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1. Date generale
Având în vedere cerințele legale care ne revin pentru protejarea mediului și în conformitate
cu politica companiei în domeniul protecției mediului înconjurător, rezultă necesitatea achiziției de
material absorbant si a colectării acestuia după utilizare, pentru a fi eliminat, prin firme autorizate,
conform cerințelor legale.

2. Cerințe legale
2.1 Cerințe legale care impun încheierea contractului
Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constitue respectarea OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea
265/2006 privind protecția mediului; Legea 211/2011 privind regimul deșeului, HG 128/2002
privind incinerarea deșeului, modificată și completată de HG 268/2005 și HG 428/2010; HG
1061/2008 pentru aprobarea procedurii de reglementare și control al transportului pe teritoriul
României; HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeului de ambalaje; HG 247/2011
pentru modificarea și completarea HG 621/2005.
2.2 Cerințe legale pentru firmele care prestează serviciul
Ofertanții trebuie să facă dovada că:
a. prestatorul deține autorizație de mediu și certificările ISO 9001, 14001, 45001 necesare
executării în bune condiții a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Din momentul
preluării deșeului, întreaga responsabilitate privind gestionarea deșeului trece în sarcina
prestatorului.
b. dețin licență / autorizație de transport deșeuri periculoase

3. Obiectul contractului
Obiectul contractului îl constitue achiziția produselor și serviciilor specificate în Tabelul 1,
necesare ca urmarea activității proprii a achizitorului.
Gestionarea deșeului, respectiv acțiunile de colectare, transport, eliminare/valorificare se vor face
cu respectarea reglementărilor menționate mai sus.
Tabelul 1
Nr. Tip deșeu
crt.

1
2
3
4
5
6
7

Absorbant natural biodegradabil destinat intervențiilor în caz de
poluare accidentală cu hidrocarburi atât pe apă cât și pe sol
Preluare deșeu absorbant contaminat
Tarif transport lei/km pentru auto autorizate 0-1,5 t
Tarif transport lei/km pentru auto autorizate 1,5-7t
Tarif transport lei/km pentru auto autorizate 7-24t
Tarif transport lei/km amestec deseu <10 mc
Tarif transport lei/km amestec deseu 10-40 mc
Total

Cantitate /
Materiale
/ Servciu

Buget
Estimat –
RON / 3
ani

9 tone
9 tone
6 km
6 km
6 km
6 km
6 km
-

Prestatorul va efectua beneficiarului servicii de colectare și transport a deșeului nominalizate în
tabelul nr. 1, din următoarele județe în care Delgaz-Grid S.A. își desfășoară activitatea respectiv:
Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Baia-Mare, Satu-Mare, Bihor, Arad, Timis, CarasSeverin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Mures, Bistrita-Nasaud, Harghita, Salaj.
Lista cu persoanele de contact și localitățile de unde se vor prelua deșeurile este prezentată în Anexa
nr.1 la Caietul de Sarcini.
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4. Documente care trebuie prezentate odată cu oferta
Ofertanții trebuie să facă dovada că:
a. prestatorul deține autorizație de mediu și certificările ISO 9001, 14001, 45001, necesare
executării în bune condiții a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Din momentul
preluării deșeului, întreaga responsabilitate privind gestionarea deșeului trece în sarcina
prestatorului.
b. dețin licență / autorizație de transport deșeuri periculoase

5. Obligațiile prestatorului de servicii
a. Prestatorul trebuie să aibă experiența demonstrată în prestarea serviciului solicitat
b. Ridicarea deșeului se va efectua ori de câte ori este nevoie la solicitarea scrisă a
achizitorului de la punctele de lucru stabilite
c. Termenul de preluare din locațiile Delgaz-Grid S.A. este de maxim 10 zile lucrătoare de la
data transmiterii solicitării scrise
d. Tratează și distruge deșeurile având răspunderea totală și exclusivă privind gestionarea lor
cantitativă
e. Încărcarea deșeului se va realiza de către prestator
f. Transportul deșeului va fi asigurat de prestator cu autovehicule special destinate si
autorizate, cu respectarea cerințelor legale – HG 1061/2008 privind transportul deșeului
periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
g. Transportul deșeului va fi facturat doar pentru drumul de întors, de la beneficiar la prestator
h. Prestatorul emite bon de cântar la recepția deșeului pe care îl transmite beneficiarului
i. Tratează și distruge deșeurile având răspunderea totală și exclusivă privind gestionarea lor
cantitativă
j. Garantează deplina confidențialitate asupra informațiilor deținute în legătură cu beneficiarul,
fiind interzisă transmiterea lor către terți, excepție făcând instituțiile abilitate ale statului sau
reprezentanți ale acestora.
k. Să respecte politica în domeniul calității, mediului și sănătății și securității ocupaționale ale
beneficiarului, precum și legislația română în vigoare privind protecția mediului, sănătății și
securității în muncă.

6. Măsuri de securitate și sănătate în muncă, situații de urgență și protecția
mediului
În situația în care prestatorul de servicii lucrează cu subcontractori, va informa în prealabil
beneficiarul despre personalul subcontractat în vederea obținerii acceptului beneficiarului.
Pe toată durata activităților prestate către Delgaz-Grid S.A., furnizorul își va asuma
responsabilitatea respectării regulilor de siguranță în conformitate cu prevederile legale în vigoare și
principiile de securitate și sănătate în muncă, situații de urgență și protecția mediului, implementate
de către Departamentul SSM/SU/PM din cadrul Delgaz-Grid S.A.
Prestatorul are obligația să asigure condiții normale de lucru și să aplice măsuri de prevenire
adecvate pentru evitarea producerii oricăror accidente de muncă în timpul execuției și exploatării.
Totodată va asigura pentru perosnalul prorpiu echipamentul de protecție adecvat riscurilor
identificate și evaluate pentru activitățile desfășurate.
Prestatorul are obligația de a încheia o convenție cu beneficiarul serviciilor, privind organizarea
activităților de securitate și sănătate în muncă, situații de urgență și protecția mediului, în care vor fi
stipulate condițiile și regulile de siguranță la efectuarea lucrărilor.
AVERTISMENT: Documentul este proprietatea DELGAZ Grid S.A.
Reproducerea integrală sau parţială a acestui document este interzisă fără acordul scris al DELGAZ Grid S.A

Caiet de sarcini îm vederea achiziției de material absorbant biodegradabol destinat
intervențiilor în caz de poluare accidentală cu hidrocarburi pe apă cât și pe sol

Page 5/7

Convenția va fi anexată la contract și are rolul de a stabili condițiile de securitate și sănătate în
muncă, situații de urgență și protecția mediului, pentru lucrătorii care execută activitățile, în vederea
prevenirii și evitării incidentelor și asigurării condițiilor adecvate de muncă.
Toate lucrările de execuție și realizare a serviciilor prestate vor respecta prevederile de securitate și
sănătate în muncă, pentru situații de urgență și cele pentru protecția mediului, prevăzute de:
− Legea Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006
− HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
Securității și Sănătății în muncă nr. 319/2006, cu ultimele modificări și completări
− HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de
sănătate la locul de muncă
− HG nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă
− HG nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în
muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
− HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu ultimele modificări și
actualizări
− Legea nr. 307/2006 privind Apărarea Împotriva Incendiilor, republicată cu ultimele
modificări și completări
− Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor
− Ordinul MAI nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea
îmootriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente
− Ordinul MAI nr. 262/2010 privind aprobarea Dispozițiile generale de apărare împotriva
incendiilor la spații și construcții pentru birouri
− Normativul de siguranță la foc a construcțiilor P118-99
− OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului aprobată de Legea 265/2006, cu utimele
modificări și completări
− Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeului, republicată, cu ultimele modificări și
completări
− HG nr. 856/2002 privind gestiunea deșeului
− HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeului periculoase și nepericuloase pe teritoriul
României, cu ultimele modificări și completări
− Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
− Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeului de
ambalaje
Conducătorii locurilor de muncă de la prestator vor asigura:
− instruirea personalului la fazele și intervalele stabilite prin legislația în vigoare, precum și
pentru lucrări periculoase în funcție de complexitatea activităților efectuate, întocmirea și
semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare
− dotarea cu echipament individual de protecție și de lucru corespunzător sarcinilor de muncă
și riscurilor profesionale la care pot fi expuși lucrătorii
− verificarea stării utilajelor, agregatelor, aparatelor și sculelor cu care se lucrează și
înlăturarea sau repararea celor care prezintă defecțiuni
Lucrătorii contractorului/ subcontractorilor trebuie să respecte următoarele condiții:
− să aibă formare profesională corespunzătoare activităților desfășurate
− să fie apți din punct de vedere medical pentru prestarea acestor activități, inclusiv pentru
lucrul la înălțime
− să fie dotați și să utilizeze corespunzător mijloacele și echipamentul individual de protecție
din dotare corespunzător activităților desfășurate
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− să asigure organziarea corespunzătoare a zonei de lucru și aplicarea măsurilor de siguranță
adecvate la efectuarea lucrărilor de mentenanță, inclusiv pentru lucrul la înălțime
− să interzică accesul persoanelor neautorizate în zona de lucru și în raza de acțiune a
echipamentelor de muncă supuse activității de mentenanță
− să nu se execute lucrări sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor halucinogene și
nici să consume astfel de băuturi/ substanțe halucinogene în timpul exercitării serviciilor
− să fie instruiți corespunzător cu privire la riscurile specifice activităților desfășurate și să
respecte instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă, situații de urgență și protecția
mediului
− să raporteze de îndată situațiile de pericol și incidente produse în timpul prestării activităților
− înainte de efectuarea sarcinilor de muncă, este necesară evaluarea condițiilor specifice zonei
de lucru pentru a preveni riscurile de accidentare sau îmbolnăvire profesională
Pentru orice poluare accidentală a mediului înconjurător ce intervine ca urmare a desfășurării
activității, se va acționa imediat pentru limitarea/ îndepărtarea poluării.
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Anexa nr. 1 – Tabel cu județele de unde se vor ridica deșeurile periculoase și persoanele de contact
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Persoana de contact

Număr telefon

Județe în responsabilitate

Robel Anton Carol
Moldovan Paul Gabriel
Rusu Mircea
Flucsă Gheorghe
Țuțuian Remus
Boțan Aurel
Giura Mitru
Boros Szabolcs
Moldovan Cristian-Călin
Radu Ciprian-Titus
Acatrinei Rodica
Bărbosu Ilie
Roșu Gabriel
Silișteanu Roxana Ionela
Elena Andrușcă
Popa Mihai
Prisecaru Ioan Cristian
Groza Daniel
Simion Ana-Maria

0753 093 629
0757 114 419
0749 282 434
0744 643 243
0755 026 849
0751 119 866
0751 119 816
0744 429 956
0743 510 183
0734 995 837
0753 093 632
0745 260 188
0753 093 675
0723 512 015
0746 275 586
0730 003 722
0728 856 342
0734 995 712
0727 343 746

Baia-Mare, Satu-Mare, Bihor
Cluj, Sălaj
Mureș
Sibiu
Alba
Hunedoara
Timiș, Arad
Harghita
Bistrița-Năsăud
Caraș-Severin
Neamț, Bacău
Suceava, Botoșani
Iași, Vaslui
Bacău – electricitate
Botoșani – electricitate
Iași – electricitate
Neamț – electricitate
Suceava – electricitate
Vaslui – electricitate

* Persoane de contact în cazul în care celelalte persoane specificate în tabel, nu pot fi contactate.
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