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CAIET DE SARCINI PROPRIU 
al serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna PODGORIA, 

judeţul BUZĂU  
 

Activitatea: Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul 
public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către 

instalaţiile de neutralizare 
 
 
    Introducere 
 
    Prezentul caiet de sarcini propriu al serviciului de salubrizare al 
U.A.T. comuna PODGORIA a fost întocmit în concordanţă cu 
necesităţile obiective ale U.A.T. comuna PODGORIA, judeţul Buzău 
şi s-a făcut cu respectarea în totalitate a regulilor de bază precizate 
în caietul de sarcini-cadru şi in Regulamentul-cadru al serviciului 
de salubrizare. 
    Prezentul Caiet de sarcini propriu al serviciului de salubrizare al 
U.A.T. comuna PODGORIA, judeţul Buzău va fi supus aprobării 
Consiliului Local PODGORIA. 
    
    CAP. I 
    Obiectul caietului de sarcini 
 
     ART. 1 
     Prezentul caiet de sarcini al serviciului de salubrizare al 
comunei PODGORIA, stabileşte condiţiile de desfăşurare a 
activităţilor specifice serviciului de salubrizare al comunei 
PODGORIA, judeţul Buzău, stabilind nivelurile de calitate şi 
condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii 
de eficienţă şi siguranţă. 
     

 
 
 
 
ART. 2 

     Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept 
documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor 
specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare al U.A.T. 
comuna PODGORIA, judeţul Buzău, în gestiune delegată. 



     
ART. 3 

     Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare al U.A.T. 
comuna PODGORIA, judeţul Buzău, face parte integrantă din 
documentaţia necesară desfăşurării activităţii specifice serviciului 
public de salubrizare a localităţilor în raza administrativ teritorială 
a comunei PODGORIA şi anume:   
 Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi 
predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către 
instalaţiile de neutralizare, pentru toţi utilizatorii de pe 
teritoriul comunei PODGORIA, constituind ansamblul cerinţelor 
tehnice de bază.  
     

ART. 4 
     (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care 
definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de 
performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de 
asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea 
conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea. 
     (2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul 
executării activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de 
recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele 
normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului 
de salubrizare. 
     (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii 
referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor 
şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul 
prestării serviciului de salubrizare a comunei PODGORIA, judeţul 
Buzău, activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe 
domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau 
către instalaţiile de neutralizare şi care sunt în vigoare. 
     

ART. 5 
     Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din 
regulamentul propriu al serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna 
PODGORIA, judeţul Buzău. 
 
      
 
  
 CAP. II 
     Cerinţe organizatorice minimale 
 

ART. 6 



    Operatorul serviciului de salubrizare a comunei PODGORIA, 
judeţul Buzău, activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe 
domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau 
către instalaţiile de neutralizare 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 hotărârea autorităţilor administraţiei publice locale şi precizaţi 
în regulamentul serviciului de salubrizare; 
    d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale 
PODGORIA, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul 
la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează 
serviciul de salubrizare, în condiţiile legii; 
    e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare 
a serviciului de salubrizare; 
    f) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza 
unităţii administrativ-teritoriale a comunei PODGORIA pentru care 
are încheiat contractul de delegare; 
    g) aplicarea de metode performante de management care să 
conducă la reducerea costurilor de operare; 
    h) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni 
sau neetanşeităţi; 
    i) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu 
forţe proprii şi cu terţi; 
    j) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor 
şi de rezolvare operativă a acestora; 
    k) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; 
    l) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea 
periodică a situaţiei autorităţilor competente, conform 
reglementărilor în vigoare; 
    m) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin 
contractul de delegare; 
    n) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor 
tehnice şi a personalului de intervenţie; 
    o) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare 
pentru prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin contractul 
de delegare; 



    p) alte condiţii specifice stabilite de autorităţile administraţiei 
publice locale ale U.A.T. comuna PODGORIA.        
 

ART. 7 
     Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al 
operatorului sunt cuprinse în regulamentul propriu al serviciului de 
salubrizare a comunei PODGORIA, judeţul Buzău, anexă la 
prezentul caiet de sarcini.  
  

ART 8. Sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la 
condiţiile de realizare a reparaţiilor, a investiţiilor, precum şi a altor 
cheltuieli pe care le va face operatorul 

(1) Sarcinile şi responsabilităţile Operatorului 
(a) Administrarea bunurilor aparţinând domeniului public sau 

privat al U.A.T. comuna PODGORIA, aferente sistemului de 
salubrizare, se face cu diligenţa unui bun proprietar; 

(2) Sarcinile şi responsabilităţile Autorităţilor 
administraţiei publice locale 

 a) Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii publice ale U.A.T comuna PODGORIA 
privind obiectivele noi, modernizarea şi/sau extinderea sistemului 
de salubrizare pentru activitatea serviciului public de salubrizare 
prevăzute la art.3, se realizează în conformitate cu prevederile din 
Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completarile ulterioare, ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu 
completările ulterioare şi Legii 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare şi se asigură din următoarele surse: 

  a.1) fonduri de la bugetul local al comunei PODGORIA; 
  a.2) credite bancare, ale U.A.T comuna PODGORIA; 
  a.3) fonduri nerambursabile obţinute prin aranjamente 

bilaterale sau multilaterale; 
  a.4) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe 

speciale, instituite la nivelul autorităţilor administraţiei publice 
locale PODGORIA, potrivit legii; 

  a.5) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca 
participare la cofinanţarea unor programe de investiţii realizate cu 
finanţare externă, precum şi din bugetele unor ordonatori principali 
de credite ai bugetului de stat; 

  a.6) fonduri puse la dispoziţie de utilizatori; 
  a.7) alte surse, constituite potrivit legii. 



b) Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii publice ale U.A.T comuna PODGORIA, 
aferente sistemului de salubrizare făcută din fonduri de la bugetul 
local al comunei, se face numai pe baza hotărârilor consiliului local 
al comunei PODGORIA. 

c) Planul de investiţii pentru sistemul public salubrizare al 
comunei PODGORIA va fi aprobat de către Consiliul Local al 
comunei PODGORIA prin hotărâre, la propunerea primarului ; 

d) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente sistemului de 
salubrizare al comunei se face cu respectarea legislaţiei în vigoare 
privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea 
investiţiilor publice, în temeiul următoarelor principii:  

 d.1) promovarea rentabilităţii şi eficienţei economice;  
 d.2) păstrarea veniturilor realizate din aceste activităţi la 

nivelul comunităţilor locale şi utilizarea lor pentru dezvoltarea 
serviciului  şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;  

 d.3) întărirea autonomiei fiscale a unităţilor 
administrativ-teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare 
necesare în vederea funcţionării serviciului;  

 d.4) întărirea autonomiei locale privind contractarea şi 
garantarea unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru 
finanţarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului, în 
condiţiile legii;  

 d.5) respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile 
publice;  

 d.6) respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea 
şi disciplina în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi 
protecţia mediului; 

e) Bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii ale 
unităţii administrativ-teritoriale aparţin domeniului public al 
unităţii administrativ-teritoriale, dacă sunt finanţate din fonduri 
publice; 

f) Obiectivele de investiţii promovate de autoritatea 
administraţiei publice locale PODGORIA, specifice infrastructurii 
tehnico-edilitare aferente sistemului de salubrizare, ce implică 
fonduri de la bugetul local sau transferuri de la bugetul de stat, se 
nominalizează în listele anuale de investiţii ale unităţii 
administrativ-teritoriale PODGORIA  anexate la bugetul local şi se 
aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale Consiliului Local; 



g) Obiectivele de investiţii menţionate la lit. f) se realizează cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, 
avizarea şi aprobarea documentaţiilor de execuţie, a prevederilor 
legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, precum şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea 
teritoriului aprobate conform legii;  

 
 
 
CAP. III - Serviciul de salubrizare 

 Secţiunea 1-a 
     
Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi 

predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către 
instalaţiile de neutralizare 

 
 ART.9 
Operatorul are permisiunea de a desfãşura activitãţile 

colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 
acestora către unităţile de ecarisaj autorizate sau către instalaţiile 
de neutralizare autorizate, în condiţiile legii, din aria administrativ-
teritorialã a comunei PODGORIA. 

 
ART.10 

     Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate şi 
transportate în mijloace auto special amenajate şi vor fi predate la 
unitatea de ecarisaj din Buzău. 

  
ART.11 
Cantitatea  anuală estimată  este de circa 30 kg. Cantitatea  

estimată  are un grad de variație de până la 50%. 
 
ART.12   
Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate şi 

transportate  în mijloace auto special destinate şi amenajate în 
acest scop, care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în 
vigoare. 

 
 
 
 
 
 



ART.13 
 
Specificatiile 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 
sunt următoarele: 
 1.Starea tehnica a autovehiculelor trebuie sa fie 
corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice, fara scurgeri de 
carburanti, lubrifianti sau lichide speciale şi sa prezinte o buna 
etanseitate a benelor de incarcare. 
 2.Autovehiculele care transporta deşeurile trebuie sa aiba un 
aspect ingrijit şi sa fie personalizate.  
 3.Personalul care deserveste mijloacele auto folosite pentru 
transportul de astfel deşeuri trebuie sa fie instruit pentru 
efectuarea acestuia în condiţii de siguranta, sa detina toate 
documentele de insotire şi sa nu abandoneze deşeurile pe traseu. 
 4.Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel 
mai redus risc pentru sanatatea populaţiei şi a mediului, care au 
fost aprobate de autorităţile competente. 
 5.Transportatorii trebuie sa aiba dotarea tehnica şi personal 
corespunzator pentru interventie, în cazul unor defectiuni sau 
accidente aparute în timpul transportului. 
 6.Vehiculele vor fi incarcate astfel incat deşeurile sa nu fie 
vizibile şi sa nu existe posibilitatea imprastierii lor pe calea publică. 
Fiecarui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru 
executarea operatiunilor specifice, în condiţii de siguranta şi de 
eficienta. 
 7.Dupa colectare deşeurile se transporta şi se depun în 
depozitul de deseuri, a cărei functionare este reglementata de actele 
normative în vigoare privind depozitarea deşeurilor şi protectia 
mediului si de reglementari ale domeniului la nivel judetean. 

 
 
ART.14 
Autovehiculele și containerele destinate transportului 

cadavrelor de animale vor fi dezinfectate după fiecare transport în 
parte, în locuri special amenajate pentru această operație. 

 
ART.15 
Personalul va utiliza utiliza echipament de protecție adecvat și 

va fi dotat cu mijloace corespunzătoare  astfel  încât  să  nu  intre  
în  contact  direct  cu  cadavrele  de  animale colectate. 



 
ART.16 
Personalul  trebuie  să aibă aviz medical  prin care să se 

confirme  că sunt îndeplinite condițiile  necesare  pentru  prestarea  
acestei  activități  (inclusiv  vaccinarea  dacă  este cazul). 

 
ART.17 
(1) Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului 

de protecție și siguranţă şi de desfaşurarea tuturor operaţiunilor și 
activităţilor în conformitate cu prevederile legale și normele privind 
sănatatea și securitatea în muncă. 

(2) Operatorul serviciului de salubritate are următoarele 
obligaţii în domeniul privind  protecţia şi securitatea muncii :  

a) asigurarea timpului de lucru de 40 ore/saptamana ;  
b) asigurarea echipamentului de protectie si lucru pentru 

fiecare functie în parte, potrivit normativului in vigoare ;  
c) asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare 

functie în parte;  
d) asigurarea controlului medical periodic al salariatilor;  
e)asigurarea drepturilor prevăzute prin contractul individual 

de muncă în cazul accidentărilor sau de invaliditate;  
f) asigurarea curăţirii şi spălării maşinilor, eurocontainerelor 

folosite. 
(3) Prevenirea incendiilor şi măsurile de protecție vor fi 

asigurate și mentinute conform prevederilor legale în vigoare. 
(4) Operatorul  va implementa  şi menţine  un sistem  de 

management  integrat  calitate  - mediu - sănatate ş i  securitate 
ocupaţională, conform cerinţelor standardelor ISO 9001, ISO  
14001  și OHSAS  18001  sau  echivalent  şi  se  va  asigura  că  
toate  serviciile  sunt furnizate în condiţiile respectării   
standardelor de calitate,   mediu şi sănătate ocupaţională. 

 
ART.18 
Se  interzice  abandonarea  sau  îngroparea  cadavrelor  de  

animale  colectate  de  pe domeniul public, precum și depozitarea în 
alte condiții decât cele stabilite prin legislația în vigoare. 

 
ART.19 
Receptia lucrarilor de colectare a cadavrelor animalelor de pe 

domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj 
sau către instalaţiile de neutralizare se va face astfel: 



 (1) Pentru deşeurile provenite din colectarea cadavrelor 
animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către 
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, 
operatorul va stabili cu autorităţile administraţiei publice locale 
modalitatea de determinare a cantitatii acestor deşeuri, precum şi 
modul de transport la depozite, inclusiv locul rezervat în depozite 
pentru aceste deşeuri. De regula, determinarea acestor cantitati se 
face prin cantarire la depozit, iar transportul de la producator la 
depozit se face cu mijloacele operatorului. 

(2) Tarifele calculate vor cuprinde toate operaţiunile de 
colectare, transport şi eliminare şi se vor exprima în lei/kg. 

ART.20 
    Prestarea activitãţii de colectare a cadavrelor animalelor de pe 
domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau 
către instalaţiile de neutralizare se va executa astfel încât sã se 
realizeze: 
    a) continuitatea activitãţii, indiferent de anotimp şi condiţiile 
meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; 
    b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public şi 
predarea acestora unitãţilor de ecarisaj în termen de douã ore de la 
anunţare; 
     c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activitãţii la 
cerinţelor beneficiarilor; 

 d) controlul calitãţii serviciului prestat; 
     e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea 
serviciului; 
     f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare 
aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile 
legii; 
     g) prestarea activitãţii pe baza principiilor de eficienţã 
economicã, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a 
serviciului; 
     h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate şi dotate 
pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie 
administrativ-teritorialã încredinţatã; 
     i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestãrii activitãţii, 
specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare; 
     j) asigurarea, pe toatã durata de executare a serviciului, de 
personal calificat şi în numãr suficient.



 
A.Indicatori	de	performanţă	şi	penalităţile	pentru	operator	în	cazul	neîndeplinirii	ţintelor	şi	obiectivelor	asumate	la	nivel	naţional 

 

Colectarea cadavrelor 
animalelor de pe 
domeniul public şi 
predarea acestora către 
unităţile de ecarisaj sau 
către instalaţiile de 
neutralizare [persoane 
fizice – populaţie] (alţi 
utilizatori decât 
populaţia-persoanele 
fizice 

Cantitatea de deşeuri  animaliere de pe domeniul 
public şi predarea acestora către unităţile de 
ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare 

100% 

Pentru ținta de 100 % 
care trebuie atinsă 
începând cu anul 2020 se 
aplică următoarele 
penalități pentru 
următoarele procente de  
deşeuri animaliere de pe 
domeniul public şi 
predarea acestora către 
unităţile de ecarisaj sau 
către instalaţiile de 
neutralizare 
           40% sau mai puțin 
deșeuri colectate: penalitate 
0,2% din  
profitul/excedentul 
aferente activitaţii 
serviciului de salubrizare 
  40% - 50% deșeuri 
colectate: penalitate 0,15% 
din  profitul/excedentul 
aferente activitaţii 
serviciului de salubrizare 
  50% - 60% deșeuri 
colectate: penalitate 0,1% 
din   profitul/excedentul 
aferente activitaţii 
serviciului de salubrizare; 
           60% - 100 % deșeuri 
colectate: penalitate 0,05% 
din   profitul/excedentul 
aferente activitaţii 
serviciului de salubrizare; 
 100%: nu se aplică 
penalitate 


