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                  ANEXA nr. 3 

               la H.C.L. nr. 97 din 30.08.2012 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 
pentru delegarea prin concesionare a  

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE 

A MUNICIPIULUI ROMAN –  

Componenta: 

„Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice 

periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special”, din municipiul Roman, 

jud. Neamţ 

 

 

CAP. 1 - Dispoziţii generale 

 

     ART. 1 -  Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit pe baza legislaţiei în vigoare, respectiv 

Ordinul A.N.R.S.C. nr.111/09.07.2007 – privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităţilor, Ordinul A.N.R.S.C. nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de salubrizare a localităţilor, H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006, a Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Legii 101/2006 privind serviciul de 

salubrizare a localitatilor cu modificarile si completarile ulterioare şi stabileşte condiţiile de desfăşurarea 

activităţilor specifice serviciului de salubrizare, componenta – precolectarea, colectarea şi transportul 

deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia 

celor cu regim special, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui 

serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 

- Caietul de sarcini face parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii activităţii de 

precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase 

din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special din municipiul Roman. 

 

CAP. 2 - Obiectul concesiunii 

 

     ART. 2  - Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază şi face parte 

integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţilor din cadrul serviciului public care fac 

obiectul contractului de concesiune, pentru următoarele activităţi: 

- precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice 

periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special; 

- sortarea deşeurilor municipale; 

- colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din gospodăriile 

populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor/apartamentelor 

proprietate individuală; 

- colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice. 
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Art. 3 - Autoritatea  contractantă este Municipiul Roman, reprezentată prin Primar. 

Art. 4 - Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţii de precolectare, 

colectare şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile 

menajere, cu excepţia celor cu regim special din municipiul Roman, stabilind nivelurile de calitate şi 

condiţiile tehnice necesare desfăşurării acestei activităţi în condiţii de eficienţă şi siguranţă precum şi 

condiţiile de atribuire a contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii. Acesta 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. 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 activităţii de precolectare, colectare şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale 

deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special. 

      

CAP. 3 - Cerinţe organizatorice minimale 

 

     ART. 5 - Operatorul serviciului de salubrizare va asigura, în condiţiile prevãzute în 

Regulamentul serviciului de salubrizare, următoarele: 

1. exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de 

complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; 

2. respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii 

şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare; 

3. furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, 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; 

4. respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; 

5. prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale 

pentru care are contract de delegare a gestiunii, în principal pentru colectarea întregii cantităţi de 

deşeuri municipale; 

6. aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 

operare; 

7. dotarea utilizatorilor, în mod gratuit, cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantităţi 

suficiente, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare; 

8. înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi; 

9. elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi; 

10. realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; 

11. evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; 

12. ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor 

competente, conform reglementărilor în vigoare; 

13. personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract; 

14. conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de 

intervenţie; 

15. o dotare proprie cu utilaje, instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea 

activităţilor în condiţiile stabilite prin contract;  

16. 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. 

         ART. 6 - Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în 

regulamentul serviciului de salubrizare, anexã la prezentul Caiet de sarcini.  
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Capitolul 4 - Condiţii de execuţie pentru 

Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice 

periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special 

 

ART. 7 - Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de precolectare, colectare şi 

transport al deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu 

excepţia celor cu regim special, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului 

Roman. 

ART. 8 - Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare se estimează a fi de 50.000. 

ART. 9 - Punctele de colectare şi dotarea acestora sunt cele din anexa nr. 1 la caietul de 

sarcini. 

ART. 10 - Lista agenţilor economici şi a instituţiilor publice din aria de operare este  

prezentatã în anexa nr. 2 la caietul de sarcini. 

ART. 11 - Graficul actual de precolectare a deşeurilor municipale nesortate sau a celor 

biodegradabile de la toţi utilizatorii, inclusiv agenţii economici şi instituţiile publice, este prezentat în 

anexa nr. 3 la caietul de sarcini. 

ART. 12 - Graficul actual de precolectare a deşeurilor municipale preselectate de la toţi 

utilizatorii, inclusiv agenţii economici şi instituţiile publice, este prezentat în anexa nr. 4 la prezentul 

caiet de sarcini. 

ART. 13 - Numărul de recipiente necesare pentru precolectarea deşeurilor municipale 

nesortate este prezentat în breviarul de calcul nr.3 din Anexa nr. 6 la prezentul caiet de sarcini.  

ART. 14 - Cantitatea medie zilnică de deşeuri nesortate ce urmează a fi transportate este de 60 

tone, determinată conform anexei nr. 6 la prezentul caiet de sarcini. 

ART. 15 - Volumul total de deşeuri municipale nesortate ce urmează a fi transportate este de 

165000 litri, determinat conform anexei nr. 7 la prezentul caiet de sarcini. 

ART. 16 - Dotarea minimã cu mijloace de colectare şi transport a operatorilor va fi în corelare 

cu cerintele din breviarul de calcul nr. 4 din anexa nr.6 la prezentul caiet de sarcini. 

ART. 17 - Traseele de transport a deşeurilor municipale vor fi propuse de operatorul de 

salubritate, cu respectarea tuturor conditiilor legale, si aprobate de municipalitate. Programele de 

prestaţie propuse de operator si acceptate de autoritatea publică locală vor fi întocmite de aşa manieră 

încât să asigure în permanenţă un nivel de salubrizare  corespunzător normelor igienico – sanitare. 

ART. 18 - Operatorul va lua măsurile necesare pentru introducerea în cel mai scurt timp a 

sistemului de precolectare si colectare selectivã a deseurilor. 

ART. 19 - Autoritatea publicã localã va verifica dacă operatorul de salubrizare va respecta 

graficul privind implementarea sistemului de precolectare şi colectare selectivã a deseurilor. 

ART. 20 - Depozitul de deşeuri în care se va depozita fracţia inutilizabilă este situat în Roman, 

fiind neconform. Acest depozit va fi închis în iulie 2012, deşeurile urmând a se transporta într-o staţia de 

transfer, şi apoi în depozitul de deşeuri ce se va construi în Comuna Girov,  jud. Neamţ, care va deservi 

între 2011-2017 întregul judeţ, cu excepţia municipiului Piatra Neamţ - conform prevederilor proiectului 

„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ" reprezentând implementarea unui 

sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ care să asigure atingerea obiectivelor şi 

ţintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, precum şi a celor stabilite 

prin POS Mediu. 

 

Capitolul 5 – Activităţi obligatorii ce trebuie respectate pe perioada  

delegării gestiunii activităţilor de precolectare, colectare şi transportul deşeurilor municipale, 

inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special 

 

ART. 21 - Prestarea activităţilor de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv 

a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, se va executa 

astfel încât operatorul va  asigura: 
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1. 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; 

2. respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate prevazuti in Regulamentul serviciului de 

salubrizare; 

3. furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale a informaţiilor solicitate şi accesul la 

documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează activităţile de precolectare, 

colectare şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din 

deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, în condiţiile legii; 

4. respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a activitatii; 

5. realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a 

acestora; 

6. ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor 

competente, conform reglementărilor în vigoare; 

7. conducerea operativă şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie; 

8. deţinerea de instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în 

condiţiile stabilite prin contract ;  

9. respectarea prevederilor legislative din România si cele cuprinse in angajamentele asumate de 

România prin Tratatul de Aderare,cap.22 Mediu. 

10. continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor 

contractuale; 

11. corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele utilizatorului; 

12. controlul calităţii serviciului prestat; 

13. respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; 

14. ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

15. respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei 

publice locale în condiţiile legii; 

16. prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului; 

17. asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor, pentru prestarea serviciului la toţi utilizatorii 

din aria administrativ-teritorială încredinţată; 

18. reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în 

normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de calitate; 

19. îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul 

serviciului de salubrizare; 

20. asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 

suficient, pentru prestarea activităţilor asumate prin contract. 

ART. 22 - Prestarea activităţilor de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv 

a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, se va efectua 

cu respectarea tuturor conditiilor impuse prin regulamentul serviciului de salubritate care se referã la 

aceste activitãţi. 

ART. 23 - Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei de către operator, 

întocmind rapoarte de constatare privind calitatea prestaţiei şi consemnând numărul de sesizări primite 

de la utilizatori şi constatate prin personalul de control propriu precum şi modul de rezolvare de către 

operator a sesizărilor. Operatorul serviciului de salubritate va întocmi la sfârşitul fiecărei luni un raport 

de activitate care va cuprinde volumul lucrărilor efectuate în cadrul contractului. La sfârşitul fiecărei luni 

se întocmeşte un proces-verbal de recepţie, semnat de ambele parţi, care cuprinde constatările din 

rapoartele zilnice.  
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CAP. 6 - Obiective de exploatare 

 

     ART. 24 

    Obiectivele care trebuie atinse sunt următoarele: 

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor; 

- promovarea calităţii şi eficienţa activităţii; 

- protecţia mediului înconjurător; 

- dezvoltarea durabilă a serviciului. 

    

 

CAP. 7 - Obiectivele de mediu 

 

   ART. 25 

     Pe toată perioada derulării contractului de concesiune se vor respecta condiţiile impuse în actele 

de reglementare şi se vor implementa condiţionările ce se stabilesc prin actele normative emise de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ. 

      După semnarea contractului de concesionare, concesionarul va lua măsuri pentru obţinerea 

avizelor şi autorizaţiei de mediu în condiţiile legii, după caz, pe cheltuiala proprie. 

     Concesionarul va răspunde în faţa organelor de control pentru îndeplinirea/neîndeplinirea 

măsurilor legale impuse. 

 

CAP. 8 - Obligaţii privind protecţia mediului 
 

   ART. 26 

   Concesionarul trebuie să respecte obligaţiile privind protecţia mediului care decurg direct din 

prestarea activităţii de salubrizare menajeră, precum şi cele derivate din activităţile conexe serviciului, 

cum ar fi exploatarea utilajelor şi a parcului auto. Pe perioada derulării contractului de concesiune se vor 

respecta condiţiile impuse de avizele de mediu, iar operatorul va implementa condiţionările ce se 

stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente conform unor programe de 

conformare la cerinţele de mediu. 

 

CAP. 9 - Obligaţii privind respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă 

 

    ART. 27 

Pe parcursul derularii contractlui, Concesionarul trebuie să respecte obligaţiile care îi revin 

privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii în  conformitate cu legislaţia în domeniu. In acest sens, 

ofertantii vor prezenta in cadrul propunerii tehnice o declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea 

Legii 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu precizarea că operatorul economic a luat 

măsuri pentru instruirea angajaţilor în ceea ce priveşte respectarea normelor de protecţie a muncii. 

 

CAP. 10 - Clauze financiare şi de asigurări 

 

    ART. 28 

   1. Investiţiile efectuate de către concesionar pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea 

activităţii  din fonduri proprii rămân în proprietatea administraţiei publice locale a municipiului Roman 

după expirarea contractului de delegare a gestiunii prin concesionarea  activităţii  de precolectare, 

colectare şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile 

menajere, cu excepţia celor cu regim special. 

      Bunurile proprii sunt bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta 

pe durata concesiunii: autovehicule, eurocontainere. 
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   2.Riscurile de proiect vor fi preluate în totalitate de concesionar. 

  

CAP. 11 - Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea concesiunii 

 

    ART. 29 

   1. La încetarea contractului de delegare a gestiunii prin concesionarea activităţii de precolectare, 

colectare şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile 

menajere, cu excepţia celor cu regim special, bunurile de retur (platformele de colectare ale deşeurilor) 

şi investiţiile de modernizare se restituie concendentului în mod gratuit şi libere de orice sarcina. 

- Bunuri de retur – bunurile ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini 

concedentului la încetarea contractului de concesiune.  

  2. La încetarea contractului de delegare a gestiunii prin concesionarea activităţii de precolectare, 

colectare şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile 

menajere, cu excepţia celor cu regim special, concesionarul va preda câte o copie conform cu originalul 

din: 

- registrul de evidenţă a gestiunii deşeurilor, către Compartimentul Protecţia Mediului, 

- registrul de evidenţă contabilă complet, către Direcţia Buget Contabilitate, ambele din cadrul 

Municipiului Roman. 

 

CAP. 12 - Durata concesiunii 

 

    ART. 30 - Durata pentru care se concesionează serviciul de  este de 12 ani cu posibilitatea 

prelungirii a acesteia prin act adiţional, în condiţiile legii, cu o perioadă cel mult egală cu jumătate din 

perioada pentru care s-a încheiat contractul de concesiune a serviciului public de salubrizare. 

ART. 31- Pe durata stabilită la art.20, se interzice operatorului subconcesionarea serviciului 

respectiv. 

 

CAP. 13 – Redevenţa 

 

    ART. 32 

    Redevenţa minimă este de 4% din cifra de afaceri a concesionarului aferentă activităţilor prestate 

în baza contractului de concesiune. Redevenţa ce se va plăti concedentului de către concesionar este 

redevenţa ofertată. Plata redevenţei se face semestrial, respectiv până pe data de 31 iulie pentru 

semestrul I al anului în curs şi până pe 31 ianuarie pentru semestrul II al anului precedent. Neplata 

redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la aplicarea penalităţilor conform 

legislaţiei în vigoare, respectiv de 0,1% pe zi întârziere.  

   

 

CAP. 14 - Garanţia de participare 

 

    ART. 33     

   Garanţia de participare la licitaţie este de 378.000 lei. Dovada constituirii garantiei de participare 

trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. 

   Garanţia de participare se restituie atât ofertantului câstigător cât şi celorlalţi ofertanţi, pe bază de 

cerere scrisă în termen de 3 zile de la data semnării contractului. 

   Garanţia de participare se pierde în cazul în care ofertantul se retrage, îşi retrage ofertele înainte 

de finalizarea licitaţiei sau în cazul în care ofertantul câştigător nu se prezintă pentru semnarea 

contractului. În cazul în care un operator economic depune contestatie iar CNSC respinge contestatia 

autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare în raport cu valoarea 

estimata a contractului suma de 11.340 lei, în conformitate cu prevederile art. 278(1) b din OUG 

34/2006.  
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Garanţia de participare trebuie să fie irevocabilă. 

- Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa: 

a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu 

contractul garantat; sau 

b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire 

la culpa persoanei garantate. 

 

 

CAP. 15 - Garanţia de bună execuţie 

 

ART.34 Garantia de bunã executie a contractului este în cuantum de 5% din valoarea anualã 

estimată pentru un an de activitate in cadrul contractului.  

Garantia de buna executie se va constitui în termen de maximum 15 zile de la data semnarii 

contractului de concesiune. Garanţia de bună execuţie se constituie conform prevederilor art. 90 alin. (1) 

din H.G. nr. 925/2006. 

Concedentul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 

parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care concesionarul nu îşi 

îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 

execuţie concedentul are obligaţia de a notifica pretenţia concesionarului, precizând obligaţiile care nu 

au fost respectate. 

  Garanţia de bună execuţie se va elibera/restitui în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către 

concesionar a obligaţiilor asumate prin contractul de concesiune, dacă concedentul nu a ridicat până la 

acea dată pretenţii asupra ei. 

Garanţia de bună execuţie  trebuie să fie irevocabilă. 

- Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa: 

a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu 

contractul garantat; sau 

b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire 

la culpa persoanei garantate. 

 

CAP. 16 - Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune 

     

ART. 35 

    Încetarea contractului de concesiune se face în următoarele situaţii: 

(1) De drept: 

a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune, dacă părţile nu convin, în scris 

prelungirea acestuia în condiţiile legii; 

(2) Înainte de termen: 

a) prin acordul scris al părţilor; 

b) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare ori licenţa; 

c) concesiunea se retrage şi contractul se reziliază în situaţia în care concesionarul nu respectă 

obligaţiile asumate prin contract,după o notificare prealabilă, cu plata unei despăgubiri în sarcina 

concesionarului, constatarea făcându-se de organele de control autorizate. Organele de control 

autorizate sunt:  Municipiul Roman, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Neamţ,  

Administraţia Bazinală de Apă Siret,  A.N.R.S.C Bucureşti, D.S.V. Neamţ, D.S.P. Neamţ, şi alte 

instituţii abilitate de lege; 

d) la dispariţia dintr-o cauză de fortă majoră a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii 

obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; 

e) nerealizarea în termen de 5 zile consecutiv a serviciului, concendentul va rezilia contractul după 

notificarea intenţiei sale concesionarului cu precizarea cauzelor care au determinat-o. Rezilierea 
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se va realiza la expirarea unei perioade de 30 zile de la notificare dacă concesionarul nu-şi 

îndeplineşte obligaţiile în acest interval; 

f) în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară şi/sau faliment al concesionarului; 

g) alte clauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere clauzelor şi condiţiilor 

reglementate prin lege. 

(3) Forţa majoră exonerează parţile de răspunderi în ceea ce priveşte îndeplinirea totală sau 

parţială a obligaţiilor ce le revin. Prin fortă majoră se înţelege orice eveniment independent de voinţa 

parţilor, imprevizibil şi inevitabil care impedică părţile să-şi execute integral sau parţial obligaţiile 

contractuale. Apariţia şi încetarea cazului de fortă majoră se va comunica în termen de 5 zile prin fax, 

telefon, e-mail, urmate de o scrisoare recomandată cu menţiunea constatării evenimentelor de acest gen 

de către organele competente române în prezenţa părţilor. 

a) În caz de forţă majoră comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus executarea obligaţiilor 

părţilor se decalează. Nici una din părţi nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri pentru 

întârzierea în executarea contractului. Partea care nu a îndeplinit obligaţiile comunicării va 

suporta irevocabil consecinţele, cazurile de fortă majoră cât şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor. 

b) În condiţiile în care forta majoră conduce la o decalare a obligaţiilor părţilor mai mare de 30 zile, 

părţile se vor reuni pentru a hotări asupra exercitării în viitor a obligaţiilor contractuale.                                

c) În cazul dispariţiei sau imposibilităţii de exploatare a bunului concesionat, situaţie verificată şi 

constatată de o comisie legal constituită din reprezentanţii organelor locale ale ministerului 

finanţelor şi a concendentului, părţile vor conveni asupra continuării sau încetării contractului. 

3. Forţa majoră exonerează parţile de răspunderi în ceea ce priveşte îndeplinirea totală sau parţială a 

obligaţiilor ce le revin. Prin fortă majoră se înţelege orice eveniment independent de voinţa parţilor, 

imprevizibil şi inevitabil care impedică părţile să-şi execute integral sau parţial obligaţiile contractuale. 

Apariţia şi încetarea cazului de fortă majoră se va comunica în termen de 5 zile prin fax, telefon, e-mail, 

urmate de o scrisoare recomandată cu menţiunea constatării evenimentelor de acest gen de către 

organele competente române în prezenţa părţilor. 

d) În caz de forţă majoră comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus executarea obligaţiilor 

părţilor se decalează. Nici una din părţi nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri pentru 

întârzierea în executarea contractului. Partea care nu a îndeplinit obligaţiile comunicării va 

suporta irevocabil consecinţele, cazurile de fortă majoră cât şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor. 

e) În condiţiile în care forta majoră conduce la o decalare a obligaţiilor părţilor mai mare de 30 zile, 

părţile se vor reuni pentru a hotări asupra exercitării în viitor a obligaţiilor contractuale.                                

f) În cazul dispariţiei sau imposibilităţii de exploatare a bunului concesionat, situaţie verificată şi 

constatată de o comisie legal constituită din reprezentanţii organelor locale ale ministerului 

finanţelor şi a concendentului, părţile vor conveni asupra continuării sau încetării contractului. 

 

CAP. 17 -  Alte condiţii 

 

ART. 36 - Finanţarea lucrărilor operatorului se asigură, după caz, din următoarele surse: 

a) Fonduri proprii ale operatorului; 

b) Credite bancare obţinute de operator; 

c) Contribuţia de capital privat a operatorului; 

d) Economii rezultate din dotarea cu echipamente performante; 

e) Alte surse. 

ART. 37 - Investiţiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea 

serviciilor publice de salubrizare se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de concesiune. 

ART. 38 - Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în 

proprietatea acestora atât pe perioada derulării contractului de concesiune, cât şi la încetarea 

contractului. 
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ART. 39 - Valoarea de referinţă a tarifelor şi modul de ajustare a acestora vor fi stabilite cu 

ocazia organizării licitaţiei organizate pentru concesionarea serviciului public de salubritate şi vor fi 

menţionate conform ofertei depuse, timp de minimum 12 luni de la încheierea contractului.  

ART. 40 – Delegarea serviciului se face cu respectarea H.C.J. Neamt nr. 204/18.12.2009 şi 

H.C.L. Roman …… Contractul de delegare se va armoniza in conditiile art.7, alin.7 din anexa la H.C.J. 

Neamt nr. 204/18.12.2009. 

 

CAP. 18 - Dispoziţii finale 

 

    ART. 41 

  La licitaţie pot participa persoane juridice române sau străine, operatori de servicii publice de 

salubrizare licenţiaţi de către A.N.R.S.C. 

 

   ART. 42 

Documentaţia de atribuire, împreună cu caietul de sarcini se va publica în S.E.A.P., ataşat 

anuntului de participare. 

 

   ART. 43 

  Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea licitaţiei pentru 

concesionarea activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale de pe raza municipiului 

Roman. 

 

   ART. 44 

  Caietul de sarcini se foloseste împreună cu Regulamentul şi Contractul de delegare a gestiunii 

prin concesionarea activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale de pe raza municipiului 

Roman. 
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Tabelul nr. 1 

Anexa nr. 1 ANEXA NR. 1 LA CAIETUL DE SARCINI        
---------------- 

la caietul de sarcini 
-------------------------- 

         Lista punctelor amenajate pentru colectarea deşeurilor municipale şi dotarea acestora 

 
Nr. 
crt. 

Locul de amplasare a 
punctului de colectare 

Utilizatori deserviti 
(Asociatii de 
proprietari) 

Numar containere si /sau pubele/ volum [litri] 

Hartie 
carton 

Metal Sticla Material 
plastic 

Biodegra-
dabile 

Nereci-
clabile 

1 ROMAN MUSAT 12B,37,4RM 1  1  1  

2 JORA 44 1    1  

3 M. COSTIN 44 1 1 1  1  

4 PIATA MARE 44  1 1 1 1 1 

5 TELEFOANE VECHI 44,M15C 1   1 1  

6 C.T. 25 51 1  1  1  

7 VARARIE M1,4RM,43 1  1 1 1 1 

8 VILE SUCEDAVA 44     1  

9 BAIA VECHE 12B,43 1   1 1  

10 VLAD TEPES 43,PAUPER.  1   1  

11 C.T. 22 37,43 1 1 1 1 2 1 

12 BUCEGI ORAS 41,63 1 1 1 1 2 1 

13 BUCEGI APA 50S     2  

14 POLIGON MOLDOVA 50S    1 1  

15 STADION MOLDOVA 52 1  1 1 1  

16 C.T. 26 52 1   1 2  

17 BL. ANL V. LUPU V.L.1+2     1  

18 V. ALECSANDRI 29 1    1  

19 ALEX. CEL BUN 4B,46,41 1  1  1  

20 TELEFOANE 4RM 1 1  1 1  

21 POSTA 47 1  1  1  

22 C.T. 20 34,47 1 1  1 2 1 

23 BLOC 10 C. VODA 47,48 1  1 1 1 1 

24 C.T. 16 32 1 1  1 1  

25 UNIRII 1 38   1  1  

26 UNIRII 2 38 1  1  1 1 

27 C. VODA SC. 5 28 1   1 1  
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28 SMARDAN 48   1  1 1 

29 D. ROSIE 18 1    1  

30 AS. 53 PASCAL 53   1 1 1  

31 FDT. DUZILOR 1 32,33   1  1  

32 FDT. DUZILOR 32,33     1 1 

33 APROZAR PASCAL 38 1  1 1 2  

34 RAHOVEI 3 38 1  1 1 1  

35 GARSONIERE SPITAL      1 1 

36 AL.T. VLADIMIRESCU 10,45 1 1  1 1  

37 AL. T. VLADIMIRESCU 9,11 1  1  1 1 

38 BLOC”Z” REPUBLICII 22,24RB,58 1   1 1  

39 BOCA-BLOC TURN 13,14 1  1 1 2 1 

40 ALEEA LILIACULUI 35  1 1 1 1  

41 ALEEA REVOLUTIEI 40,49     1 1 

42 MICHIU 40,49 1  1 1 2 1 

43 C.T. 18 40  1 1 1 2 1 

44 GRAND FARAON 10C,49 1  1 1 1  

45 ROMCONSTRUCT 54  1   1  

46 STADION C. NEHOI 2 1    1  

47 C.T. 1 1 1   1 1  

48 ROMAN VODA 3 1   1 1  

49 FANTANA A. PANN 3 1   1 1  

50 AVIATORILOR 3  1 1  1  

51 FRIZERIE A. PANN 3    1 1  

52 PINTILIE A. PANN 3 1    1  

53 PIATA A. PANN 1  1   1  

54 COMPLEX A. PANN 3 1  1  1  

55 C.T. 11 17,18,21,48RM 1  1 1 2 1 

56 PRIMARIE 21 1   1 1 1 

57 C.T. 15 - FATA 26 1  1  1  

58 C.T. 15 - SPATE 26 1  1  1  

59 CONSIGNATIE 16T,42  1  1 1  

60 C.T. 14 30 1  1 1 2 1 

61 CINEMA UNIREA 29 1  1  2  

62 C.T. 6 - SPATE 1 LPS 1    2  

63 C.T. 6 - FATA 8,59   1  1  

64 BORZA 42    1 1  
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65 SC. NR. 1 - DEAL 36  1  1 1 1 

66 BOXA COSTIN 1 LPS 1  1  1  

67 EC. TEODOROIU 27 1 1 1 1 2  

68 ALIMENTARA POP 8 1  1  1  

69 C.T. 13 5  1  1 1  

70 POLITIA COMUNITARA 5 1  1 1 1  

71 C.T. 8 13  1  1 2 1 

72 C.T. 9 + 19 15,16,22 1 1 1 1 1  

73 PIATA SMIRODAVA 6,23 1 1 1 1 2  

74 COMPLEX PIATA 
SMIRODAVA 

6,23 1    1  

75 M. EMINESCU – BL. NATO 19,26 1    1 1 

76 DUMITREL 20 1 1 1  1  

77 TEIUS 20  1   1  

78 ABATOR 12 1 1 1 1 2  

 TOTAL 283: 52 34 40 41 95 21 

 
Notã: Toate containerele menţionate sunt eurocontainere de 1100 litri, cu excepţia a 20 recipienţi speciali pentru colectare PET-uri şi 
aparţin operatorului de salubritate care prestează serviciul de salubritate. 
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Tabelul nr. 3 
Anexa nr. 3 

------------------ 
la caietul de sarcini 

---------------------------- 
 

Graficul de colectare a deşeurilor municipale, 
nesortate sau a celor biodegradabile, de la utilizatori, 

inclusiv agenţi economici şi instituţii publice, 
în perioada aprilie-octombrie 

 
Locul de amplasare a 
punctului de colectare 

Frecvenţa de colectare 

zilnic La 2 mai multe zile, conform 
contractului 

Toate punctele de 
colectare care 

deservesc populaţia 
grupată în asociatii 

de proprietari 

X  

Populaţia care 
locuieţte la case 

particulare 

 X 

Agenţi economici cu 
profil de alimentaţie 

publica 

X  

Ceilalti agenţi 
economici 

 X 

 

Tabelul nr. 4 
Anexa nr. 4 
----------------- 

la caietul de sarcini 
--------------------------- 

 
Graficul de colectare a deşeurilor municipale sortatemde la utilizatori, inclusiv agenţi economici 

şi instituţii publice 
 

Nr. crt. Locul de amplasare a 
punctului de colectare/ 

Adresa agentului 
economic/ institutiei 

publice 

Intervalul dintre douã colectãri succesive [zile] 

Hartie 
carton 

Metal Sticla Material 
plastic 

Biodegra-
dabile 

Nereciclabile 

1 Toate punctele de 
colectare, toti agentii 
economici si 
institutiile publice 

3 3 3 3 1 3 

 
 

Breviarul de calcul nr. 1 
 

Anexa nr. 6 
---------------- 

la caietul de sarcini 
--------------------- 

 
Determinarea cantităţii medii zilnice de deşeuri municipale, nesortate, generate într-o 

localitate 
 



14 

 
    Determinarea cantităţii medii zilnice de deşeuri municipale generate într-o localitate se 
face cu relaţia: 
    Qmed. zi = N x Im x 0,001 [tone/zi] 
    în care: 
    Qmed. zi - cantitatea medie zilnică de deşeuri municipale generate; 
    N - numărul de locuitori ai localităţii; 
    Im - indicele mediu de producere a deşeurilor menajere : 
    S-a considerat Im = 1,2 kg/locuitor/zi. 
 
 
Cantitatea generatã de populatie : 
 

Qmed. zi = 50000 x 1,2 x 0,001 = 60 [tone/zi] 
 
 

Breviarul de calcul nr. 2 
 

Anexa nr. 7 
----------------- 

la caietul de sarcini 
--------------------------- 

 
Volumul total de deşeuri municipalemnesortate ce urmează a fi transportate 

 
    Determinarea volumului mediu maxim de deşeuri municipale nesortate de la populatie 
V se face cu relaţia: 
    V = N x Im 
    în care: 
    N - numărul de locuitori deserviţi  
    Im - este indicele mediu specific de producere a deşeurilor menajere, specific pentru 
fiecare localitate. Im = 3,3 litri/om/zi. 
 
 
    V = 50000 x 3,3 = 165.000 litri / zi 
 
 

Breviarul de calcul nr. 3 
 

Determinarea numărului de recipiente 
pentru precolectarea deşeurilor municipale nesortate 

 
    Determinarea numărului de recipiente de precolectare M se face cu relaţia: 
    M = N x Im x Z /0,8 x C 
    în care: 
    N - numărul de locuitori arondaţi punctelor de precolectare; 
    Im - indicele mediu specific de producere a deşeurilor menajere, specific pentru fiecare 
localitate. S-a considerat Im = 3,3 litri/om/zi (indicele lunar finnd de 0,1 m³ / om). 
    Z - numărul de zile dintre două ridicări succesive ale deşeurilor municipale nesortate. 
Se ia în calcul un interval de 1 zi, indiferent de sezon; 
    C - capacitatea recipientului folosit, în litri; 
    0,8 - coeficientul de încărcare a recipientului. 
 
Pentru populaţia arondată punctelor de colectare : 
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    M = 50000 x 3,3 x 1 /(0,8 x 1100) = 188 recipienti 

 
 

Breviarul de calcul nr. 4 
 

Determinarea necesarului minim de mijloace 
de transport pentru colectarea 

şi transportul deşeurilor municipale 
 
    Pentru a putea participa la delegarea activităţii de colectare şi transport al deşeurilor 
municipale trebuie îndeplinită următoarea relaţie: 
 
     N x I(m)       i=n 
     ------------ ≤  Σ a(i) x b(i) x c(i) x d(i) x e(i) 
        ro             i=1 
 
    unde: 
    N - numărul de locuitori din localitate; 
    Im - indicele mediu de producere a deşeurilor menajere ce se ia în calcul (Im = 1,2 
kg/locuitor/zi); 
    ro - greutatea specifică a deşeurilor menajere se ia egală cu circa 350 kg/mc, dacă la 
nivelul localităţii nu a fost stabilită prin măsurători şi înregistrări statistice o altă greutate 
specifică a deşeurilor; 
    a(i) - numărul de utilaje de aceeaşi capacitate şi grad de compactare; 
    b(i) - capacitatea de transport a utilajului; [m3] 
    c(i) - gradul de compactare; 
    d(i) - numărul de curse efectuate/schimb; 
    e(i) - numărul de schimburi/zi. 
 
 
 

Fiecare operator care doreste sã participe la licitatia pentru concesionarea 
serviciului, trebuie sã îndeplineascã conditia de mai sus, în care  

 
 
     N x I(m)       50000 x 1,2 
     ----------- = ------------------- = 171,43 
        ro                    350 
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Anexa nr. 8 

la caietul de sarcini 

 

Algoritmul de calcul privind criteriile de atribuire cuprinse la pct. IV.2)    

din Fisa de date  

Componenta: ,, PRECOLECTAREA, COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL 

DEŞEURILOR MUNICIPALE, INCLUSIV ALE DEŞEURILOR TOXICE 

PERICULOASE DIN DEŞEURILE MENAJERE, CU EXCEPŢIA CELOR CU 

REGIM SPECIAL “ 
  
Sectiunea din fisa de date: 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 
IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare) 

Preţul cel mai scăzut                                                                                                                                             □ 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte                                                      □ 

□ criteriile menţionate în continuare  

□ criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la negociere sau în documentul 

descriptiv 

                        Factori de evaluare: 

1. punctaj tehnic:       45%; 

2. punctaj financiar:   55% 

 

Punctaj  total = P tehnic x 45%  + P financiar  x 55%   

            Detalii privind algoritmul de calcul: 

CRITERIUL Nr.  maxim de                                                                                               

puncte 

1. PUNCTAJ TEHNIC: Criterii de evaluare d.p.d.v. tehnic:  100 pct. 

1.1. Solutii tehnice propuse de ofertant pentru asigurarea protectiei mediului in vederea prestarii 

serviciului  de precolectare, colectare şi transport  a deseurilor,  

        1.1. Modul in care ofertantul este capabil sa preintampine aparitia unor situatii de urgenta in 

municipiul Roman, determinate de imposibilitatea temporara de transport in afara municipiului a 

deseurilor colectate, dupa inchiderea depozitului de deseuri Roman, cu acordarea punctajului, astfel: 

1.1.1. Se acordă 40 puncte ofertei care prezinta solutia de depozitare temporara a cantitatii de deseuri 

colectate in 5 zile (sau mai mult de 5 zile), respectiv de 825 mc deseuri (Q max); 

1.1.2.Pentru ofertele cu depozitare temporara a unei cantitati mai mici de deseuri (Q1), se acorda 

punctajul după următoarea formulă:  

Punctaj = 

Q1 
x 40 pct 

Qmax 

1.1.3. Nu se acordă punctaj pentru ofertele  la care cantitatea de deseuri depozitata temporar este mai 

mică decât 165 mc (respectiv cantitatea rezultata din colectarea pentru o zi) 

 

Se vor lua in calcul doar ofertele care prezinta solutii tehnice viabile, autorizate, insotite de documente 

doveditoare. 

 

40 pct. 

1.2. Durata implementării colectării selective a deşeurilor municipale şi asimilabile = max 30 pct. 

1.2.1. Pentru durata cea mai mică a implementării colectării selective, în luni, se acordă punctajul maxim 

de 30 pct  

1.2.2.  Pentru o durată mai mare decât cea prevăzută la pct. 1.2.1, punctajul se va acorda astfel:   Punctaj 

ofertant n = (Durată minimă ofertată/ Durată ofertată n  x Punctaj max. alocat  

1.2.3.  Pentru  o durată mai mare de 12 luni nu se acorda punctaj 

În acest sens, ofertantul va depune o declaraţie pe proprie răspundere ce va conţine informaţii cu privire 

la termenul de implementare, respectiv utilarea pe cheltuiala proprie a tuturor platformelor gospodăreşti 

pe care urmează a le deservi. După încheierea contractului de concesiune cu ofertantul declarat câştigător 

al licitaţiei, concedentul va verifica respectarea paragrafului  de mai sus, prin mijloace proprii. 

30 pct. 

1. 3. Acceptarea preluarii responsabilitatii privind educatia si informarea  

populatiei privind colectarea selectiva a deseurilor municipale si asimilabile =20 pct; 

           -In cazul neacceptării acestei responsabilităţi nu se aplică punctaj. 

20 pct. 

1.4. Gradul de preluare a riscului de către concesionar:  Impartirea riscului si a răspunderii intre  
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autoritatea administratiei publice locale si ofertant. 

Se acordă punctaj doar pentru ofertanţii care preiau riscuri suplimentar faţă de matricea riscurilor.  

Pentru fiecare oferta se cumuleazã procentele de crestere a riscului asumat de catre concesionar fata de 

matricea de repartizare, obtinandu-se un Total procente (Tp). 

1.4.1.Pentru oferta cu cel mai mare  Tp, ( Tpmax) se aloca 10 puncte. 

1.4.2.Pentru celelalte oferte, punctajul se calculeaza cu formula: 

                     P = (Tp / Tpmax ) x 10 

1.4.3. – nu se acorda punctaj ofertanţilor care nu vor prelua în totalitate riscurile din matrice.  

 

10 pct. 

2. PUNCTAJ FINANCIAR : Criterii de evaluare d.p.d.v. financiar: 100 pct. 

2.1.  Nivelul tarifelor propuse pentru serviciul public de salubrizare la inceperea exploatării pentru precolectarea, 

colectarea şi transportul deseurilor municipale (cap.3 - secţiunea 1 - din Caietul de sarcini),  

Tariful, în lei/mc/lună nu va include taxa de depozitare a deşeurilor in depozitul de deseuri, acesta adăugându-se 

după cuantificarea punctajelor. 

         Punctajul se va calcula prin insumarea punctelor acordate fiecarei operatiuni. Pentru cele mai mici tarife se 

acorda: 

2.1.1.   colectat şi transport deseuri municipale sortate de la persoane fizice şi asociatii de proprietari: max.30 

puncte; 

2.1.2.   colectat şi transport deseuri municipale sortate de la agenti economici şi institutii publice: max.30 puncte; 

2.1.3.   colectat şi transport deseuri municipale nesortate de la persoane fizice şi asociatii de proprietari: max.10 

puncte; 

2.1.4.   colectat şi transport deseuri municipale nesortate de la agenti economici şi institutii publice: max.5 puncte; 

2.1.5.   colectat şi transport deseuri voluminoase: 5 puncte 

2.1.6.  colectat şi transport deseuri din constructii: 5 puncte 

 

a) Pentru cel mai scazut dintre tarifele ofertate pentru operatia respectiva (Tarif min.ofertat) se acorda punctajul 

maxim (Punctaj max.alocat)  

b) Pentru un tarif mai mare decat cel prevazut la lit.a, punctajul se va calcula astfel:  

Punctaj ofertant = (Tarif min.ofertat / Tarif ofertat) x Punctaj max. alocat  

          Ofertantul va prezenta în anexă la propunerea financiară fundamentarea nivelului tarifului, conf. cap.11 din 

caietul de sarcini. TVA-ul se va specifica separate. 

85 pct. 

2.2. Nivelul redeventei, minim 4,0% din cifra de afaceri realizata in baza contractului de concesiune  

a) Pentru cea mai mare valoare a redeventei se acorda punctajul maxim de 15 pct;  

b) Pentru valori mai mici decat valoarea maxima, punctajul se va calcula astfel:  

Punctaj ofertant = (Valoare redeventă ofertant / Valoare max. redeventă ofertata) x Punctaj max. alocat 

c) Nu se puncteaza ofertele cu redeventa mai mica de 4%       

15 pct 

Evaluarea ofertelor 

Având în vedere criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, metoda de evaluare a ofertelor presupune 

clasificarea ofertelor în funcţie de punctajul obţinut de către ofertanţi. Oferta câştigătoare va fi desemnată oferta declarată admisibilă şi  

care va întruni punctajul cel mai mare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


