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Anexa nr. 6 
La HCL nr. 96/2020 

 
CAIET DE SARCINI 

al serviciului de salubrizare a municipiului Târgu Secuiesc pentru activitatea 
privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 

funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț precum și a colectării 
cadavrelor animalelor din cadrul serviciului public de salubrizare a municipiului 

Târgu Secuiesc 
 
 

CAPITOLUL I 
Obiectul caietului de sarcini 

 
 Art.1. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activității 
specifice a serviciului public de salubrizare a municipiului Târgu Secuiesc, privind 
curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora 
pe timp de polei sau de îngheț, precum și colectarea cadavrelor animalelor din cadrul 
serviciului public de salubrizare a municipiului Târgu Secuiesc stabilind nivelurile de 
calitate şi condiţiile tehnice necesare funcționării acestei activități în condiții de 
eficiență și siguranță.  
  
 Art.2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație 
tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a 
serviciului public de salubrizare a municipiului Târgu Secuiesc, privind curățarea și 
transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de 
polei sau de îngheț, precum și colectarea cadavrelor animalelor, indiferent de modul de 
gestiune adoptat.  
  
 Art.3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară 
desfășurării activității  privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, precum și colectarea 
cadavrelor animalelor și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază. 
  
 Art.4.(1) Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice care definesc 
caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în 
exploatare, precum și sistemele de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru 
certificarea conformității cu standarde relevante sau alte asemenea.  
 (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării 
activității, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte 
condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea 
serviciului de salubrizare. 
 (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la 
protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care 
trebuiesc respectate pe parcursul prestării activității privind măturatul, spălatul, 
stropirea și întreținerea căilor publice și care sunt în vigoare. 
  
 Art.5. Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul 
serviciului de salubrizare al municipiului Târgu Secuiesc. 
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CAPITOLUL II 
Cerințe organizatorice minimale 

 
 Art.6. Operatorul de salubrizare privind curățarea și transportul zăpezii de pe 
căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț va 
asigura:   
 a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind 
igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului,  urmărirea 
comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor; 
 b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal 
autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă; 
 c) respectarea indicatorilor de performanta și calitate stabiliți prin contractul de 
delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare; 
 d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., 
a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza 
cărora prestează serviciul de salubrizare, activitatea specifică, privind curățarea și 
transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de 
polei sau de îngheț, în condițiile legii; 
 e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de 
salubrizare pentru activitatea specifică privind curățarea și transportul zăpezii de pe 
căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; 
 f) prestarea serviciului de salubrizare pentru activitatea specifică privind 
curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora 
pe timp de polei sau de îngheț, la toti utilizatorii din raza administrativ-teritorială a 
municipiului Târgu Secuiesc, conform contractului de delegare a gestiunii; 
 g) aplicarea de metode performante de management, care sa conducă la 
reducerea costurilor de operare; 
 h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectarii selective cu 
containere suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare; 
 i) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecțiuni sau 
neetanșeități; 
 j) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forte proprii și 
cu terți; 
 k) realizarea unui sistem de evidenta a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare 
operativă a acestora; 
 l)  evidenta orelor de funcționare a utilajelor; 
 m) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea situației periodic, 
autoritatilor competente, conform reglementarilor în vigoare; 
 n) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contractul de 
delegare a gestiunii; 
 o) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a 
personalului de intervenție; 
 p) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice activității de salubrizare 
privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 
acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile stabilite în contractul de delegare a 
gestiunii; 
 r) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale. 
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Art. 7. Prestarea activităţilor de colectare a cadavrelor animalelor de pe 
domeniul public şi de predare a acestora unităţilor de ecarisaj se va executa astfel încât 
să se realizeze:  
  a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu 
respectarea prevederilor contractuale;   
 b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public şi predarea acestora 
unităţilor de ecarisaj în termen de două ore de la anunţare; 
 c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele 
beneficiarilor;   
 d) controlul calităţii serviciului prestat; 
  e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;  
  f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de  Consiliul 
Local al municipiului Târgu Secuiesc, în condiţiile legii;  
  g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, 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-teritorială încredinţată;  
  i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în 
regulamentul serviciului de salubrizare; 
  j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în 
număr suficient. 
 
 Art.8. Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt 
cuprinse în regulamentul serviciului de salubrizare a municipiului Târgu Secuiesc. 
 

CAPITOLUL III 
Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune  

a acestora pe timp de polei sau de îngheț 
 
 Art.9. Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de curăţare şi de 
transport al zăpezii de pe căile publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp 
de polei sau de îngheţ, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului 
Târgu Secuiesc. 
 
  Art.10. Operatorul serviciului de salubrizare va asigura până la data de 1 
octombrie întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acţiunea de 
combatere a poleiului.  
 
 Art.11. Prestarea activităţilor de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile 
publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ se vor 
executa astfel încât să se realizeze: 

 a) continuitatea activităţii pe toată durata sezonului rece, indiferent de 
condiţiile meteo; 

b) controlul calităţii serviciului prestat; 
c) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii; 
d) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 
e) respectarea procedurilor de intervenție privind activitatea de 

deszăpezire, prevenire și combatere a poleiului, aprobat de autoritatea administraţiei 
publice locale, în condiţiile legii; 
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f) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca 
obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului; 

g) asigurarea capacităţii de curăţare manuală şi mecanizată a tuturor căilor 
publice, pentru 

h) prestarea serviciului în întreaga arie administrativ teritorială 
încredinţată; 

i) asigurarea capacităţilor de încărcare şi transport al zăpezii în vederea 
descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop; 

j) asigurarea utilajelor şi a întregii cantităţi de material antiderapant 
necesare combaterii poleiului de pe căile publice; 

k) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatare a 
acestuia, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurarea unui 
serviciu de calitate; 

l) asigurarea, pe toată durata de executare a activităţii, de personal calificat 
şi în număr suficient. 
 

Art.12. 
(1) Operatorul trebuie să își organizeze sistemul de informare şi control atât 

asupra stării drumurilor, cât şi în ce priveşte modul de pregătire şi acţionare pe timp de 
iarnă. 
 
 (2) Pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă în 
timpul iernii, operatorul trebuie să întocmească anual un program de acţiune în comun 
cu Primăria municipiului Târgu Secuiesc, pentru acţiunile necesare privind 
deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului, care va cuprinde următoarele măsuri: 
 

  a) pregătitoare; 
  b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire; 
  c) de prevenire şi combatere a poleiului. 
 

 Art.13. Planul operativ de acţiune în timpul iernii trebuie să cuprindă cel puţin: 
a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifianților; 
b) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire și transport necesare; 
c) lista străzilor și tronsoanelor de străzi pe care se va acționa; 
d) lista străzilor și tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate; 
e) lista mijloacelor de comunicare; 
f) lista persoanelor responsabile, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu 

și de acasă; 
g) inventarul gospodăresc și al echipamentelor de protecție; 
h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de 

canalizare și a gurilor de scurgere; 
i) dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului. 
 
Art.14. Activitatea specifică de salubrizare privind curățarea și transportul 

zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei se 
execută atât ziua cât și noaptea, în funcţie de necesitate şi cuprinde următorul ciclu de 
operaţii: 
 

a) curăţatul manual al zăpezii și gheții; 
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b) curăţatul, încărcatul, transportul mecanizat şi pluguitul zăpezii; 
c) combaterea poleiului și a zăpezii prin împrăștierea mecanizată de material 
antiderapant; 
d) curăţarea gurilor de scurgere. 

  
I. Prevenirea formării poleiului și neutralizarea acestuia 
Această operațiune se desfășoară în 2 face distincte: 
(1) Împrăștiere material antiderapant preventiv pe arterele de intrare/ieşire 

în/din Municipiul Târgu Secuiesc, artere principale, traseele si staţiile mijloacelor de 
transport în comun, poduri, sensuri giratorii, spațiile destinate traversării pietonale a 
străzilor, accese instituţii publice. 

(2) Intervenţia cu material antiderapant pentru combaterea și neutralizarea 
poleiului sau gheții care deja au fost constatate de către personalul abilitat, din cadrul 
Echipei de deszăpezire constituit la nivelul Municipiului Târgu Secuiesc. 

Organizarea intervenţiei va avea în vedere că acţiunea de combatere a poleiului, 
să poata fi începută în maxim o oră, iar în maxim 2 ore de la începere, poleiul să fie 
neutralizat pe arterele principale de circulaţie, urmând ca în funcţie de intensitatea 
fenomenului această activitate să continue pe artere și se va finaliza în maxim 6 ore de 
la sesizare. 

 
II. Împrăștiere material antiderapant – când stratul de zăpadă este de până 

la 5 cm 
(1) Împrăștiere material antiderapant preventiv pe arterele de intrare/ieşire 

în/din Municipiul Târgu Secuiesc, artere principale, traseele si staţiile mijloacelor de 
transport în comun, poduri, sensuri giratorii, spațiile destinate traversării pietonale a 
străzilor, accese instituţii publice. 

(2) Intervenţia cu material antiderapant pentru combaterea și neutralizarea 
zăpezii sau gheții care deja au fost constatate de către personalul abilitat. 

Organizarea intervenţiei va avea în vedere că acţiunea de combatere a zăpezii 
și/sau gheții să poată fi începută în maxim o oră, iar în maxim 2 ore de la începere, 
zăpada sau gheața să fie neutralizată pe arterele principale de circulaţie, urmând ca în 
funcţie de intensitatea fenomenului aceasta activitate să continue pe artere și se va 
finaliza în maxim 6 ore de la sesizare. 

 
III. Deszăpezire – când stratul de zăpadă este mai mare de 5 cm 
(1) În cazul depunerii zăpezii în strat mai mare de 5 cm și formării gheții, se va 

acţiona pe arterele de circulaţie ale mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate 
traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor de transport 
în comun, căile de acces la instituţiile publice si unităţile de alimentaţie publică, 
obiective care vor trebui să fie practicabile în termen de maximum 2 ore de la începerea 
intervenţiei. În acest caz se va acţiona cu pluguri pentru îndepartarea stratului de 
zăpadă depus pe carosabil începand de la axul drumului către marginea exterioară a 
carosabilului. 

(2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durata mai mare de 6 ore: 
- se intervine la dispoziţia transmisă de personalul abilitat din cadrul Echipei de 

deszăpezire; 
- se intră în dispozitiv de acţiune ”continuă”; 
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- se va interveni cu utilajele la pluguit, pentru deszăpezirea în maximum 2 ore și 
în funcţie de intensitatea căderilor de zăpadă și al traficului rutier, următoarele treceri 
se vor efectua din 3 în 3 ore. 

(3) Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor 
străzilor din Municipiul Târgu Secuiesc. 

(4) Transportul, încărcarea (manuală sau mecanizată), descurcarea și 
depozitarea zăpezii și a gheții trebuie să înceapă imediat după terminarea activității de 
deszăpezire sau concomitent cu operaţia de deszăpezire în cazul căderilor masive de 
zăpadă din zonele unde situaţia o impune și la solicitarea reprezentantului Echipei de 
deszăpezire. 

 
 

CAPITOLUL IV 
al serviciului de salubrizare a municipiului Târgu Secuiesc pentru 

activitatea privind colectarea cadavrelor animalelor  
 
  Art. 15. Prestarea activităţilor de colectare a cadavrelor animalelor de pe 
domeniul public şi de predare a acestora unităţilor de ecarisaj se va executa astfel încât 
să se realizeze:  
  a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu 
respectarea prevederilor contractuale;   
 b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public şi predarea acestora 
unităţilor de ecarisaj în termen de două ore de la anunţare; 
 c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele 
beneficiarilor;   
 d) controlul calităţii serviciului prestat; 
  e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;  
  f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de  Consiliul 
Local al municipiului Târgu Secuiesc, în condiţiile legii;  
  g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, 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-teritorială încredinţată;  
  i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în 
regulamentul serviciului de salubrizare; 
  j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în 
număr suficient. 
  
 Art. 16. Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc este responsabil de 
neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localităţii, 
prin unităţi de ecarisaj autorizate, conform legislaţiei în vigoare. Operatorul serviciului 
de salubrizare are obligaţia de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public şi 
să le predea unităţii de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deşeurilor de 
origine animală, în aria administrativ-teritorială a localităţii, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă 
de către operator în mijloace auto special destinate şi amenajate în acest scop care 
îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în vigoare. Cadavrele de animale de pe 
domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea 
existenţei acestora de către populaţie, reprezentanţi ai operatorilor economici sau 



 
 

7 
 

instituţiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activităţii curente de 
salubrizare. Autovehiculele şi containerele destinate transportului cadavrelor de 
animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în 
locurile special amenajate pentru această operaţie. Personalul trebuie să utilizeze 
echipament de protecţie şi să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu 
vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical 
prin care să se confirme că sunt îndeplinite condiţiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă 
este cazul, pentru prestarea acestei activităţi. Se interzic abandonarea, îngroparea sau 
depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de 
legislaţia în vigoare. 
 
  Art. 17. Operatorul de salubrizare are obligaţia să ţină o evidenţă referitoare la 
deşeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum şi documente 
doveditoare cu privire la predarea acestor deşeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu 
realizează operaţia de neutralizare.  
 
 Art. 18. Cadavrele animalelor colectate de pe domeniul public vor fi predate la 
sediul societății cu care autoritatea administrației publice locale a încheiat contract. 

 
 

CAPITOLUL V 
Regimul  bunurilor utilizate de operator  

  
 Art.19. (1)  Bunurile din patrimoniul public se preiau pe bază de proces-verbal 
de predare-primire.  
 (2) Operatorul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi 
accidentale, precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public, 
menționate în procesul-verbal de predare-primire.  
 (3) Operatorul va transmite anual situaţia patrimoniului public la 31 decembrie 
şi modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea  Primăriei 
municipiului Târgu Secuiesc.  
 
 

CAPITOLUL VI 
Obligațiile privind protecția mediului 

 
 Art.20. (1)  Se stabilesc în sarcina operatorului și obligaţiile privind protecţia 
mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice de salubrizare, precum şi 
cele derivate din activităţile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor şi a 
parcului auto. 
 (2) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităţilor de 
mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare. 
 
 
 

CAPITOLUL VII 
Dispoziţii finale 
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 Art.21. Prezentul caietul de sarcini se foloseşte împreună cu Regulamentul 
serviciului public de salubrizare al municipiului Târgu Secuiesc.  
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ     SECRETAR GENERAL 
            Bejan András                                                Tóth Csilla-Enikő 

 
 


