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CAIET DE SARCINI
Pentru vanzarea prin licitatie cu strigare a deseurilor dezmembrate, nedezmembrate si fara valoare
rezultate din lucrari de mentenanta/investitii si din bunuri materiale aprobate la declasare/casare
Capitolul 1- DENUMIREA CONTRACTULUI
Vanzarea deseurilor dezmembrate, nedezmembrate si deseuri fara valoare rezultate din lucrari de
mentenanta/investitii si din bunuri materiale aprobate la declasare/casare.
Capitolul 2- VANZATOR
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „TRANSELECTRICA” SA, prin Sucursala de
Transport Craiova, cu sediul în str. Brestei, nr. 5,localitatea Craiova, judetul Dolj, nr. Inregistrare ONRC
J16/523/2000, CIF: RO 13328043, CUI: 10997485, Telefon: 0251/307.100; Fax: 0251/307.108.
Capitolul 3- OBIECTUL CONTRACTULUI
Valorificarea prin licitatie cu strigare a deseurilor dezmembrate, a deșeurilor nedezmembrate si a
deșeurilor fara valoare rezultate din lucrari de mentenanta/investitii si din bunuri materiale aprobate la
declasare/casare aflate in locatiile ST Craiova,la pachet, conform Anexei nr.1.
Capitolul 4- CERINTE GENERALE
4.1. Legislatia in vigoare aplicabila:
· O.U.G. nr. 195/2005 privind „Protectia mediului” aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare;
· LEGEA nr. 211/2011 privind „Regimul deseurilor” - Republicata;
· H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;
· H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;
· Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Capitolul 5- CERINTELE TEHNICE PENTRU PRELUARE
5.1.Locatiile de la care se vor prelua deseurile sunt urmatoarele: CE Tr. Severin, CE Craiova, Depozit
Isalnita, CE Tg- Jiu.
5.2 Derularea contractului
Toate deseurile se vand ,,la,,-pachet”. Vanzatorul va accepta numai oferte complete pentru pachetul
supus vanzarii.
Dupa semnarea contractului de vanzare-cumparare se va intocmi un grafic de preluare a deseurilor.
Preluarea se va face la solicitarea scrisa a vanzatorului, cumparatorul avand obligatia sa se prezinte
pentru ridicare, in termen de 5 zile de la data anuntarii acestuia de catre vanzator.
Plata deseurilor se va efectua in lei cu ordin de plata, anterior ridicarii acestora.
Capitolul 6- CERINTE SPECIFICE
6.1. Documente de eligibilitate
Cumparatorul trebuie sa detina:
-Autorizatie de mediu valabila pe toata perioada derularii contractului de vanzare–cumparare, pentru
desfasurarea activitatilor de: colectare, sortare si valorificare deseuri industriale, deseuri metalice
feroase si neferoase, deseuri nemetalice si deseuri de echipamente electrice si electronice, transportului
si valorificarii diferitelor tipuri de deseuri in vederea eliminarii finale (coduri CAEN:
3811,3812,3821,3822,4941).Autorizatia de mediu trebuie sa contina cel putin codul de deseuri:
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16.02.14, 17.02.02, 17.02.03, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.05, 17.04.07, 17.04.11, 13 03 07*, conform HG
nr. 856/2002 privind evidenta gestiuni deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv
deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Licenta comunitara/copiile conforme ale acesteia pentru fiecare autovehicul conform OG nr 27/2011
sau Licenta de transport daca este valabila si a fost emisa inainte de 4 decembrie 2011, pentru
transportul rutier public de marfuri, emise de Autoritatea Rutiera Romana;
Capitolul 7- CERINTE DE CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
7.1. Cerinte minime de securitate a muncii
Personalul cumparatorului isi va desfasura activitatea de preluare a deseurilor respectand prevederile
Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a precederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Cumparatorul este pe deplin responsabil pentru activitatea de preluare a deseurilor in conformitate cu
legislatia specifica de SSM in vigoare (legi, norme, normative, instructiuni, etc de securitate si sanatate
in munca) pentru siguranta tuturor operatiunilor si metodelor utilizate, cat si de calificarea personalului
folosit pe toata durata contractului.
Eventualele accidente de munca petrecute in timpul executiei lucrarii in care este implicat personalul
cumparatorului se inregistra la acesta.
7.2. Cerinte minime de calitate
In toate etapele derularii contractului se vor respecta cerintele de calitate impuse prin sistemul de
management al calitatii declarat ca implementat, aliniate la standardul international - Sistemul de
management al calitatii.
7.3. Cerinte minime de mediu
Pe toata derularii contractului se vor respecta prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind „Protectia
mediului” aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, LEGII nr. 211/2011
privind „Regimul deseurilor” – Republicata, H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si
pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si
completarile ulterioare si H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase
pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cumparatorul trebuie sa predea reprezentantilor vanzatorului, la preluarea echipamentelor si a
deseurilor, formularele de incarcare/descarcare deseuri nepericuloase si expeditie/transport deseuri
periculoase conform prevederilor H.G. nr. 1061/2008.
Personalul cumparatorului, prin natura activitatii prestate, va manifesta o deosebita atentie astfel incat sa
evite producerea oricaror evenimente care sa aiba efecte nocive asupra mediului sau asupra starii de
sanatate a personalului.
Cumparatorul raspunde de orice impact negativ asupra mediului inconjurator, la preluarea
echipamentelor si a deseurilor.
Orice prejudiciu adus mediului la preluarea echipamentelor si deseurilor se va inlatura operativ pe
cheltuiala proprie de catre cumparator.
Cumparatorul raspunde de respectarea prevederilor oricarui regulament, decizii sau hotarari ale
organelor publice locale, care au caracter obligatoriu pentru activitatea de preluare a deseurilor. Daca
nerespectarea acestor prevederi provoaca pagube pentru vanzator, acesta va fi despagubit integral de
executant cu suma cuvenita.
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Capitolul 8 - CERINTE DE SECURITATEA INSTALATIILOR SI DE APARARE IMPOTRIVA
INCENDIILOR
In timpul desfasurarii activitatii in incinta vanzatorului, personalul cumparatorului va respecta intocmai
prevederile Legii nr.307/2006 (actualizata*) privind apararea impotriva incendiilor precum si Ordinul MAI
nr. 163/2007- pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
Accesul personalului si a mijloacelor de transport in obiectivele si instalatiile Sucursalei de Transport
Craiova se face numai pe baza formularelor de acces conform procedurilor C.N.T.E.E. “Transelectrica“
S.A. – Autorizarea accesului tertilor;
Personalul firmei prestatoare trebuie sa respecte intocmai prevederile Regulamentului de ordine
interioara al C.N.T.E.E .“Transelectrica” S.A.
Vizat,

Intocmit,
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