delegare a gestiunii, dacă neexecutarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa 

majoră.  

(2) Indeplinirea contractului va fi suspendată pe perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

(3)  Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 24 ore producerea 

evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 

consecinţelor lui. 

(4) Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in 

maximum 15 zile de la incetare. 

(4) Daca forta majora actioneaza sau estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, atunci oricare 

dintre parti va avea dreptul sa notifice celeilalte parti, incetarea contractului, fara ca vreuna din parti sa 

poata pretinde celeilalte parti daune-interese. 

 

CAPITOLUL XII 

INCETAREA CONTRACTULUI 

 

Art.25 Clauze de incetare a contractului 

(1) Prezentul ontract inceteaza in urmatoarele situatii: 
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a) la expirarea datei stabilite prin prezentul contract; 

b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntare unilaterala de catre delegatar; 

c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre delegat, prin reziliere unilaterala, de catre 

delegatar si cu plata unei despagubiri in sarcina delegatului, conform art.25 de mai jos; rezilierea 

contractului nu exonereaza pe delegat de plata sumelor restante; 

d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de delegatar, prein reziliere unialterala  de catre delegat, 

conform art.26 de mai jos; rezilierea contractului nu exonereaza pe delegatar de plata sumelor restante; 

e) in cazul imposibilitatii obiective a delegatului de a presta activitatea, ca urmare a interventiei unui 

eveniment de forta majora sau caz fortuit, prin renuntare, fara plata unei despagubiri, conform art.24 de mai 

sus; 

f) in cazul reorganizarii judiciare sau a falimentului delegatului; 

g) incazul neacordarii, retragerii sau incetarii valabilitatii licentei de operare emisa de A.N.R.S.C.; 

h) daca partile convin incetarea contractului, prin act aditional, fara a aduce atingere preverilor legale in 

vigoare; 

(2) Delegatarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresa 

delegatului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma intra in faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa 

nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru delegat. In acest caz, delegatul ar 

dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data 

denuntarii unilateral a contractului. Intr-o astfel de situatie contractual de concesiune va inceta de drept, fara 

interventia instantei de judecata. 

(3) In cazul incetarii contractului inainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 zile, cu exceptia cazurilor 

in care sunt prevazute in cuprinsul prezentului contract, alte termene pentru preaviz. 

(4) In cazul incetarii inainte de termen a contractului, neacordarii, retragerii sau incetarii valabilitatii 

licentei, delegatul are obligatia, la solicitarea delegatarului de a asigura continuitatea desfasurarii 

activitatilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, pana la desemnarea noului operator, dar nu ai mult de 3 

luni. Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii activitatii noului operator. 

Art.26 Rezilierea contractului 

26.1. Rezilierea contractului din culpa delegatului 

(1) Delegatarul are dreptul sa rezilieze prezentul contract in momentul survenirii oricarui din urmatoarele 

evenimente: 

a) o incalcare semnificativa, de catre delegat, a oricarei dintre obligatiile sale, asumate in baza prezentului 

contract si a carei incalcare nu a fost remediate de catre delegate in conformitate cu art.26.1.alin.(2); 

b) nerespectarea repetata si nejustificata a indicatorilor de performanta; 

c) renuntarea la/sau abandonarea culpabila a activitatii concesionate, de catre delegate; 

d) nefurnizarea de informatii referitoare la prestarea activitatii, sau impiedicarea delegatarului de a exercita 

dreptul de monitorizare a executarii prezentului contract; 

e) alte incalcari ale obligatiilor care sunt prevazute expres de prezentul contract ca reprezentand cause de 

reziliere a contractului. 

(2) In cazul in care delegatarul devine indreptatit sa rezilieze contractul in baza clauzei de la 

art.26.1.alin.(1), se vor realiza urmatorii pasi: 

a) delegatarul va transmite delegatului, in scris o notificare mentionand obligatia sau obligatiile neindelinite, 

iar delegatul va fii obligat sa remedieze aceste incalcari in termen de maxim 15 zile de la primirea 

notificarii; 

b) în cazul in care incalcarea nu a fost remediate de catre delegat in termenul stabilit prin notificare, 

delegatarul poate rezilia contractual in conformitate cu prevederile lit. d) al prezentului alineat. 

c) dacă obligația încalcată nu poate fi solutionata in mod rezonabil in perioada precizata in notificare, 

delegatul va lua masuri de remediere a incalcarii respective in cea mai mare parte in termenul stabilit si va 

face propuneri delegatarului, anterior expirarii perioadei respective, privind finalizarea remedierii; 

d) in cazul in care delegatarul nu va accepta propunerile de remediere ale delegatului sau daca, dupa 

cceptarea acestora, delegatul nu remediaza obligatia incalcata, delegatarul poate, printr-o notificare scrisa 
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adresata delegatului, sa rezilieze contractual. Contractul va inceta de drept incepand cu data prevazuta in 

aceasta notificare, fara interventia instantei de judecata. 

26.2. Rezilierea contractului din culpa delegatarului  

(1) Delegatul va avea dreptul (dar nu si obligatia) sa rezilieze prezentul contract, in caz de incalcare grava 

de catre delegatar a oricarei obligatii asumate in baza prezentului contract, care au efect negativ asupra 

drepturilor si obligatiilor delegatului, in baza prezentului contract. 

(2) In cazul in care delegatul este indreptatit sa rezilieze contractul, acesta va urma pasii prevazuti la 

art.26.1.alin(2).  

 

CAPITOLUL XIII 

ALTE CLAUZE 

 

Art.27 Soluționarea litigiilor 

(1) Delegatarul si delegatul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, 

orice intelegere sau disputa care spoate ivi inte ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.  

(2) Daca in termen de 15 zile de la inceperea acestor tratative, divergenta contractual nu poate fi solutionata 

pe cale amiabila, oricare dintre parti poate supune spre solutionare disputa in fata instantelor judecatoresti in 

a carei raza teritoriala isi are sediul delegatarul. 

Art.28 Date cu caracter perosnal 

(1) Fara a aduce atingere niciunei alte clauze din prezentul contract, legile nationale privind protectia datelor 

si Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) UE 2016/679 (de la data aplicarii sale, respectiv 

25 mai 2018) se vor aplica conform prevederilor lor. Fiecare parte va utiliza si se va asigura ca 

subcontractantii sai respectivi ( daca este cazul) utilizeaza, toate datele cu caracter paersonal ale partii care 

divulga datele sau ale tertelor parti care divulga datele exclusiv in scopul indeplinirii obiectului contractului.  

(2) Partea care divulga datele confirma ca este autorizata sa furnizeze date cu caracter personal partii care le 

primeste.  

Art.29 Clauze privind protectia mediului 

(1) Delegatul se oblige ca pe durata derularii contractului, sa respecte legislatia si reglementarile privind 

protectia mediului, prelunad toate responsabilitatile in acest domeniu. 

(2) Începand cu data intrarii in vigoare a prezentului contract, delegatul va fi raspunzator de orice incalcare 

a prevederilor legislatiei de mediu existente sau viitoare. 

Art.30  Limba care guverneaza contractul 
Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

Art.31 Comunicari 

(1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in 

scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 

(3) Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a 

primirii comunicarii. 

Partile au inteles sa incheie azi, ....................... prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare 

parte. 

 

Delegatar,                                                                                   Delegat, 

ORAȘUL NĂDLAC                                                                  S.C. ............................ S.R.L. /S.A.    

 

Primar,                                                                                       Reprezentant legal, 

Ioan-Radu MĂRGINEAN                                                       ..................................................   

 

_________________________                                                  __________________________ 

 

 

http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=25
http://www.primaria-nehoiu.ro/wp-content/uploads/2019/08/Proiect-HCL-activitatea-de-DDD-anexe.pdf#page=25
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Șef serviciu buget, 

Pavel GONDEC 

________________________ 

 

Viza C.F.P. 

Ioan CRALIC 

_________________________ 

 

 

Compartiment achizitii publice 

Elena HORVATH 

_______________________ 
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                                                                                                   Anexa nr.4 la H.C.L. nr.______/2020 

 

 

 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție şi deratizare 

 

Nr. 

Crt. 
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

Trimestrul Total an 

I II III IV  

0 1 2 3 4 5 6 

1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI 

1.1. CONTRACTAREA SERVICIILOR DE DERATIZARE, DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE 

 
a) numărul de contracte încheiate raportat la numărul de 

solicitări, pe categorii de utilizatori 
100% 100% 100% 100% 100% 

 
b) procentul de contracte de la lit.a) încheiate în mai 

puţin de 10 zile calendaristice 
  80% 80% 80% 80% 80% 

 

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor 

contractuale, raportate la numărul total de solicitări de 

modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 

zile 

    2%       2 %      2 % 2 %    2 % 

 

d) numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor 

de calitate ai activităţii prestate, rezolvate, raportat la 

numărul total de cereri de îmbunătăţire a activităţii, pe 

categorii de activităţi 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.2. 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 pe tipuri de 

activităţi şi categorii de utilizatori  

100% 100% 100% 100% 100% 

 
b)ponderea din numărul de reclamaţii de la lit.a)care s-

au dovedit justificate 
1% 1% 1% 1% 1% 

 
c)procentul de solicitări de la lit.b) care au fost 

rezolvate în mai puţin de 5 zile lucrătoare 
100% 100% 100% 100% 100% 

 

d)numărul de sesizări din parte agenţilor de protecţia 

mediului raportat la numărul total de sesizări din partea 

autorităţilor centrale şi locale 

10% 10% 10% 10% 10% 

 

e)numărul de sesizări din partea agenților de sănătate 

publică raportat la numărul de sesizări din partea 

autorităţilor centrale şi locale 

10% 10% 10% 10% 10% 

 

f)numărul de reclamaţii rezolvate privind calitatea 

activităţii prestate, raportat la numărul total de 

reclamaţii privind calitatea activităţii prestate, pe tipuri 

de activităţi şi categorii de utitlizatori  

100% 100% 100% 100% 100% 

 
g)ponderea din numărul de reclamaţii de la lit.f) care s-

au dovedit justificate  
1% 1% 1% 1% 1% 

 
h)procentul de solicitări dela lit.g) care au fost rezolvate 

în mai puţin de 2 zile calendaristice 
80% 80% 80% 80% 80% 

1.3. FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAŢIILOR 

 
a)numărul de reclamaţii privind facturarea, raportat la 

numărul total de utilizatori pe categorii de utilizatori 

 
2% 

 

2% 2% 2% 2% 
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b)procentul de reclamaţii de la lit.a) rezolvate în mai 

puţin de 10 zile  
100% 100% 100% 100% 100% 

 
a) procentul din reclamaţiile de la lit.a) care s-au 

dovedit justificate 
1% 1% 1% 1% 1% 

 

b) valoarea totală a facturilor încasate raportată la 

valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de 

activităţi/utilizatori 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

c) valoarea totală a facturilor emise raportată la 

cantităţile de servicii prestate, pe activităţi şi pe 

categorii de utilizatori 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.4. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR 

 
a)numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total 

de utilizatori, pe activităţi şi categorii de utilizatori 
3% 3% 3% 3% 3% 

 
b)procentul de la lit.a) la care s-a răspuns într-un 

termen mai mic de 30 de zile calendaristice 
100% 100% 100% 100% 100% 

 
c)procentul din totalul de la lit.a) care s-a dovedit a fi 

întemeiat 
1% 1% 1% 1% 1% 

2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI 

2.1. 
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢA DE PRESTARE A 

SERVICIULUI 

 
a)numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de 

către operator a obligaţiilor din licenţă 
0 0  0 0 0 

 

b)numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului, 

rezultate din analizele şi controalele organismelor 

abilitate 

0 
 

0 
0 0 0 

0 1 2 3 4 5 6 

2.2. 
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI 

CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE 

 

a)numărul de utilizatori care au primit despăgubiri 

datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit 

din cauza nerespectării condiţiilor corespunzătoare de 

prestare a activităţii 

0 0 0 0 0 

 

b)valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru 

situaţiile de la lit.a) raportată la valoarea totală facturată 

aferentă activităţii 

0% 0% 0% 0% 0% 

 
c)numărul de neconformităţi constatate de autoritatea 

administraţiei publice locale, pe activităţi 
0 0 0 0 0 
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