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JUDEȚUL IALOMIȚA                                                                               Anexa nr.2 
CONSILIUL LOCAL                                                              la Hotărârea nr.66 din 28.08.2020 
AL ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI                                          
                                                                     

CAIET DE SARCINI  
pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice în orașul Căzănești din 

cadrul Serviciului de salubrizare  
 

CAPITOLUL I 
Obiectul caietului de sarcini 

 
Art.1. Caietul de sarcini pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice în 

orașul Căzănești din cadrul Serviciului de salubrizare, stabileste condiţiile de desfăşurare a activităţilor 
specifice activităților sus-menționate din cadrului Serviciului de salubrizare al Oraşului Căzănești și 
nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi 
siguranţă. 

Art.2. Caietul de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în 
vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a activităților de măturat, spălat, stropit și întreținere 
a căilor publice în orașul Căzănești din cadrul Serviciului de salubrizare al Oraşului Căzănești, în gestiune 
delegată. 

Art.3. Caietul de sarcini pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice în 
orașul Căzănești din cadrul Serviciului de salubrizare al Oraşului Căzănești, face parte integrantă din 
documentaţia necesară desfăşurării acestor activități şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază. 

Art.4. (1) Prezentul caiet de sarcini pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor 
publice în orașul Căzănești din cadrul Serviciului de salubrizare al Oraşului Căzănești, conţine 
specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, 
siguranţa în exploatare, precum şi sistemele de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru 
certificarea conformităţii cu standardele relevante sau altele asemenea, necesar a fi respectate pentru 
prestarea acestei activitati. 

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, 
inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi 
reglementările în legătură cu desfăşurarea acestor activități din cadrul Serviciului de salubrizare, respectiv 
activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice. 

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la 
prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării 
activităților din cadrul Serviciului de salubrizare, respectiv activitățile de măturat, spălat, stropit și 
întreținerea căilor publice. 

Art.5. Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de 
salubrizare a Oraşului Căzănești aferente activităților de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor 
publice. 
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CAPITOLUL II 
Cerinţe organizatorice minimale 

 
Art.6. Operatorul care prestează activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice 

din cadrul Serviciului de salubrizare al Oraşului Căzănești, va asigura: 
a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia 

muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea 
şi combaterea incendiilor; 

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de 
complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; 

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii 
şi precizaţi în din Regulamentul serviciului de salubrizare a Oraşului Căzănești aferenți activităților de 
măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice. 

d) furnizarea către Primăria Oraşului Căzănești, respectiv către A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate 
şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează activitățile de măturat, spălat, 
stropit și întreținere a căilor publice din cadrul Serviciului de salubrizare al Oraşului Căzănești, în condiţiile 
legii; 

e) respectarea angajamentelor luate prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv a activităților 
măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice în orașul Căzănești; 

f) prestarea activităților de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice din cadrul Serviciului 
de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ- teritoriale a Oraşului Căzănești pentru care 
are 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 şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi; 
i) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; 
j) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; 
k) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor 

competente, conform reglementărilor în vigoare; 
l) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii; 
m) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de 

intervenţie; 
n) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor de 

măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice din cadrul Serviciului de salubrizare, în condiţiile 
stabilite prin contractul de delegare a gestiunii; 

o) alte condiţii specifice stabilite de Consiliul Local al Oraşului Căzănești. 
 Art.7. Prestarea activităţilor de măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice în Orașul 
căzănești se va executa astfel încât să se realizeze: 

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteorologice, cu respectarea 
prevederilor contractuale; 

b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului; 
c) controlul calităţii activitatii prestate; 
d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; 
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e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 
f) respectarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al orașului Căzănești pentru activitățile 

prestate, în condiţiile legii; 
g) prestarea activităţilor de măturat, spălat, stropit, întreţinere a căilor publice și întreținere căilor 

publice pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a 
serviciului; 

h) asigurarea capacităţii de transport a deşeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat şi stropit, 
pentru prestarea activităţii de măturat, spălat, stropit, întreţinere a căilor publice în întreaga arie 
administrativ-teritorială a orașului Căzănești; 

i) menţinerea capacității tehnice corespunzătoare a parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în 
exploatarea acestuia, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu 
de calitate; 

j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţilor, specificaţi în Regulamentul 
Serviciului de salubrizare al orașului Căzănești; 

k) asigurarea, pe toată durata de executare a activităţilor de măturat, spălat, stropit, întreţinere a 
căilor publice, de personal calificat şi în număr suficient. 

 
CAPITOLUL III 

Activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice în orașul Căzănești din cadrul 
Serviciului de salubrizare. Descrierea operatiunilor 

 
ART.8. (1) Prestarea activităților de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice din cadrul 

Serviciului de salubrizare al Oraşului Căzănești se desfasoara în scopul aducerii și menţinerii domeniului 
public în stare de curăţenie.  

(2) Aceaste activități presupun următorul ciclu de operaţiuni: 
a) măturatul manual al căilor publice; 
b) măturatul mecanizat al căilor publice; 
c) spălatul mecanizat al căilor publice; 
d) stropitul mecanizat al căilor publice; 
e) întreținerea curăţeniei stradale; 
f) curățatul rigolelor;  
g) colectarea și transportul deşeurilor stradale și a deşeurilor provenite din depozitări/deversări 

accidentale, depozitări clandestine (abandonate/aruncate pe domeniul public). 
Art.9. Căile de circulaţie pe care se execută operaţia de măturare, manual sau mecanizat, stropit, 

spălat și întretinere sunt cuprinse în anexa nr. 1, tabelele  nr. 1, 2, 3 la prezentul caiet de sarcini . 
Art.10. (1) Specificaţiile tehnice referitoare la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, 

inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi 
reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare, respectiv a activităților de măturat, 
spălat și stropitul cailor publice sunt următoarele: 

1. Activitatea de maturat a cailor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al 
domeniului public. 

2. În timpul operaţiunii de măturare se va evita afectarea circulaţiei rutiere sau pietonale. 
3. Din punct de vedere al felului cum se execută, măturatul poate fi manual sau mecanic. 
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4. Măturatul se efectuează pe o lăţime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, 
astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acţiunii 
vântului să nu depăşească concentraţia de pulberi admisă prin normele în vigoare. 

5. Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat citadin igienic, operaţia de măturare 
va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a 
condiţiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheţ. 

6.  În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă 
pe care nu se întrerupe total circulaţia auto, operatorul de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, 
stropit și întreținere a căilor publice din cadrul Serviciului de salubrizare al Oraşului Căzănești  este obligat 
să efectueze numai operaţiile de salubrizare manuală şi întreţinere, pe perioada când se efectuează aceste 
lucrări edilitare. 

7. În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă 
pe care se întrerupe total circulaţia auto, operatorul de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, 
stropit și întreținere a căilor publice din cadrul Serviciului de salubrizare al Oraşului Căzănești nu va 
efectua operaţiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menţinerea 
stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului. 

8. Autorităţile administraţiilor publice locale, prin administratorii reţelelor stradale din localitate, au 
obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite şi reprezentantul operatorului de 
salubrizare stradală care acţionează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare. 

 
10.1. Măturatul manual al căilor publice 
(1) Cuprinde operaţiunile de măturat stradal al carosabilului, trotuarelor, al spaţiilor de agrement şi 

odihnă, al parcărilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de 
gunoi şi scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public şi se efectuează atât ziua, 
cât şi noaptea, dar nu atunci când plouă. Operaţiunea se desfăşoară indiferent de anotimp atunci când 
arterele nu sunt acoperite de zăpadă sau gheaţă şi se face pe întrega lăţime a trotuarelor și pe căile publice, 
care nu pot fi supuse activităţii de măturat mecanic. 

(2) Măturatul manual se efectuează în toate cazurile, în care nu se poate realiza măturatul mecanic 
fiind o operaţiune ce se desfăşoară conform graficului stabilit de operator şi aprobat de Primăria Oraşului 
Căzănești, cu preponderenţă pe căile publice, care nu pot fi supuse activităţii de măturat mecanic. 
 (3) Operaţiunea de măturat manual se efectuează pe toată perioada anului prin folosirea unor unelte 
individuale (mături de nuiele, mături de paie, perii din diferite materiale),  cu excepţia perioadei în care se 
efectuează curăţatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheţ. 

(4) Din punct de vedere al îmbracăminții spațiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement, măturatul 
se realizează pe suprafeţe neîmbracate sau îmbracate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, 
macadam. 

(5) Durata sezonului de măturat începe la 1 aprilie şi se încheie la 30 octombrie, perioada ce se poate 
modifica în funcţie de condiţiile meteorologice, pe baza unui act adiţional la contractul de delegare a 
gestiunii. 

(6) Deşeurile stradale se vor colecta şi se vor transporta cu autospeciale la depozitul de deşeuri 
conform, sau se vor preda la operatorul de colectare a deşeurilor municipale, pe baza unui contract încheiat 
cu acesta. Deşeurile vor fi acoperite pentru a se evita împrăștierea acestora pe traseu. 
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(7) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente 
acoperite, amplasate în condiţii salubre, în spaţii special amenajate, care vor fi transportate cu mijloace de 
transport adecvate. 

(8) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operaţiuni: 
        a) măturatul propriu-zis al carosabilului și al trotuarelor pe toată suprafaţa, cu mături de nuiele sau de 
plastic, urma măturii trebuie să fie uniformă şi să nu ridice praf; 

b) colectarea deşeurilor stradale: hârtii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale, sau alte 
asemenea, în europubele; 

c) golirea coşurilor stradale în saci de plastic;  
d) depozitarea deşeurilor stradale în eurocontainere; 
e) spălarea coşurilor pentru hârtii şi a eurocontainerelor amplasate pe domeniul public; 
f) descărcarea deşeurilor stradale în autogunoiere şi transportul acestora la depozitul autorizat. 
Mijloacele de muncă necesare: 
- mături de nuiele /plastic; 
- răzuitoare; 

         - lopeți; 
         - mături sorg; 
          - recipienți de colectare; 
          - saci polietilenă. 
 (9) Operaţiunea de măturat manual a căilor publice se efectuează în conformitate cu frecvențele de 
lucru programate, perioada ce se poate modifica în funcţie de condiţiile meteorologice, de timpul de 
prestare prin decizia beneficiarului comunicată în scris operatorului. 
 (10) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării şi cel al 
transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe trotuare, scuare, spaţii verzi sau în punctele gospodăreşti 
din asociaţiile de proprietari. 
 (11) Se interzice introducerea gunoiului în reţeaua de canalizare sau abandonarea acestuia pe zonele 
verzi. 
 (12) În momentul recepţiei, carosabilul, trotuarele, spaţiile verzi stradale, spaţiile de agrement şi 
odihnă, respectiv parcările, trebuie să aibă un aspect salubru, pe toată suprafaţa, în cazul în care, măturatul 
nu este realizat eficient, zona respectivă, nu va fi confirmată. 
 (13) Deşeurile de tip stradal, dacă nu au fost amestecate cu deşeurile municipale, pot fi transportate 
direct la depozitul de deşeuri, fără a fi necesară efectuarea operaţiei de sortare. 
 (14) Costurile de utilizare a materialelor și a apei (pentru stropirea carosabilului sau a trotuarelor și 
zonelor pietonale aferente căilor publice cu apă), în vederea realizării operaţiunii de măturat manual, se 
includ în tariful ofertat pentru prestarea acestei activităţi. Operatorul este obligat să își identifice pe cont 
propriu sursa de alimentare cu apă ce va fi utilizată în derularea operaţiunii. 
 (15) Costurile privind colectarea şi transportul deşeurilor stradale, rezultate în vederea realizării 
operaţiunii de măturat manual se includ în tariful ofertat pentru operaţiunea de „Colectare și transport 
deşeuri stradale”.  
 (16) Tariful ofertat pentru operaţiunea de măturat manual al căilor publice se va calcula, fundamenta, 
prezenta și justifica în baza fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a memoriului 
tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul are obligaţia sa 
le întocmească în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C nr.109/2007. 
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10.2. Măturatul mecanic al căilor publice 
(1) Operaţiunea de măturat mecanizat al căilor publice se efectuează pe suprafaţa străzilor 

modernizate/asfaltate/pavate și trotuarelor și zonelor pietonale aferente căilor publice. Operaţiunea de 
măturat mecanizat al căilor publice se realizează cu utilaje specifice (autoperii colectoare echipate cu perii 
cilindrice si/sau circulare dotate cu sistem de aspiraţie) şi/sau cu utilaje multifuncţionale dotate cu sisteme 
de aspirare, care acţionează pe carosabil sau trotuar. 

(2) Pentru măturatul mecanizat al trotuarelor, zonelor pietonale aferente căilor publice se pot utiliza 
echipamente portabile de aspirat. 

(3) Ca şi măturatul manual, maturatul mecanic se va desfășura cu o frecvență stabilită de operator şi 
aprobată de Primăria Oraşului Căzănești, în funcţie de condiţiile specifice existente, dar nu atunci când 
plouă. 
 (4) Măturatul mecanizat al căilor publice se poate desfăşoară indiferent de anotimp, atunci când: 
 a) Căile publice nu sunt supuse activităţilor de deszăpezire şi/sau de combatere a poleiului; 
 b) Deşi căile publice nu sunt supuse activităţilor de deszăpezire şi/sau de combatere a poleiului, 
carosabilul este acoperit cu un strat de zăpadă; 
 c) Temperatura exterioară este sub cea de îngheţ. 
 (5) Prestaţia operaţiunii de măturat mecanizat constă în efectuarea următoarelor acţiuni: 
 a) măturatul mecanizat efectiv al suprafeţelor de salubrizat; 
 b) transportul  deşeurilor stradale rezultate din activitatea de măturat mecanizat se efectuează cu 
mijloace de transport adecvate la un depozit conform. , sau se vor preda la operatorul de colectare a 
deşeurilor municipale, pe baza unui contract încheiat cu acesta.  Beneficiarul va confirma realizarea 
operaţiunii de măturat mecanizat doar daca sunt parcurse toate acțtiunile/lucrările prevăzute la alin. (5) 
literele a-b. 
 (6) Măturatul mecanizat carosabil se realizează pe întreaga lungime a străzii şi pe o lăţime de minim 
2,5 m de la bordură/rigolă măsurat spre axul drumului sau de la rigolă centrală către bordură si se realizează 
astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acţiunii 
vântului să fie minimal. 
 (7) Pentru delegarea gestiunii, operatorul va asigura o dotare minimă cu mijloace mecanice de 
măturat, utilizând următorul breviar de calcul stabilit prin Ordinul Preşedintelui ANRSC nr.. 111/2007 
privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de salubrizare a localităţilor: 

6,5 x N(u) x V 
L<_____________ 

n 
unde: 

L - lungimea totală a străzilor pentru care se asigură maturatul mecanizat este prevăzut în anexa nr.1 la 
prezentul caiet de sarcini  

N(u) - numărul de utilaje aferente serviciului; 
V - viteza de deplasare a utilajului; [km/h] n - numărul de treceri pe aceeaşi stradă/schimb. 
Lăţimea de acţiune a utilajului  — este de minim 2,5 m 
Notă: Viteza de deplasare a autovehiculului în timpul efectuării operaţiunii de maturat mecanizat este 

de maxim 15 km/oră- pe carosabil. 
(8) Fiecare operator va calcula necesarul minim de mijloace de măturat mecanizat în funcţie de dotările 

proprii care vor acţiona în localitatea Căzănești şi/sau de dotările pe care poate dovedi că are capacitatea de 
a le asigura până la data încheierii contractului, cu respectarea relaţiei de mai sus. 
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 (9) Operatorul va prezenta beneficiarului, copii ale documentelor care demonstrează caracteristicile 
tehnice ale mijloacelor de măturat mecanizat. 
 (10) Utilajele/instalaţiile/echipamentele/vehiculele pentru realizarea măturatului mecanizat a 
carosabilului trebuie să aibă o zonă activă de măturare de mimim 2,5 m, să fie dotate cu cel puţin o perie 
cu ax vertical şi o perie cu ax orizontal transversal pe direcţia de înaintare, să asigure stropirea carosabilului 
în zona de periere şi să asigure aspirarea deşeurilor stradale periate şi stocarea într-un buncăr propriu. 
 (11) Costurile de utilizare a apei (pentru stropirea carosabilului sau a trotuarelor și a zonelor pietonale 
aferente căilor publice cu apă), în vederea realizării operaţiunii de măturat mecanizat al căilor publice, se 
includ în tariful ofertat pentru prestarea acestei operaţiuni. Operatorul este obligat să își identifice pe cont 
propriu sursa de alimentare cu apă ce va fi utilizată în derularea activităţii de măturat, spălat, stropit și 
întreţinere a căilor publice în orașul Căzănești. 
 (12) Costurile privind colectarea şi transportul deşeurilor stradale, rezultate în vederea realizării 
operaţiunii de măturat mecanizat al căilor publice se includ în tariful ofertat pentru operaţiunea de măturat 
mecanizat al căilor publice. 

(13) Tariful ofertat pentru operaţiunea de măturat mecanizat al căilor publice se va calcula, 
fundamenta, prezenta si justifica în baza fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a 
memoriului tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul are 
obligaţia să le întocmească în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C nr.109/2007.  

(14) Căile publice care vor fi măturate manual sau mecanic sunt cele din anexa nr.1- tabelul nr.1 la 
prezentul caiet de sarcini. 

 
10.3. Spălatul mecanizat al căilor publice 
(1) Operaţiunea de spălat mecanizat se efectuează pe suprafaţa căilor publice și cu frecvențele 

prevăzute în Anexa nr.1-tabelul nr.2 la prezentul caiet de sarcini. 
 (2) Operaţiunea de spălat mecanizat al căilor publice se execută după terminarea operaţiunii de 
măturare sau, după caz, de curăţare a rigolelor. 
 (3) Operaţiunea de spălat mecanizat al căilor publice se va realiza, integral, pentru întreaga suprafaţă 
stabilită.  
 (4) Operaţiunea de spălat mecanizat se va efectua pe căile publice conform programului prestaţiei 
(programului de lucrări), întocmit de operator și aprobat de Primăria orașului Căzănești. 
 (5) Operaţiunea de spălat mecanizat al căilor publice se desfăşoară în funcţie de condiţiile 
meteorologice, de regulă de la 1 aprilie până la 1 octombrie, atunci când: 

a) temperatură exterioară recomandată este mai mare de 7°C; 
b) nu este posibilă formarea poleiului conform prognozei meteorologice; 
c) nu există și nu sunt prognozate precipitaţii atmosferice. În situaţia în care pe parcursul realizării 

operaţiunii se manifestă asemenea situaţii, operaţiunea de spălat se întrerupe, operatorul având obligaţia 
de a anunţa beneficiarul şi a de a relua operaţiunea numai după usucarea completă a suprafeţei de lucru. 
 (6) În vederea planificării operaţiunii de spălat mecanizat al căilor publice, operatorul are obligaţia 
de a se informa în perioadele călduroase asupra valorii indicelui de confort termic comunicat de către 
Administraţia Naţională de Meteorologie si Hidrologie pentru ora 12, precum şi de prognoza pentru 
următoarele 2 zile. Aceste date vor însoți programul prestației (programul de lucrări) realizat de către 
operator, în vederea decontării de către beneficiar.  
 (7) Pentru delegarea gestiunii azanesti, operatorul va asigura o dotare minima cu mijloace mecanice 
de spălat/stropit, utilizând următorul breviar de calcul stabilit prin Ordinul Preşedintelui ANRSC 
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nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de salubrizare a localităţilor: 

5.500 x N(u) x V x 1 
S <_______________[m2] 

n 
unde: 
S - suprafaţa pe care se va presta operaţiunea de spălat/stropit mecanizat cai publice; 
1 - lăţimea de acţiune a utilajului; [m] 
N(u) - numărul de utilaje aferente serviciului; 
V - viteza de deplasare a utilajului; [km/h] n - numărul de treceri pe aceeaşi stradă/schimb. 

Lăţimea de acţiune a utilajului  - este de minim 2,5 m 
Notă: Viteza de deplasare a autovehiculului în timpul efectuării operaţiunii de spălat mecanizat a 

căilor publice este de maxim 10 km/oră. 
 (8) Fiecare operator va calcula necesarul minim de mijloace mecanice de spălat/ stropit în funcţie de 
dotările proprii care vor acţiona pe raza localității Căzănești şi/sau de dotările pe care poate dovedi că are 
capacitatea de a le asigura până la data încheierii contractului, cu respectarea relaţiei de mai sus. Vor fi 
prezentate copii ale documentelor care demonstrează caracteristicile tehnice ale mijloacelor mecanizate de 
spălat / stropit. 
 (9) Utilajele/ instalaţiile/ echipamentele/ vehiculele pentru realizarea spălatului mecanizat al 
carosabilului, al trotuarelor si zonelor pietonale aferente căilor publice, vor fi dotate astfel încât să permită 
dispersia jetului de apă, cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranţii stradali. 
 (10) Alimentarea cu apă industrială sau potabilă a utilajelor/ instalaţiilor/ echipamentelor/ 
vehiculelor se realizează pe baza unui contract încheiat de către operator cu operatorul Serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare. 
 (11) În scopul obţinerii unei calități cât mai bune a operaţiunii de spălat mecanizat al căilor publice, 
care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, operatorul va folosi soluţii speciale (detergenţi), plăcut 
mirositoare, care persistă în timp imediat după utilizare, oferind un miros proaspăt si reconfortant, cât mai 
mult timp după realizarea acestei operaţiuni. 
 (12) Substanţele/soluțiile utilizate în realizarea operaţiunii de spălat mecanizat al căilor publice, vor 
fi însoţite de prospecte de la firma producătoare din care să rezulte consumurile specifice și dozele de 
utilizare, să fie ecologice, astfel încât să nu degradeze mediul înconjurător, operatorul având obligaţia de 
a solicita acceptul beneficiarului în vederea utilizării acestor substanţe. 
 (13) Este interzisă efectuarea operaţiunii de spălat mecanizat al căilor publice în perioada în care, 
conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului. 
 (14) Costurile privind utilizarea apei, a substanţelor/soluțiilor, în vederea realizării operaţiunii de 
spălat mecanizat, se includ în tariful ofertat pentru prestarea acestei operaţiuni. 
 (15) Tariful ofertat pentru operaţiunea de spalat mecanizat cai publice se va calcula, fundamenta, 
prezenta si justifica în baza fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a memoriului 
tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul are obligaţia să 
le întocmească în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C nr.109/2007. 
 

10.4. Stropitul mecanizat al căilor publice 
           (1) Operaţiunea de stropit mecanizat se efectuează pe suprafaţa căilor publice (carosabilului) și  cu 
frecvențele prevăzute în Anexa 1 – tabelul nr.2 la prezentul caiet de sarcini. 
 (2) Operaţiunea de stropit mecanizat al căilor publice se execută pe partea carosabilă, pentru evitarea 
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formării prafului, crearea unui climat favorabil şi îmbunătăţirea gradului de confort şi igienă citadină. 
Stropitul carosabilului va fi realizat integral pentru întreaga suprafaţă stabilită.  
 (3) Perioada în care se va efectua operaţiunea de stropit mecanizat al căilor publice poate fi 
modificată de beneficiar, în funcţie de condiţiile meteorologice concrete, în baza programului de prestaţie 
(programului de lucrări), întocmit de operator, cu aprobarea Primăriei orașului Căzănești. Operaţiunea de 
stropit mecanizat se desfășoară ziua şi noaptea, de regulă de la 1 aprilie până la 1 octombrie, atunci când: 

a) temperatură exterioară recomandată este mai mare de 30°C; 
b) în anotimpul călduros indicele de confort termic nu depăşeşte pragul valoric de 75 de unităţi (în 

intervalul orar 13,00-17,00) comunicat de Administraţia Naţională de Meteorologie şi Hidrologie pentru 
ziua respectivă; 

 
c) nu sunt incidente precipitaţii atmosferice. În situaţia în care pe parcursul realizării operaţiunii se 

manifestă asemenea situaţii, operaţiunea de stropit se întrerupe, operatorul având obligaţia de a anunţa 
beneficiarului şi a de a relua operaţiunea numai după uscarea completă a suprafeţei de lucru. 
 (4) În vederea planificării operaţiunii de stropit mecanizat al căilor publice, operatorul are obligaţia 
de a se informa în perioadele călduroase asupra valorii indicelui de confort termic comunicat de către 
Administraţia Naţională de Meteorologie si Hidrologie pentru ora 12, precum şi de prognoza pentru 
următoarele 2 zile. Intervalul orar pentru efectuarea operaţiunii de stropit mecanizat este între orele 6.00 - 
22.00.   
          (5) Utilajele/instalaţiile/echipamentele/vehiculele pentru realizarea stropitul carosabilului se vor 
deplasa cu o viteză de cel mult 20 km/h şi trebuie să fie dotate astfel încât să permită dispersia jetului de 
apă, fiind interzis stropitul cu furtunul racordat la hidranţii stradali. 
 (6) Pentru realizarea operaţiunii de stropit mecanizat al căilor publice se utilizează cu apă luată din 
punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţii sau din apele 
de suprafaţă sau de adâncime sau orice altă sursă, cu aprobarea beneficiarului si obţinerea avizului sanitar. 
Autocisternele utilizate de operator, vor asigura in mod obligatoriu presiunea necesară conform 
prevederilor aplicabile pentru acest tip de operaţiune în baza unui contract încheiat în acest sens cu 
operatorul Serviciului de alimentare cu apă și canalizare al orașului Căzănești. 
 (7) La executarea operaţiunii de stropit mecanizat al căilor publice se va avea în vedere să nu fie 
afectaţi pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care 
acţionează utilajul ce realizează operaţiunea. 
 (8) Operaţiunile de stropit mecanizat al căilor publice nu se realizează în acele zile în care plouă pe 
toată perioada zilei.  
 (9) Costurile privind utilizarea apei, în vederea realizării operaţiunii de stropit mecanizat al căilor 
publice, se includ în tariful ofertat de către operator pentru prestarea acestei activităţi. 
 (10) Tariful ofertat pentru operaţiunea de stropit mecanizat al căilor publice se va calcula, 
fundamenta, prezenta și justifica în baza fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a 
memoriului tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul are 
obligaţia să le întocmească în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C nr.109/2007. 
 
 10.4. Întreținerea curăţeniei stradale 
 (1) Este activitatea de salubrizare pe domeniul public și privat, care îndepărtează, prin procedee 
manuale, depunerile grosiere normale sau accidentale de pe suprafeţele salubrizate: carosabil, alei 
pietonale și trotuare. 
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 (2) Operaţiunea se execută pe întreaga suprafaţă carosabilului, trotuare, alei pietonale, ce sunt supuse 
salubrizării şi a zonelor adiacente. 
 (3) Prestația constă în efectuarea următoarelor operaţiuni: 

a) colectarea deşeurilor grosiere și vegetale în europubele; 
b) măturatul la rigolă, în cazul apariţiei accidentale de deşeuri, de orice tip; 
c) răzuirea la rigolă, unde este cazul; 
d) golirea coşurilor de gunoi în saci de plastic sau europubele; 
e) încărcarea deşeurilor rezultate în urma activității de întreținere a curățeniei din europubele în 

autogunoiere  şi transportul acestora la depozitul conform, sau se vor preda la operatorul de colectare a 
deşeurilor municipale, pe baza unui contract încheiat cu acesta.. 
 (4) Lucrarea se efectuează pe toata durata anului, conform programului întocmit de operator și 
aprobat de Primăria orașului Căzănești, excepţie făcând zilele în care drumurile publice sunt acoperite cu 
zăpadă, operațiunile realizându-se parțial. Întreținerea se executa pe tot parcursul zilei. 
 (5) Operaţiunea de întreţinere se execută, de obicei, în zonele care au fost în prealabil salubrizate 
(maturat manual sau maturat mecanizat). 
 (6) Se interzice formarea punctelor de colectare a deşeurilor în faţa instituţiilor publice, a porţilor de 
acces sau în imediata apropiere a trecerilor pietonale. 
 (7) Se interzice introducerea gunoiului în rețeaua de canalizare sau abandonarea acestuia pe zonele 
verzi. 
 

10.5. Curățarea manuală a rigolelor 
(1) Operaţiunea de curățat rigole se efectuează pe suprafaţa căilor publice și cu frecvențele prevăzute 

în Anexa nr.1 – tabelul nr.3 la caietul de sarcini .  
 (2) Operaţiunea de curățat rigole este o lucrare de necesitate determinată de cauze obiective, 
accidentale (ploi torenţiale ce favorizează transport de aluviuni), avarii la reţelele subterane, lucrări de 
construcţii etc. 
 (3) Operaţiunea de curățat rigole se execută cu frecvența de o dată/lună,  în baza ordinului transmis 
operatorului de către beneficiar, exceptând sezonul rece când carosabilul este acoperit cu zăpadă sau 
gheață.  
 (4) Operațiunea de curățat rigole constă în efectuarea următoarelor acțiuni: 

a) Răzuitul rigolelor, constând în îndepărtarea, cu ajutorul lopeţilor/periilor a noroiului, nisipului, 
pământului și prafului pe o porţiune de 0.75 m de la rigolă spre axul median al străzii/drumului sau din 
zonele unde a stagnat apa şi s-a depus mâl şi nisip; 

b) Strângerea în grămezi a deșeurilor (noroi, nisip, pământ sau praf) rezultate din răzuire; 
c) Încărcatul deşeurilor se va face în recipiente acoperite, care vor fi transportate împreună cu 

deşeurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual, cu mijloace de transport adecvate la un 
depozitul depozit autorizat. Beneficiarul va confirma realizarea operațiunii de curățat rigole doar dacă sunt 
parcurse toate lucrările prevăzute la alin. (4) literele a-c. 
 (5) Curățarea rigolelor de pământ se realizează cu frecvenţa stabilită în caietul de sarcini, în perioada 
aprilie-octombrie, în baza unui ordin transmis de beneficiar. 
 (6) Tariful ofertat pentru operaţiunea de curățat rigole se va calcula, fundamenta, prezenta si justifica 
în baza fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a memoriului tehnico-economic prin 
care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul are obligaţia să le întocmească în 
conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C nr.109/2007. 



11 
 

10.6. Colectarea și transportul deşeurilor stradale și a deşeurilor provenite din 
depozitari/deversări accidentale, depozitari clandestine (abandonate/aruncate pe domeniul public) 
în Orașul Căzănești 
 (1) Operaţiunea de colectare și transport a deşeurilor stradale și a deşeurilor provenite din 
depozitări/deversări accidentale, depozitări clandestine (abandonate/aruncate pe domeniul public) se 
efectuează de pe suprafeţele aferente căilor și spațiilor publice din orașul Căzănești. 
Unitatea de măsură: lei/mc. 
 (2) Cantitatea estimată de deşeuri stradale, deşeuri provenite din depozitări accidentale, clandestine 
(abandonate/aruncate pe domeniul public) este de 2.540 kg/lună, respectiv 7,26 mc/lună, calculat astfel: 
indicele mediu de producere a deșeurilor stradale – 175 kg/10.000 mp/zi, ceea ce înseamnă că pentru 
72.512 mp igienizati rezultă 1.270 kg deșeuri/zi x 2 zile/lună în care se matură,  rezultă 2.540 kg /lună, 
respectiv 7,26 mc/lună x 7 luni = 50,82 mc 
         (3) Natura deşeurilor stradale ce trebuie colectate în vederea transportării la depozitul conform, sau 
predate la operatorul de colectare a deşeurilor municipale este: 

a) deşeuri rezultate din măturarea manuală; 
b) deşeuri rezultate din curăţatul la rigolelor; 
c) deşeuri rezultate din golirea coşurilor stradale; 
d) deşeuri provenite din operaţiunea de întreținere a căilor publice; 
e) deşeuri provenite din depozitări/deversări accidentale; 

 (4) Fiecare operator va calcula necesarul minim de mijloace de transport pentru colectarea şi 
transportul deşeurilor stradale în funcţie de dotările proprii care vor acţiona pe aria orașului Căzănești 
şi/sau de dotările pe care poate dovedi că are capacitatea de a le asigura până la data încheierii contractului, 
cu respectarea relaţiei:  
S x I(s)        i=n 
_______<  Σ a(i) x b(i) x c(i) x d(i) x e(i) 
     p             i=1 

unde: 
S - suprafaţa stradală deservită; [m²] 
I(s) - indicele mediu de producere a deşeurilor stradale luat în calcul de 175 kg/10.000 m2/zi, 
dacă la nivelul localităţii nu a fost stabilit prin măsurători şi înregistrări statistice un alt indice; 
a(i) - numărul de utilaje de aceeaşi capacitate şi grad de compactare; 
b(i) - capacitatea de transport a utilajului; [mc] 
c(i) - gradul de compactare; 
d(i) - numărul de curse efectuate/schimb; 
e(i) - numărul de schimburi/zi. 
Pentru fiecare tip mijloc de transport în parte se vor prezenta copii ale documentelor care să ateste 

veridicitatea paramentrilor utilizaţi în formulă. 
 (5) Colectarea si transportul deşeurilor provenite din depozitari accidentale se efectuează în baza 
comenzilor transmise operatorului de către beneficiar. 
 (6) Operatorul va asigura degajarea căii publice, în regim de urgenţă, atunci când situaţia o impune, 
anuntând beneficiarul, în termen de maxim 30 minute de la accident sau incident, inclusiv in cazul unor 
accidente rutiere soldate cu deversarea unor produse/mărfuri solide pe caile de transport si care trebuiesc 
evacuate pentru restabilirea circulaţiei rutiere/pietonale funcţie de zona afectata de aceste 
depozitari/deversari accidentale. Identificarea amplasamentelor pe care se găsesc deşeuri provenite din 
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depozitari/deversări accidentale sau depozitări clandestine se va face în comun, de către reprezentantul 
beneficiarului şi al operatorului, consemnându-se într-un proces-verbal semnat de ambele părţi localizarea 
amplasamentului și estimarea cantității de deşeuri care urmează să fie transportată, cantități confirmate 
prin cântărire  
 (7) Tariful ofertat pentru operaţiunea de colectare si transport deşeuri stradale se va calcula, 
fundamenta, prezenta și justifica în baza fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli și a 
memoriului tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul are 
obligaţia sa le întocmească în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C nr.109/2007. 

 
CAPITOLUL IV. 

Condiţii tehnice minimale de exploatare a Serviciului public de salubrizare pentru prestarea 
activităţilor de măturat, spălat, stropit, întreţinerea căilor publice în orașul Căzănești 

 
 Art.11.  Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului activităților de măturat, 
spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice din cadrul Serviciului de salubrizare, sunt cuprinse în 
Regulamentul serviciului de salubrizare al Căzănești pentru activitățile de măturat, spălat, stropit, 
întreţinerea căilor publice. 
 Art.12. Operatorul are permisiunea de a desfăşura prestarea activitățile de măturat, spălat, stropit şi 
întreţinere a căilor publice, în condiţiile legii, în conformitate cu Regulamentul serviciului de salubrizare 
al orașului Căzănești pentru activitățile de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice și a 
prezentului caiet de sarcini, în aria administrativ-teritorială a orașului Căzănești. 
 Art.13. Operatorul pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din 
cadrul Serviciului de salubrizare trebuie să asigure necesarul de utilaje/ instalaţii/ echipamente/ vehicule 
pentru prestarea operaţiunilor de măturat, spălat, stropit și întreţinerea căilor publice pe care le va utiliza 
pentru îndeplinirea în condiţii optime a activităţii având în vedere programul prestaţiei (programului de 
lucrări), cantităţile estimate /suprafeţele de lucru aferente precum şi frecvenţa acestor operaţuni solicitată 
prin prezentul caiet de sarcini.  
 Art.14. (1) Prestarea activităţilor de măturat, spălat, stropit și întreţinerea căilor publice se impune a 
fi efectuată cu personal calificat si utilaje adecvate, în acest scop, ofertantul va prezenta în cadrul 
propunerii tehnice lista utilajelor/ instalaţiilor/ echipamentelor/ vehiculelor pe care le va pune la dispoziţia 
autorităţii contractante în vederea desfăşurării activităţilor de măturat, spălat, stropit, întreţinerea căilor 
publice si intretinerea spatiilor verzi aferente cailor publice din Căzănești şi va indica numărul considerat 
necesar al acestora, stabilit în conformitate cu breviarul de calcul nr. 5-7 din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. 
nr.111/2007. 
 (2) Toate utilajele/intalaţiile/echipamentele/vehiculele prezentate în cadrul propunerii tehnice vor fi 
utilizate în mod exclusiv pentru prestarea operațiunilor de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor 
publice de pe aria teritorial-administrativă a localității Căzănești.  
 (3) Modalitatea de desfăşurare a prestării operaţiunilor de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor 
publice din orașul Căzănești se va raporta la priorităţile stabilite de către beneficiar. Ori de câte ori 
operatorul se va confrunta cu o situaţie în care este împiedicat în realizarea activităţilor solicitate, acesta 
are obligaţia de a informa de îndată beneficiarul în vederea luării măsurilor care se impun. 
         (4) În cazul în care pe străzi/trotuare/zone pietonale aferente căilor publice (pe o anumită 
stradă/tronson de stradă) sunt efectuate lucrări edilitare, operatorul nu va efectua operaţiunile de de 
măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice pe perioada de realizare a respectivelor lucrări şi va 
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scădea volumele de lucrări aferente operaţiunilor programate pentru respectiva stradă/tronson, conform 
noilor suprafeţe rezultate. 
 (5) Prestarea operaţiunilor de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice trebuie asigurată 
în regim de continuitate cu respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecărei operaţiuni. 
 Art.15. (1) Maşinile și utilajele prezentate în ofertă ca facând parte din dotarea tehnică a ofertantului, 
vor deţine avizele si autorizaţiile necesare și vor fi menţinute în starea tehnică optimă pentru a asigura 
desfășurarea continuă a activității.   
 (2) Utilajele trebuie menţinute în starea tehnică optimă pentru a asigura desfășurarea continuă a 
Serviciului de salubrizare, pentru activitatea de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice. 
 (3) Operatorul activităților de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice trebuie sa faca 
dovada prin documente justificative (certificat de înmatriculare, contract lesing, contract comodat, facturi 
fiscale, etc) ca pune la dispoziţie, pe întreaga durata a contractului de delegare, utilajele si mijloacele de 
transport necesare executării contractului. 
 Art.15. Operatorul va asigura personal pentru executarea operaţiunilor intr-un interval de timp optim 
și în condiţii de calitate, conform cerinţelor prezentului caiet de sarcini. 
 Art.16. Operatorul va înregistra toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și va lua 
măsurile de rezolvare care se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a 
reclamat și a primit reclamația, adresa reclamantului, data si ora reclamației, data si ora rezolvării, numărul 
de ordine a reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise, operatorul are obligaţia sa 
răspundă în termenul de 30 de zile calendaristice, totodată informând si beneficiarul despre modul de 
soluţionare a acestora. 
 Art.17. Operatorul va prezenta în documentaţia din oferta, propunerea tehnică în care va evidenţia 
concepţia proprie privind modalitatea de organizare si funcţionare a prestaţiei operațiunilor de măturat, 
spălat, stropit și întreţinere a căilor publice, cu referire la personalul care prestează operațiunile și utilajele 
din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare al acestora, norme de timp pe unitate 
de suprafaţa pentru fiecare unitate, sub formă de ofertă tehnică. 
 Art.18. Lucrările de realizare a reparaţiilor precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul 
în cadrul relaţiilor contractuale dintre orașul Căzănești şi operator, nu implică niciun fel de obligaţii pentru 
unitatea administrativ-teritorială, privind modul de decontare a acestora. 
 Art.19. Cheltuielile cu transportul pentru aprovizionarea cu materiale si transportul personalului, 
sculelor si materialelor la amplasamente în vederea prestării operațiunilor de măturat, spălat, stropit și 
întreţinere a căilor publice, vor fi incluse în preţul unitar ofertat pentru fiecare operaţiune. 
 Art.20. Pe durata derulării contractului de delegare, operatorului îi este interzisă orice fel de înlocuire 
a utilajelor/mijloacelor de transport/echipamentelor care au fost prezentate ca fiind cuprinse în oferta pe 
baza căreia s-a atribuit contractul de delegare, în sensul înlocuirii acestora cu utilaje/mijloace de 
transport/echipamente similar, dar într-o stare tehnică și capacități inferioare celor prezentate iniţial. 
 

CAPITOLUL V. 
Caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta 

 
 Art.21.(1) Prestarea activităţilor de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice, se va efectua 
în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini. 
 (2) Activităţile de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din cadrul Serviciului de 
salubrizare în orașul Căzănești se consideră realizate când sunt efectuate operaţiunile necesare, stabilite 



14 
 

prin prezentul caiet de sarcini, cu o frecvență adecvată în acest scop (prevăzută în programul de prestaţie 
întocmit de operator și aprobat de beneficiar). 
 (3) Cantitatea lunară a prestaţiei activităţilor de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice 
vor fi confirmate de către beneficiar pe baza programului prestaţiei lunar (programului de lucrări). 
Programul prestaţiei (programului de lucrări) întocmit de operator si aprobat de beneficiar, va avea în 
vedere ca întreaga suprafaţă aferentă activităţilor de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice 
cuprinsă în program, să fie zilnic în stare de curăţenie, prin executarea tuturor operaţiunilor necesare. 
 Art.22. Operatorul își va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru, mijloacele de 
transport, în funcţie de volumul de lucrări estimate, având în vedere că suprafaţa căilor publice trebuie să 
fie în stare de curăţenie și întreținută prin executarea tuturor operaţiunilor necesare, în funcţie de anotimp, 
în scopul obţinerii și menţinerii calității cerute conform prevederilor prezentului caiet de sarcini. 
 Art.23.(1) Indicatorii de performanţă pentru activităţile de măturat, spălat, stropit și întreţinere a 
căilor publice din cadrul Serviciului de salubrizare au fost stabiliţi pentru monitorizarea serviciilor prestate 
în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciului public și sunt prezentați în Tabelul - Indicatori de 
performanță, anexă la contractul de delegare. 
 (2) Pentru a  putea urmării respectarea indicatorilor de performanţă, operatorul trebuie să asigure: 
 a) gestiunea serviciului public de salubrizare pentru prestarea activităţilor de măturat, spălat, stropit 
și întreţinere a căilor publice conform prevederilor contractuale; 
 b) înregistrarea corectă şi conformă cu realitatea a tuturor activităţilor în vederea măsurării 
cantitative a prestaţiilor, facturării şi încasării contravalorii acesora; 
 c) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor, precum şi a informaţiilor privind modul de soluţionare a 
acestora. 
 Art.24. Operatorul răspunde și garantează material și financiar buna desfăşurare a lucrărilor, 
calitatea și cantitatea stabilite prin programul prestaţiei (programul de lucrări) întocmit de operator si 
aprobat de beneficiar. Beneficiarul va solicita în timpul prestării serviciului și/sau la solicitarea plaţii 
acestuia, în scopul verificării şi confirmării prestării Serviciului de salubrizare orice documente 
doveditoare necesare în ceea ce priveşte calitatea și cantitatea materialelor folosite și operaţiunilor 
executate privind activitatea de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice. 
 

CAPITOLUL VI. 
Cerinţe privind impactul asupra mediului înconjurător 

 Art.25. (1) Operatorul care prestează activitățile de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor 
publice, va respecta prevederile legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte protecţia mediului, inclusiv cele 
ce derivă din recunoaşterea principiului “poluatorul plăteşte”. În situaţia oricărui eveniment de mediu 
provocat de executantul de serviciu (angajat/colaborator al operatorului), acesta va fi considerat 
“poluator”. Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs în locaţiile proprii în 
timpul executării contractului. 
 (2) Operatorul trebuie să evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu 
deşeuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depăşiri ale nivelului de zgomot admis. 
 (3) Operatorul trebuie sa respecte obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg direct din 
prestarea activităților de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din cadrul Serviciului de 
salubrizare. 
 Art.26. (1) Prestarea activităților de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din cadrul 
Serviciului de salubrizare al orașului Căzănești, se va executa astfel încât să nu provoace daune de orice 
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natură obiectivului unde se realizează şi nu vor afecta viaţa şi sănătatea oamenilor şi a mediului ambiant. 
Întreaga responsabilitate pentru eventualele daune produse mediului sau a unor terți revine operatorului. 
 (2) În cazul în care, ca urmare a unei activități, se aduce o daună imediată vizibilă proprietăţii 
beneficiarului sau unor terţe persoane, acest fapt va fi menţionat pe procesul verbal de recepţie şi va fi 
comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură sa 
afecteze viața și sănătatea oamenilor. 
 (3) Daunele, costurile și pretenţiile iniţiate de terțe părți și formulate împotriva operatorului sau 
împotriva beneficiarului (datorită efectuării sau neefectuării activităţilor de către operator) sunt în sarcina 
operatorului. 
 

CAPITOLUL VII. 
 Asigurarea normelor de securitate în muncă 

 
Art.27. Operatorul va asigura respectarea normelor de securitate în muncă, având întreaga 

responsabilitate pentru orice fel de eveniment de muncă la care este supus personalul operatorului sau pe 
care operatorul îl generează urmare a activității desfăşurate pentru prestarea activităților de măturat, spălat, 
stropit și întreţinere a căilor publice în baza contractului de deleagre a gestiunii încheiat cu beneficiarul, 
respectiv orașul Căzănești. 

Art.28. (1) În derularea activităților în aria unității administrativ-teritoriale Căzănești, operatorul va 
asigura supravegherea dotărilor căilor publice. În acest sens, în cazul în care se constată defecţiuni sau 
disfuncţionalităţi acestea vor fi aduse la cunoştinţa beneficiarului în cel mai scurt timp, în vederea 
remedierii acestora. 
 (2) În caz de constatare a distrugerilor sau sustragerilor sau după caz a dotărilor aferente căilor 
publice unde prestează activitatea, operatorul va anunţa imediat Poliția Orașului Căzănești. Acest fapt va 
fi adus imediat la cunoştinţa beneficiarului. 
 

CAPITOLUL VIII. 
Tarifele privind prestarea activităților de măturat, spălat, stropit și întreţinere 

 a căilor publice din cadrul Serviciului de salubrizare al orașului Căzănești 
 

Art.29. (1) Tarifele propuse de operator în cadrul ofertei privind prestarea activităților de măturat, 
spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din cadrul Serviciului de salubrizare, trebuie să conducă la 
atingerea următoarelor obiective: 

a) asigurarea prestării activităților de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice la 
nivelurile de calitate solicitate prin prezentul caiet de sarcini şi în conformitate cu Regulamentul 
Serviciului de salubrizare al orașului Căzănești pentru aceste activități, în scopul atingerii indicatorilor de 
performanţă stabiliţi; 

b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai eficient pentru beneficiar pe toată durata contractului 
de delegare a gestiunii; 

c) asigurarea funcţionării eficiente a Serviciului de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, 
stropit și întreţinere a căilor publice, precum şi a integrităţii bunurilor conexe acestuia aparţinând 
domeniului public şi privat al beneficiarului care sunt sau pot fi afectate de modul de prestare a acestor 
activități, precum şi asigurarea protecţiei mediului. 
 (2) Tarifele ofertate pentru toate operaţiunile necesare prestării activităților de măturat, spălat, stropit 
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și întreţinere a căilor publice, care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, se vor calcula, fundamenta, 
prezenta si justifica în baza fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a memoriului 
tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul are obligaţia să 
le întocmească în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C nr.109/2007. 
Nr. crt Denumirea activitatii UM 
1 Măturatul manual al căilor publice Lei/1000 mp 
2 Măturatul mecanizat al căilor publice Lei/1000 mp 
3 Spălatul mecanizat al căilor publice Lei/1000 mp 
4 Stropitul mecanizat al căilor publice Lei/1000 mp 
5 Curățatul rigolelor Lei/1000 mp 
6 Colectare și transport deşeuri stradale și deşeurilor provenite din 

depozitări/deversări accidentale, depozitari clandestine 
(abandonate/aruncate pe domeniul public) 

Lei/mc 

 (3) Structura și nivelul tarifelor practicate, vor reflecta costul efectiv al prestaţiei și vor fi în 
conformitate cu prevederile legale. 

Art.30. Operatorul activităților de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din cadrul 
Serviciului de salubrizare are dreptul: 

a)  Să solicite ajustarea tarifului în raport cu indicele general al preţurilor de consum comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică (cu bază lunară); 

b) Să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului 
contractual.   

(2) Operatorul va putea solicita modificarea tarifului numai după primul an de derulare a contractului 
şi numai în cazurile prevăzute de legislaţia specifică modificării tarifelor pentru activităţile specifice 
Serviciului de salubrizare. 

(3) Solicitarea privind ajustarea tarifelor poate fi făcută de către operator anual, în luna octombrie în 
vederea supunerii spre analiza și aprobarea Consiliului Local al orașului Căzănești, astfel ca tarifele sa 
intre in vigoare de la data de 1 ianuarie a anului următor. 
 (4) Solicitarea privind ajustarea tarifelor prevăzută la art.30 alin.(3), poate fi făcută de către operator, 
după 1 an de la data prestării activităților de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din cadrul 
Serviciului de salubrizare în baza contractului de achiziție publică, ajustarea tarifului se va face cu indicele 
general de inflaţie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică (cu bază lunară), conform prevederilor 
normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 
Serviciului de salubrizare, elaborate de către A.N.R.S.C. 

Art.31. (1) Toate operaţiunile aferente pentru prestarea activitatii de măturat, spălat, stropit, 
întreţinere a căilor publice si întreţinere a spatiilor verzi aferente cailor publice in  Căzănești se facturează 
către beneficiar, cu respectarea unităţilor de măsură indicate şi prin raportare la cantităţile real executate, 
precum şi prin aplicarea tarifelor cotate în cadrul propunerii financiare. 
 (2) În situaţiile lunare (program de lucrări și situaţii de plată) întocmite de operator, conform 
cerinţelor prezentului caiet de sarcini, care cuprind operaţiunile specificate, se vor evidenţia în mod distinct 
suprafeţele și categoriile de lucrări aferente parcărilor publice. Termenele de plată a facturilor este de 15 
zile, acestea reprezentând titlu executoriu. 
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CAPITOLUL IX. 

Verificarea contractului si recepţia activităților de măturat, spălat,  
stropit și întreţinere a căilor publice din cadrul Serviciului de salubrizare al orașului Căzănești 

 
Art.32. Înainte de începerea prestării activităţilor, beneficiarul va emite ordinul de începere a 

prestării activității, la începutul demarării contractului iar operatorul va anunţa beneficiarul pe baza unei 
înştiinţări, data si ora de începere a prestaţiei. 

Art.33. (1) Programul prestaţiei (programul de lucrări) a operaţiunilor privind realizarea activităților 
de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice se va stabili lunar de către beneficiar, prin 
persoanele împuternicite în acest sens de către Primarul orașului Căzănești. 
 (2) Operatorul va elabora programul de prestaţii lunar (programul de lucrări) care va cuprinde 
repartiţia căilor publice pe care se vor desfăşura activităţile, acest program va fi supus aprobării 
beneficiarului cel mai târziu cu 5 zile înainte de sfârşitul lunii în curs, pentru luna următoare. Beneficiarul 
poate aproba și programe de lucru anuale sau multilunare, după caz. Operatorul va presta activităţile 
conform programului de prestaţie lunar (programului de lucrări). 
 (3) Beneficiarul, prin persoanele împuternicite în acest sens de către Primarul orașului Căzănești, va 
verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei și va întocmi rapoarte de constatare, confirmate de 
operator, privind cantitatea și calitatea prestaţiei. În rapoartele de constatare beneficiarul va consemna și 
modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite și eventual, penalităţile aplicate operatorului 
pentru deficiențele constatate. În cazul constatării unei activități necorespunzătoare, operatorul are 
obligaţia refacerii acesteia în termen de 2 ore de la constatare, în caz contrar considerându-se activitate 
neefectuată. 
 (4) Verificarea, controlul si recepţia prestării activităţii se va face de către delegatul Primăriei  
orașului Căzănești, împreuna cu delegatul operatorului. Beneficiarul poate verifica prestaţia operatorului 
privind activitatea de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice și independent, în orice moment 
al zilei. 
 (5) Confirmarea prestaţiilor aferente activităţilor se va realiza de către reprezentanţii beneficiarului 
pe baza rapoartelor de constatare întocmite de către operator şi semnate de către beneficiar, prin persoanele 
împuternicite în acest sens de către Primarul orașului Căzănești. În baza rapoartelor de constatare și a 
programului de prestaţie (programului de lucrări), se va întocmi lunar de către operator un proces-verbal 
de recepţie, semnat de ambele părți, fără obiecțiuni, în baza căruia operatorul va întocmi situaţia de plată 
aferentă fiecărei luni, în vederea facturării operaţiunilor aferente activităţilor de măturat, spălat, stropit și 
întreţinere a căilor publice. Rapoartele se întocmesc cel puţin în două exemplare, unul pentru beneficiar şi 
celălalt pentru operator. În cazul în care beneficiarul are observaţii cu privire la conţinutul documentelor 
mai sus menţionate, operatorul are obligaţia de a prelua în mod corespunzător respectivele observaţii/de a 
rectifica conţinutul acestora, urmând să procedeze la emiterea facturii corespunzător programului prestației 
(programului de lucrări) realizat. 
 (6) Pentru recepţia cantitativă şi calitativă a activităţilor de măturat, spălat, stropit și întreţinere a 
căilor publice, operatorul se obligă să asigure mijloacele de transport necesare verificării, în orice moment 
al solicitării. 
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CAPITOLUL X. 
Sancţiuni 

 
Art.34. (1) Beneficiarul va aplica penalităţi contractuale operatorului în cazul în care acesta nu 

prestează activitățile delegate la parametrii de eficienţă şi de calitate la care s-a angajat potrivit prevederilor 
prezentului caiet de saricini, ori în situaţia în care acesta nu respectă indicatorii de performanţă ai 
serviciului. 
 (2) Perceperea penalităţilor contractuale nu exclude pretinderea şi aplicarea daunelor compensatorii 
/interese în cazul în care operatorul se face vinovat în mod culpabil şi repetat de încălcarea prevederilor 
contractuale. 

Art.35. (1) Pentru încălcări ale condiţiilor de execuţie a operatiunilor din cadrul activităţilor de 
măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice prevăzute în contractul de delegare de gestiune, 
operatorul va fi sancţionat după cum urmează: 

a)  Pentru neefectuarea salubrizării pe o stradă din vina exclusivă a prestatorului va duce la refuzarea 
la plată a străzii. 

b)  Se vor aplica penalităti lunare pentru suprafeţe nesalubrizate cumulate lunar în următorele 
cuantumuri: 

- pentru neefectuarea a peste 2% din suprafaţa contractată, se penalizează cu 5% din valoarea 
devizului prestaţiei lunare de salubrizare prezentat; 

- pentru neefectuarea a peste 4% din suprafaţa contractată se penalizează cu 15% din valoarea 
devizului prestaţiei lunare de salubrizare prezentat; 

- pentru neefectuarea a peste 8% din suprafaţa contractată se penalizează cu 30% din valoarea 
devizului prestaţiei lunare de salubrizare prezentat. 
 (2) Neefectuarea succesivă pe o perioadă de trei luni de zile a mai mult de 15% din suprafaţa 
contractată în urma delegării gestiunii a activităţilor de măturat, spălat, stropit, și întretinere a căilor 
publice, poate atrage rezilierea contractului de achiziție publică, fără a mai fi necesară punerea în întârziere 
sau îndeplinirea vreunei alte formalităţi prealabile. 
 

CAPITOLUL XI. 
Dispoziţii finale 

 
 Art.36. (1) Suprafeţele și frecvențele de realizare a activităţilor, care fac obiectul prezentului caiet 
de sarcini, se pot modifica anual, în raport de evoluţia suprafeţelor căilor publice noi, în funcţie de 
necesitate și în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 (2) Modificarea suprafeţelor și a frecvențelor de realizare a activităţilor de măturat, spălat, stropit 
și întretinere a căilor publice se va materializa prin întocmirea unui act adiţional la contractul de delegare.   
 

Întocmit, 
Referent Achizitii Publice, Investiții și Protecția Mediului 

 
Nițu Rodica 
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Anexa nr. 1 

la caietul de sarcini  
 
 
 
TABEL 1-  
CĂI DE CIRCULAȚIE PE CARE SE EXECUTĂ MĂTURAT MANUAL SAU MECANIC 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
tronson/stradă 

Dimensiuni Zile din 
săptămână 
când se 
matură 

Manual/mecanic Manual 
(mp)   

Mecanic    
(mp)      L(ml) L(ml) S(mp) 

1 Bentului 
365 5.5 2007.5 2 zile/lună 

20% manual 
80% mecanic 401.5 1606 

2 Cireșului 
347 5.5 1908.5 2 zile/lună 

20% manual  
80% mecanic 381.7 1526.8 

3 Câmpeni 
288 5.5 1584 2 zile/lună 

20% manual  
80% mecanic 316.8 1267.2 

4 Dascăl Vasile 
Popescu  
(cu șanturi de 
pământ) 611 6 3666 2 zile/lună 

 
 
20% manual  
80% mecanic 733.2 2932.8 

5 Dispensarului 
(cu șanturi de 
pământ) 721 7 5047 2 zile/lună 

 
20% manual  
80% mecanic 1009.4 4037.6 

6 Eternității 100 4 400 2 zile/lună 100% manual 400 - 
7 Florilor 

(cu șanturi de 
pământ) 725 6 4350 2 zile/lună 

 
20% manual 
80% mecanic 870 3480 

8 Florilor -
trotuar 728 1 728 2 zile/lună 

 
100 % manual 728 - 

9 Gârlei 
342 5.5 1881 2 zile/lună 

20% manual  
80% mecanic 376.2 1504.8 

10 Gavrilescu 
(cu șanturi de 
pământ) 366 6 2196 2 zile/lună 

 
20% manual  
80% mecanic 439.2 1756.8 

11 Gării – 
trotuar 1200 1 1200 2 zile/lună 

 
100% manual 1200 - 

12 Iacomi Onoriu 
725 5.5 3987.5 2 zile/lună 

20% manual 
80% mecanic 797.5 3190 

13 Iliescu 
710 5 3550 2 zile/lună 

20% manual  
80% mecanic 710 2840 
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Nr. 
Crt. 

Denumire 
tronson/stradă 

Dimensiuni Zile din 
săptămână 
când se 
matură 

Manual/mecanic Manual 
(mp)   

Mecanic    
(mp)      L(ml) L(ml) S(mp) 

14 Iliescu - trotuar 695 1 695 2 zile/lună 100% manual 695 - 
15 Lalelelor 

665 5.5 3657.5 2 zile/lună 
20% manual 
80% mecanic 731.5 2926 

16 Nordului 
1200 6 7200 2 zile/lună 

20% manual 
80% mecanic 1440 5760 

17 Înv. Năchiță 
Năstase 
(cu șanturi de 
pământ) 628 6 3768 2 zile/lună 

 
 
20% manual  
80% mecanic 753.6 3014.4 

18 Aleea Parcului 
107  824 2 zile/lună 

 
100% manual 824 - 

19 Pompierilor 
204 4 816 2 zile/lună 

20% manual  
80% mecanic 163.2 652.8 

20 Prunului 
850 5.5 4675 2 zile/lună 

20% manual  
80% mecanic 935 3740 

21 Speranței 
(cu rigole de 
beton) 275 6 1650 2 zile/lună 

 
20% manual  
80% mecanic 330 1320 

22 Speranței - 
trotuar 275 1 275 2 zile/lună 

 
100% manual 275 - 

23 Stadionului 
985 5.5 5417.5 2 zile/lună 

20% manual 
80% mecanic 1083.5 4334 

24 Școlii Vechi 
(cu șanturi de 
pământ) 1128 5.5 6204 2 zile/lună 

20% manual 
80% mecanic 

1240.8 4963.2 
25 Școlii vechi - 

trotuar 1128 1 1128 2 zile/lună 
 
100% manual 1128 - 

26 Viilor 124 4 496 2 zile/lună 100% manual 496 - 
27 București 

trotuare 3200 1 3200 2 zile/lună 
 
100% manual 3200  

 Total 
suprafață, din 
care: 18692  72511.5   

  

21659.1 50852.4 
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TABEL 2-  
CĂI DE CIRCULAȚIE PE CARE SE EXECUTĂ SPĂLAT ȘI STROPIT  

Nr. 
crt. 

Denumire tronson/ stradă Dimensiuni 
Frecvență 
execuție 

 
Obs. 

L(ml) L(ml) S(mp) 

1 Bentului 365 5.5 2007.5 2 zile/lună   
2 Cireșului 347 5.5 1908.5 2 zile/lună   
3 Câmpeni 288 5.5 1584 2 zile/lună   

    4 Dascăl Vasile Popescu 
 

611 6 3666 2 zile/lună cu șanturi de 
pământ 

5 
Dispensarului 
 721 7 5047 2 zile/lună 

cu șanturi de 
pământ 

6 Eternității 100 4 400 2 zile/lună   

7 
Florilor 
 725 6 4350 2 zile/lună 

cu șanturi de 
pământ 

8 Florilor   728 1 728 2 zile/lună  trotuar 
9 Gârlei 342 5.5 1881 2 zile/lună   

10 
Gavrilescu 
 366 6 2196 2 zile/lună 

cu șanturi de 
pământ 

11 Gării  1200 1 1200 2 zile/lună  trotuar 
12 Iacomi Onoriu 725 5.5 3987.5 2 zile/lună   
13 Iliescu 710 5 3550 2 zile/lună   
14 Iliescu  695 1 695 2 zile/lună  trotuar 
15 Lalelelor 665 5.5 3657.5 2 zile/lună   
16 Nordului 1200 6 7200 2 zile/lună   

17 
înv. Năchiță Năstase 
 628 6 3768 2 zile/lună 

cu șanturi de 
pământ 

18 Aleea Parcului 107  824 2 zile/lună   
19 Pompierilor 204 4 816 2 zile/lună   
20 Prunului 850 5.5 4675 2 zile/lună   

21 
Speranței 
 275 6 1650 2 zile/lună 

cu rigole de 
beton 

22 Speranței   275 1 275 2 zile/lună  trotuar 
23 Stadionului 985 5.5 5417.5 2 zile/lună   

24 
Școlii Vechi 
 1128 5.5 6204 2 zile/lună 

cu șanturi de 
pământ  

25 Școlii Vechi  1128 1 1128 2 zile/lună  trotuar 
26 Viilor 124 4 496 2 zile/lună   
27 București  3200 1 3200 2 zile/lună  trotuare 

Total suprafață   18692  72511.5    
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TABEL 3-  
CĂI DE CIRCULAȚIE PE CARE SE EXECUTĂ CURĂȚAT RIGOLE MANUAL 

Nr. 
crt. 

Denumire tronson/ 
stradă 

Dimensiuni 
Frecvență 
execuție 

Obs 

L(ml) L(ml) S(mp) 

1 Dascăl Vasile Popescu 1222 0.5 611 1 dată/lună șanturi de 
pământ  

2 Dispensarului  1442 0.5 721 1 dată/lună șanturi de 
pământ  

3 Florilor  1450 0.5 725 1 dată/lună șanturi de 
pământ  

4 Gavrilescu  732 0.5 366 1 dată/lună șanturi de 
pământ  

5 Înv. Năchiță Năstase 1256 0.5 628 1 dată/lună șanturi de 
pământ  

6 Speranței 275 0.75 206.25 1 dată/lună rigole de 
beton 

7 Școlii Vechi 1460 0.5 730 1 dată/lună șanturi de 
pământ  

8 București 3000 1 3000 1 dată/lună șanturi de 
pământ  

  Total suprafață curatat 10837   6987.25   
  

 
 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                     Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                              Secretar General al UAT, 
   STELIAN TRAIAN                                         OANCEA GEORGETA 
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Anexa nr. 2 

la caietul de sarcini  
 
VALOAREA ESTIMATĂ PENTRU SERVICII DE  MĂTURAT, SPĂLAT,  STROPIREA ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR 

PUBLICE 
 

CANTITĂȚI: Suprafața totală de măturat, spălat și stropit: 72511.50 mp :1000 mp = 72,51 unități (mp) 

                      Suprafața totală de curățat rigole: 6987,25 mp :1000 mp = 6,99 unități (mp) 

 Măturat mecanic carosabil  80% - 2 zile/lună X 7 luni (1 aprilie- 30 octombrie) – 9 lei/1000 mp X  50,85 
unități X 2 zile/lună = 915,30 lei x 7 luni = 6407,10 lei 

 Măturat manual carosabil și trotuare 20 % - 2 zile/lună X 7 luni (1 aprilie- 30 octombrie) – 21 lei/1000 mp  
x 21,66 unități  x 2 zile /lună = 909,72 x 7 luni = 6368,04 lei  

 Spălat și stropit carosabil – 2 zile/lună X 7 luni (1 aprilie- 30 octombrie) – 21,50 lei/ 1000 mp x 72,51 unități 
x 2 zile/lună x 7 luni = 21.825,51 lei 

 Curățat rigole/șanțuri manual - 1 dată /lună –200 lei/1000 mp x 6,99 unitati x 7 luni  = 9786, 00 lei 
 Precolectare, colectare, transport și depozitare deșeuri stradale - 2 zile/lună = 2548 lei  (Calculat astfel: 

indicele mediu de producere deșeuri stradale – 175 kg/10.000 mp/zi, ceea ce înseamnă că pentru 72512 
mp igienizați rezultă 1270 kg deșeuri/zi x 2 zile/lună în care se mătură,  rezultă 2540 kg /lună, respectiv 
7,26 mc/lună x 7 luni = 50,82 mc x 50,13 lei/mc (tarif practicat de operatorul de salubrizare al UAT 
Căzănești, SC Selectiv Deșeuri 2010 SRL ) = 2548   lei/an) 
 

 Valoarea totală estimată : 46.934,65 lei fără TVA/ 1 an, respectiv 93.869,30 lei fără TVA /2 ani 
 

 

   Întocmit,                                                                                                                                              Viza CFP 

Nițu Rodica                                                                                                                                           Stoica Stela 
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