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1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

Denumire: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor ECODOLJ 

Adresa: Str. Nicolae Titulescu, Nr. 22, Corp 8 , Etaj I 

Telefon: +40 251 412 539 

Fax: +40 251 412 539 

E-mail: adiecodolj@yahoo.ro 

Tipul autorităţii contractante: Asociaţie de dezvoltare intercomunitară constituită de către 
unităţile administrativ-teritoriale din Judeţul Dolj, conform Codului Administrativ, Legii 
51 /2006 si HG 855/2008. Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi 

contractante. 

2. OBIECTUL ACHIZIŢIEI 

Procedura de achiziţie organizată de autoritatea contractantă are ca obiect atribuirea 
contractului de achiziţie publică de servicii intitulat „CONTRACT DE DELEGARE A 
GESTIUNII ACTIVITĂŢII DE ELIMINARE PRIN DEPOZIT ARE A DEŞEURILOR LA 
DEPOZITUL ECOLOGIC DE DEŞEURI MOFLENl-CRAIOVA", coduri CPV: 90500000-2 
- Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile, 90513100-7 - Servicii de eliminare a 
deşeurilor menajere, 90513200-8 - Servicii de eliminare a deşeurilor urbane solide. 

Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect delegarea gestiunii unei activităţi a 
serviciului de salubrizare, respectiv administrarea Depozitului Ecologic de Deşeuri Mofleni
Craiova care este administrat de firma ECO SUD SA în baza Contractului de Asociere nr. 
17 /2002 încheiat cu Municipiul Craiova. 

Activitatea de administrare a depozitelor de deşeuri municipale este parte a serviciului de 
salubrizare, încadrat în categoria serviciilor comunitare de utilităţi publice şi reglementat, în 
principal de Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, ca lege generală şi de 
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. l OI /2006, ca lege specială. 

Activitatea de salubrizare menţionată mai sus este prevăzută la art. 2 alin. 3 lit. i) din Legea 
I O 112006 a serviciului de salubrizare a localităţilor. 

Achiziţia se realizează pentru implementarea proiectului cu finanţare europeană 

nerambursabilă "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj" (SMJD Dolj). 

3. MODALITATEA DE ATRIBUIRE 

3.1. Determinarea şi justificarea valorii estimate 

Valoarea contractului a fost calculată pornind de la: 

- Cantitatea medie anuala estimată de deşeuri ce urmează a fi depozitată de Delegatar, 
respectiv 138.191,42 tone/an. 
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- Veniturile obtinute din activitatea salubrizare - liuia IV- prezentate de Operator in 
ultima fisa de fundamentare a tarifului aprobata prin HCL Craiova nr. 504/21.12.2017 
(mentinute si prin HCL 72/2019) şi stabilit prin Actului adiţional nr. 6 la Contractul de Asociere 
nr. 17/2002, respectiv 8.483.353,12 lei, reprezcntand toate cheltuielile de exploatare, 
cheltuielile financiare inclusiv profitul. 

- Indicele Preturilor de Consum (IPC) Total in perioada de referinta octombrie 2017-
Noiembrie 2022, respectiv 38.89% 

- Fondul pentru inchidere si monitorizare post inchidere estimat de Operator la o valoare 
de 20.99 lei/tona, echivalentul a 2.900.637,91 lei aferenti cantitatii medii anuale estimată 
de deşeuri ce urmează a fi depozitată de Delegatar. 

lntrucat normele legale in domeniu obliga atat operatorul cat si autoritatea contractanta 
sa cuprinda în tarife fondul de închidere si monitorizare post închidere a depozitului, cost ce 
ulterior se va actualiza periodic, costul lei/tona estimat pentru fondul luat în calcul la stabilirea 
valorii estimate, in cuantum de 20.99 lei/tona, a fost estimat avand în vedere suma rezultata din 
Proiectul tehnic de închidere si monitorizare post închidere întocmit pentru celulele 7 si 
urmatoarele, proiect neaprobat la data prezentei, dar care reprezinta singurul reper tehnico
economic calculat/estimat la momentul întocmirii prezentei. 

Metodologie de calcul 
Cantitate estimata 138.191 ,42 tone 
Venituri din act. de salubrizare 8.483.353,12 lei 
IPC Total (oct 2017-noi 2022) 138.89% 
Venituri din act. de sal actualizate 

11.782.529,15 lei 
cu IPC 
Fondul pentru închidere si 

20,99 lei/tona 
monitorizare post închidere 
Valoare fondul pentru închidere si 

2.900.637,91 lei 
monitorizare post închidere 

Valoare estimată 
Valoare estimată anuală fara 

14.683.167,06 
TVA 

Total Valoare Estimată fără TVA 
73.415.835,30 

(5 ani) 

Astfel, valoarea totală a contractului pentru o durată de 5 (cinci) ani, a fost estimată la 
73.415.835,30 lei fără TVA, corespunzătoare unei valori medii anuale de 14.683.167 ,06 lei/an, 
fără TV A. 

3.2. Alegerea şi justificarea procedurii de atribuire 

3.2.1 Încadrarea contractului de delegare a gestiunii serviciului în contract de concesiune 
de servicii sau contract de achiziţie publică de servicii 
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Conform Legii nr. 51 /2006 republicată. cu modificările şi completările ulterioare, 
delegarea gestiunii unui serviciu de utilităţi publice este "acţiunea prin care o unitate 
administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licenţă, în condiţiile 
prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activităţi din sfera serviciilor de 
utilităţi publice a cărui/cărei răspundere o are. 

Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activităţi de utilităţi publice implică operarea 
propriu-zisă a serviciului/activităţii, punerea la dispoziţie a sistemului de utilităţi publice 
aferent serviciului/activităţii delegat/delegate, precum şi dreptul şi obligaţia operatorului de a 
administra şi exploata sistemul de utilităţi publice respectiv. 

Delegarea gestiunii poate fi efectuată şi de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu 
obiect de activitate se1"iciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ
teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat de acestea." 

Tot în baza aceleiaşi prevederi legale (art. 29 alin. (1 )), gestiunea delegată este 
"modalitatea de gestiune fn care autori1ăţile deliberative ale unilă(ilor administrativ
teritoriale ori. după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiecl de activilate 
serviciile de utilităţi publice, fn numele şi pe seama unilăţilor administrativ-teritoriale 
membre, atribuie unuia sau mai multor operatori /oate ori numai o parte din competentele şi 
re.sponsabilită(ile proprii privind.furnizarea/prestarea serviciilor de ulilităfi publice, pe baza 
unui contract, denumii contract de delegare a gestiunii". 

Conform art. 30 alin. (1) din Legea 51 /2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
"Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii 
pentru serviciile de utililăfi publice prevăzwe la art. l alin. (2) [incluzând. la fit. e), 
„salubrizarea localită(ilor" - n.n.} se.fac în baza unei documentafii de atribuire elaborate de 
delegatar. după caz. fn COl?formitate cu Legea nr. 9812016 privind achiziţiile publice, cu Legea 
nr. 9912016 privind achiziţiile sectoriale şi cu Legea nr. 10012016 privind concesiunile de 
lucrări şi concesiun;/e de servicii.". 

Potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, " contractul de 
delegare a gestiunii senriciilor de utilităţi publice poate fi: 

a) contract de concesiune de servicii; 

b) contract de achiziţie publică de servicii. 

Tipul de contract se stabileşte ţinând cont de măsura în care riscul de operare este 
transmis către operatorul economic. 

Potrivit prevederilor art. 230 alin. (I) si alin. (2) din Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice, autoritatea contractantă are obligaţia să analizeze dacă atribuirea contractului implică 
transferul unei părţi semnificative a riscului de operare către operatorul economic, astfel cum 
este definit în legea privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, iar în cazul în 
care autoritatea contractantă constată ca o parte semnificativă a riscului de operare nu va fi 
transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziţie 
publică. 
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Analiza riscurilor din capitolul 5.2 de mai jos a relevat faptul că o parte semnificativă 
a riscului de operare nu este transferată operatorului, situaţie în care contractul de delegare a 
gestiunii activităţii de eliminare prin depozitare a deseurilor la Depozitul Ecologic de 
Descuri Mofleni-Craiova va fi considerat contract de achizitie publică. Pentru atribuirea 
contractului vor fi aplicate prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

3.2.2 Depozitului Ecologic Mofleni-Craiova 

Depozitul este unul pentru deşeuri solide urbane şi industrial asimilabile, precum şi alte 
tipuri de deşeuri nepericuloase care respectă criteriile de acceptare impuse de legislaţie şi de 
autorizaţia de mediu. 

Depozitul este amplasat în municipiul Craiova-Mofleni şi a fost proiectat pentru o 
capacitate maximă de 6.000.000 mc. care asigură practic capacitatea necesară pentru întregul 
judeţ Dolj. Depozitul este prevăzut să funcţioneze pe o perioadă de 39 de ani. 

Depozitul Ecologic Mofleni-Craiova a fost construit de Mun. Craiova în asociere cu 
SC ECO SUD SA, în temeiul Contractului de asociere nr.17 /2002 prin care Mun. Craiova a 
pus la dispoziţie terenul aferent şi s-a obligat să depoziteze deşeurile provenite de pe raza UAT 
Craiova, iar Eco Sud s-a obligat să asigure proiectarea, finanţarea, execuţia, exploatarea şi 
postmodemizarea depozitului . 

Durata contractului de asociere este de 39 ani începând cu luna iunie 2002. 

Depozitul de la Mofleni a fost construit, în asociere cu SC ECO SUD SA, iniţial pentru 
a deservi doar Mun. Craiova, însă ulterior având în vedere restricţiile de construire a unui alt 
depozit în judeţ şi necesitatea eliminării deşeurilor din toate UAT-urile din judeţul Dolj, 
depozitul Mofleni a fost integrat în proiectul SMID Dolj, iar prin Angajamentul (Protocol) nr. 
509/5368/59114.01.2013, anexa la contractul de finanţare (întărit de Actul adiţional 5 la 
Contractul 17/2002), s-a extins aria de depozitare a deşeurilor pentru toate unităţile 

administrativ-teritoriale membre ADI ECODOLJ; 

Acest depozit administrat de SC ECO SUD SA are obligaţia de preluare spre eliminare 
finală (prin depozitare pe rampă) a deşeurilor provenite de la toate localităţile judeţului Dolj 
prin: 

};:> Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 72/2015 revizuită emisă de APM Dolj în 2022 care 
prevede la Punctul 8 - "Descrierea instala{ iei şi a .fluxurilor tehnologice existente pe 
amplasament" că Depozitul de la Mofleni va asigura preluarea deşeurilor generate în 
toate localităţile rurale şi urbane de pe raza judeţului Dolj; 

>-- Angajamentul (Protocol) nr. 509/5368/59/14.01.2013) încheiat între Judeţul Dolj, 
Primăria Municipiului Craiova şi SC ECO SUD SA care s-a concretizat într-un act 
adiţional nr.5/26.11.2019 la Contractul nr. 17/2002, anexă la cererea de finanţare a 
proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Dolj şi implicit la 
contractul de finanţare europeană, făcând parte integrantă din acesta. 
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3.2.3 Alegerea procedurii de atribuire 

În Judeţul Dolj se implementează Proiectul Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în Judeţul Dolj (SMID Dolj) în conformitate cu Contractul de Finanţare nr. 
5751103 .11.2014 prin POS Mediu (faza I) şi Contractul de Finanţare nr. 153/1 1.12.201 7 prin 
POIM (faza II), proiect finanţat din fonduri europene. 

Prin acest proiect, după o analiză a situaţiei specifice judeţului, s-a conturat o schemă 
de investiţii pentru fiecare componentă a serviciului de salubrizare (pentru activ itatea de 
colectare, transfer, sortare, compostare), iar pentru depozitare, în judeţ existând deja un depozit, 
nu s-au mai acceptat investiţii . 

De menţionat este faptul ca acest proiect a fost verificat şi aprobat de Comisia 
Europeană, conform Deciziei de Aprobare nr. C(2014) 6774 final/Ol. I 0.2014. 

Potrivit art. 2 alin. (12) din Legea nr. 1O1 I2006 privind serviciul de salubrizare al 
localităţilor "proiectele finanţate din fonduri europene nerambursabile se implementează În 
conformitate cu prevederile contractului de finanţare ca cerinţe mi11ime". 

Potrivit art. 7 alin. (1) din Contractul de Finanţare nr. 153/ 11.12.2017 privind fazarea 
Proiectului SMID . Dolj "beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să asigure 
managementul şi implementarea proiectului fn concordanţă cu prevederile acestui contract". 

Anexa la contactul de finanţare şi , prin urmare, parte integrantă din acesta este şi 
Contractul de Asociere privind modul de implementare a Proiectului SMID Dolj, încheiat de 
către toate cele 112 U AT-uri din judeţul Dolj, conform solicitărilor Ghidului de Finanţare. 

Potrivit Anexei nr. 3 la Contractul de Asociere, fluxul deşeurilor este clar definit, 
eliminarea finală prin depozitare a tuturor deşeurilor din judeţul Dolj făcându-se la Depozitul 
Mofleni, Craiova. 

În plus, potrivit art. 1 lit. c din acest contract de asociere se precizează: "scopul 
prezentului acord fi constituie detalierea asocierii dintre Păr{i în cadrul ADI în vederea punerii 
la dispozi{ia asocierii, de către Municipiul Craiova şi SC ECO SUD SA, a depozitului conform 
existent la Craiova (Mofleni) pentru a deservi întregul judeţ până la epuizarea capacităţii 

sale", 

Potrivit art.1 O alin. (1) şi alin. (2) "(1) Depozitul conform situat pe amplasamentul din 
Municipiul Craiova (Mofleni) va O integrat În Sistemul de Management Integrat al deseurilor 
din Judeţul Dolj numai cu acordul SC ECO SUD SRL sial Consiliului Local al Municipiului 
Craiova cu respectarea prevederilor contractului de asociere încheiat între acestea. 

(2) În acest sens, se va încheia un act aditional între Consiliul Local al Municipiului Craiova 
şi SC ECO SUD SRL , act care va fi avizat de ADI si care va avea drept scop extinderea ariei 
de desen,ire a depozitului la întregul judet în confOrmitate cu prevederile protocolului semnat 
între Primăria Municipiului Craiova, SC ECOSUD SRL şi Consiliul Judetean Doli." 

Acest act adiţional a fost semnat în anul 2019, însă pe de o parte ADI ECODOLJ nu 
este parte semnatară, iar pe de altă parte acest act adiţional nu reprezintă un contract de 
delegare, în accepţiunea Legii 5112006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
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În acest sens a opinat şi ANRSC, autoritatea cu competenţe de verificare şi monitorizare 
a serviciilor de utilităţi publice, care arată în cuprinsul adresei nr. 905006/ 01.04.2021 
înregistrată la sediul ADI ECODOLJ cu nr. 798/02.04.2021 că: 

- documentele instituţionale existente în prezent între operatorul depozitului, SC ECO SUD 
SA, şi unităţile administrativ teritoriale din judeţul Dolj (mai puţin Craiova) nu sunt suficiente 
pentru a defini cadrul legal din punct de vedere al reglementării activităţii de depozitare a 
deşeurilor, 

- nu se va mai proceda la acordarea licenţei către societatea SC ECO SUD SA pentru 
administrarea Depozitului Mofleni în lipsa unui contract de delegare a gestiunii activităţii de 
eliminare prin depozitare a deşeurilor încheiat cu ADI ECODOLJ si se solicită ca Asociatia să 
procedeze de îndată la organizarea unei proceduri de atribuire a contractului de delegare pentru 
activitatea de eliminare prin depozitare a deşeurilor în condiţiile legii. 

- sub rezerva că ANAP este autoritatea competentă în domeniul achiziţiilor publice, consideră 
că în situaţia noastră sunt aplicabile prevederile art. 104 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. b) din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

Prin aceeaşi adresă ANRSC, atrage atenţia asupra faptului că nerespectarea de către 
unitătile administrativ teritoriale sau de către asociatiile de dezvoltare intercomunitară a 

' ' 
prevederilor Legii 51 /2006 cu privire la încheierea contractelor de delegare reprezintă 

contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 la 50.000 lei. 

Prin Anexa la Licenţa nr. 5335/J 0.05.2021 emisă de către Autoritatea Naţională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, i s-a pus în vedere 
administratorului Depozitului Ecologic Mofleni-Craiova, ECO SUD SA, să deţină un contract 
de delegare a gestiunii încheiat cu ADI ECODOLJ pentru depozitarea deşeurilor provenite de 
la unităţile administrativ teritoriale din judeţul Dolj. 

În plus potrivit art. V alin. (2) din OUG nr. 133/2022 în termen de maximum 120 de 
zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, autorităţile administraţiei publice 
locale/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia pentru activitatea de depozitare, 
prin eliminare, a deşeurilor municipale prestată de operatori numai pe baza autorizaţiei de 
mediu să atribuie contract de delegare a gestiunii activităţii. 

Faptul că acest depozit este unicul depozit din judeţ şi că nu există altă soluţie 

alternativă permisă de legislaţia în vigoare (şi prin unnare nu există concurenţă pentru acest 
serviciu) rezultă şi din corespondenţa cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj (a se vedea 
adresa nr. 11226/30.08.2018, nr.116/07.02.2020) sau cu Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Mediului (adresa nr. l/4611 /VT/11.12.2018) prin care se arată că Depozitul Ecologic 
Mofleni este singurul depozit conform de deseuri din judetul Dolj şi a stat la baza 
evaluării optiunilor de gestionare a deşeurilor generate la nivelul judetului Dolj, prevăzute 
în Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor (PNGD) aprobat prin HG nr. 942/20.12.2017, 
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Dolj (PJGD), Proiectul "Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj" ca singura variantă de eliminare a 
deşeurilor, ţinându-se cont de faptul că, pe de o parte capacitatea estimată de depozitare a 
acestuia acoperă pe termen mediu şi lung necesarul de preluare a deşeurilor municipale 
reziduale provenite de pe raza tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din Judeţul Dolj, iar 
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pe de altă parte ţinta europeană este ca până în anul 2035 cantitatea totală, exprimată în tone, a 
deşeurilor municipale eliminate anual prin depozitare să fie redusă la 10% sau mai puţin din 
totalul deşeurilor municipale generate. 

Întrucât, aşa cum am arătat mai sus, în virtutea contractelor mai sus amintite (Contractul 
de finanţare europeană nerambursabilă, Contractul de Asociere nr. 1712002 privind proiectarea, 
finanţarea, execuţia, exploatarea şi postmonitorizarea Depozitului de Deşeuri Mofleni, 
Contractul de Asociere privind modul de implementare a proiectului "Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj'') ECO SUD, este singurul operator ca.re poate presta 
din punct de vedere tehnic serviciile de depozitare ale deseurilor generate în judetul Dolj. 

Subliniem faptul că toată infrastructura proiectului cu finanţare europeană a fost 
dimensionată şi proiectată în funcţie de existenţa Depozitului Ecologic Mofleni (distanţe între 
staţiile de transfer, capacitatea depozitului, costuri, etc). 

Analizând toate aspectele de mai sus, prin prisma prevederilor Legii 98/2016 
rezultă următoarele: 

Din punct de vedere tehnic: 

- realizarea unui nou depozit pentru judeţul Dolj nu este posibilă la acest moment din cauza 
restricţiilor prevăzute în Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi Planul Naţional de 
Gestionare a Deşeurilor; 

- depozitul de la Mofleni este singurul depozit conform din judeţul Dolj (conform Strategiei 
Naţionale de Gestionare a Deşeurilor, Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi Planului 
Naţional de Gestionare a Deşeurilor); 

- prin contractul de finanţare europeană nerambursabilă depozitul prevăzut pentru eliminarea 
deşeurilor generate în judeţul Dolj este Depozitul Mofleni-Craiova, administrat (operat) de 
furnizorul de servicii ECO SUD SA, întregul flux al deşeurilor, precum şi toată infrastructura 
fiind dimensionată şi proiectată în funcţie de existenţa Depozitului Ecologic Mofleni (crearea 
staţiilor de transfer, de compostare şi de sortare, distanţe între staţiile de transfer, capacitatea 
depozitului, costuri, etc); 

Astfel precizăm ca judeţul a fost împărţit în 6 zone de colectare şi transport, pentru 5 zone 
înfiinţându-se staţii de tranfer (aceastea fiind necesare în vederea optimizării costurilor de 
transfer şi transport a deşeurilor), iar o zonă (zona I) în care se regăseşte Depozitul Ecologic 
Mofleni, nu a fost prevăzută cu Staţie de Transfer, pentru localităţile din această zonă deşeurile 
fiind direct transportate în depozit. 

Rostul staţiilor de transfer este acela ca din punct de vedere tehnic să se poată realiza eficient 
transferul deşeurilor către eliminarea finală la depozit, iar costurile unice cu această activitate 
să se stabiliească în funcţie de o distanţă unică şi precisă către următoarea facilitate. 

Fluxul deşeurilor municipale reziduale este stabilit în funcţie de instalaţiile existente după cum 
unnează: 

Zona 1 - Craiova: transport direct de la operatorul de colectare şi transport către 
depozitul ecologic Mofleni 
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Zona 2 - Băileşti: transfer prin intremediul staţiei de transfer către depozitul ecologic 
Mofleni 

Zona 3 - Calafat: transfer prin intremediul staţiei de transfer către depozitul ecologic 
Mofleni 

Zona 4 - Filiaşi: transfer prin intremediul staţiei de transfer către depozitul ecologic 
Mofleni 

Zona 5 - Dobreşti: transfer prin intremediul staţiei de transfer către depozitul ecologic 
Mofleni 

Zona 6 - Goicea: transfer prin intremediul staţiei de transfer către depozitul ecologic 
Mofleni 

Eliminarea către orice alt depozit care nu se regăseşte în zona stabilită prin Proiect are 
repercursiuni asupra fluxului de deşeuri stabilit prin Proiectul "Sistem de Management Integrat 
al Deşeurilor în judeţul Dolj" şi delegat către operatorii care efectuează colectarea şi 

transportul, precum şi transferul deşeurilor. 

Din punct de vedere tehnic orice distanţe mai mari parcurse de autospecialele de colectare şi 
transport sau transfer către următoarea facilitate, implică timpi de operare mai mari care pun în 
dificultate sustenabilitatea serviciului de salubrizare. 

De asemenea, Strategiile Naţionale şi Judeţene întrevăd îmbunătăţirea sistemului de salubrizare 
prin noi investiţii care, prioritar, trebuie să respecte fluxul iniţial al Proiectului, scopul lor fiind 
de asigurare a tratarii corespunzatoare a deseurilor astfel încât costurile şi optimizarea tehnică 
a serviciului de salubrizare să nu fie influenţate negativ. 

- exista obligativitatea impusă prin lege (art. 2 alin. (12) din Legea nr. 10112006) ca proiectele 
cu finanţare europeană să fie implementate conform prevederilor din contractul de finanţare; 

- prestarea activităţii de un operator economic, altul decât SC ECO SUD SA, în depozitul 
Mofleni nu este posibilă întrucât prin Contractul de asociere nr. 17/2002 construirea şi 
operarea depozitului Mofleni este dreptul exclusiv al SC ECO SUD SA pentru o perioada 
de încă aproximativ 20 ani; 

- având în vedere că la această dată Depozitul de la Mofleni-Craiova este singurul depozit 
conform din judeţul Dolj , precum şi faptul că acesta este construit, autorizat şi operat de SC 
ECO SUD SA, în temeiul Contractului de asociere 17/2002, pentru o perioadă de încă 20 ani, 
nu există posibilitatea, nici tehnică nici legală, ca în acest depozit să opereze doi sau mai mulţi 
operatori, SC ECO SUD SA fiind singurul furnizor de servicii de depozitare a deşeurilor 
municipale pentru judetul Dolj; 

- prestarea activităţii de către un alt operator economic la un depozit din alt judeţ al ţării , pe de 
o parte ar încălca principiul proximităţii eliminării deşeurilor, iar pe de altă parte ar creşte 
substanţial costurile de colectare şi transport, costuri ce sunt stabilite printr-un alt contract de 
delegare; 

- legislaţia aplicabilă nu restricţionează dreptul operatorului de a încheia, mai multe contracte 
de delegare, cu alte unităţi administrativ teritoriale din judeţ, individual sau în asociere; 

9 



- ADI ECODOLJ este autoritatea contractantă mandatată de UAT-uri să încheie contracte de 
delegare cu operatorii serviciilor de salubrizare (inclusiv depozitarea). 

Din punct de vedere al lipsei concurenţei, nu exista o restrângere artificială de către 
autoritatea contractantă (ADI ECODOLJ) a parametrilor achiziţiei în condiţiile în care situaţia 
creată cu privire la existenţa unui singur depozit în judeţul Dolj este generată de prevederi 
legislative în domeniul mediului şi de politica la nivel naţional în domeniul gestionării 

deşeurilor. 

În acest context subliniem că, pe de o parte, potrivit principiului proximităţii şi al 
menţiunilor din Contractul de finanţare şi proiectul SMJD Dolj depozitul nu poate fi altul decât 
singurul depozit din judeţ, iar pe de alta parte, operatorul economic este singurul operator 
economic ce în prezent deţine dreptul de a opera Depozitul Ecologic Mofleni. 

Menţionăm că în analiza lipsei concurenţei trebuie avut în vedere stricteţea cu care, 
pentru protecţia mediului, se elaborează documente strategice de planificare la nivel naţional , 

regional şi judeţean care trebuie respectate, fiind aprobate, fie prin Hotărâri de Guvern, fie prin 
Hotărâri ale administraţiei locale. 

Astfel, pentru îndeplinirea obiectivelor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor 
(înainte Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, abrogata prin OUG nr. 92/2021) se 
elaborează planuri de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, judeţean şi al municipiului 
Bucureşti, în conformitate şi cu prevederile art. 25 din aceeaşi Ordonanţă, articol care 
reglementează principiul autonomiei şi proximităţii (principiu care în esenţă stabileşte că 
deşeul va fi valorificat sau eliminat cât mai aproape posibil de locul de generare, ierarhia fiind 
local, regional, naţional). 

Planul naţional de gestionare a deşeurilor, se elaborează de către autoritatea publică 
centrală pentru protecţia mediului şi acoperă întregul teritoriu geografic al României şi se 
aproba prin Hotărâre de Guvern şi se notifică Comisiei Europene. 

În baza principiilor şi obiectivelor din PNGD şi a cadrului general din Ordinul 
ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 95112007 se elaborează/realizează/revizuiesc 
planurile judeţene de gestionare a deşeurilor, denumite in continuare P JGD, de către Consiliul 
Judeţean Dolj, în colaborare cu Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului. 

Prin urmare, în spetă este exclusă aplicarea unei proceduri competitive pentru 
încheierea contractului, incidente fiind prevederile privind o procedură de negociere fără 
publicare prealabilă. 

Coroborând aceste aspecte precum şi motivele detaliate în capitolul 3.2.1 singura 
procedură aplicabilă în cauza pentru delegarea gestiunii activitătii de administrare a 
depozitului de deşeuri pentru deşeurile municipale menajere si similare provenite de pe 
raza judeţului Dolj este negocierea fără publicare prealabilă reglementată de prevederile 
art. 104 alin. (1) lit. b) din Lege.a nr. 98/2016 - "Autoritatea contractantă are dreptul de a 
aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru 
atribuirea contractelor de achiziţii publice/acorduri-cadru de lucrări, de produse sau de servicii 
într-unul din următoarele cazuri: ... b) da ca lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate 

10 



numai de către un anumit operator economic pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. 
(2)"; 

şi art. 104 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 9812016 - "Motivele prevăzute la alin. ( 1) lit. b) sunt 
următoarele: ... b) concurenta lipseşte din motive tehnice''; 

cu singurul furnizor al acestor servicii - administratorul Depozitului Ecologic Mofleni -
Craiova, ECO SUD SA. 

3.3 Alegerea şi justificarea criteriilor de verificare privi11d capacitatea şi, după caz, criteriile 
de selecţie 

Având în vedere importanţa protejării mediului şi a sănătăţii populaţiei judeţului Dolj, 
autoritatea contractantă consideră necesară existenţa unui sistem de asigurare a calităţii şi a 
unui sistem de management de mediu pentru activitatea care face obiectul contractului. 

Cerinţa 1 - Sistem de asigurare a calităţii 

Ofertantul va face dovada implementării unui 
sistem de management al calităţii conform SR EN 
ISO 9001 sau echivalent, în domeniul în care se 
încadrează acth•ităţile principale care fac obiectul 
procedurii. 

Cerinţa 2 - Management de mediu 

Ofertantul va race dovada implementării unui 
sistem de management de mediu conform SR EN 
ISO 14001 sau echivalent, în domeniul în care se 
încadrează activităţile principale care fac obiectul 
procedurii. 

Ofertantul va prezenta în original/copie legalizată/copie 
certificată conform cu originalul un certificat emis de un 
organism independent care atestă că acesta are 
implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un 
sistem de management al calităţii pentru activităţile care 
fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit. 

Certificatul trebuie să fie valabil la data limită stabilită 
pentru depunerea ofertelor. 

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să 
îndeplinească aceasta cerinţă, pentru partea de contract 
pe care urmează să o realizeze. 

Ofertantul va prezenta în original/copie legalizată/copie 
certificată confonn cu originalul un certificat emis de 
un organism independent care atestă că acesta are 
implementat, confonn ISO 14001 sau echivalent, un 
sistem de management de mediu pentru activităţile care 
fac obiectul contractului ce um1ează a fi atribuit. 

Certificatul trebuie să fie valabil la data limită stabilită 

pentru depunerea ofertelor. 

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să 
îndeplinească această cerinţă, pentru partea de contract 
pe care pe care urmează să o realizeze. 

3.4 Alegerea şi justificarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare utilizaţi 

Art. 187 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, reglementează atribuirea 
contractelor de achiziţie publică pe baza criteriului "preţul cel mai scăzut". 

Depozitul Ecologic Mofleni-Craiova a fost integrat în Proiectului "Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dolj" (SMID Dolj) prin Angajamentul (Protocol) 
încheiat între Judeţul Dolj, Primăria Municipiului Craiova şi SC ECO SUD SA ş1 prm 
Contractul de Asociere privind modul de implementare al Proiectului SMID Dolj. 
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Prin acest proiect se urmăreşte implementarea la nivelul judeţului a unui nou sistem de 
gestionare a deşeurilor, respectiv a unui sistem integrat la nivelul judeţului . Pentru ca acest 
sistem să poată fi implementat cu succes în judeţul Dolj, este necesar ca toţi factorii implicaţi 
(beneficiarii serviciului, autorităţile locale şi operatorii) să cunoască. să accepte şi să 

implementeze acest sistem. 

Implementarea proiectului are ca scop deservirea populaţiei prin oferirea de servicii de 
calitate la preturi (tarife) suportabile/acceptabile, astfel că, pentru asigurarea succesului 
implementării acestui sistem, criteriul obiectiv stabilit de autoritatea contractantă are în vedere 
preţul (tariful) aferent activităţii de eliminare prin depozitare a deşeurilor, respectiv 
tariful pentru depozitarea deşeurilor municipale (lei/tonă). 

Aplicarea acestui criteriu va impune ofertarea la un nivel rezonabil al preţului (tarifului) 
şi va contribui la menţinerea gradului de suportabilitate al tarifelor de către beneficiarii finali 
ai serviciului (populaţie, agenţi economici, instituţii). 

4. MODALITATEA DE ACHIZIŢIE 

Resurse disponibile pentru efectuarea achiziţiei: 

• Resurse financiare: finanţarea va fi asigurată din sumele încasate la bugetele locale ale 
autorităţilor locale membre ADI ECODOLJ, cu titlu de taxă de salubrizare şi din tarifele 
aplicate consumatorilor non-casnici şi operatorilor de salubrizare. 

• Resurse profesionale: resurse proprii Autoritate Contractantă şi experţi cooptaţi. 

5. CONTRACTUL 

Obiectul contractului şi a caietului de sarcini îl constituie strict prestarea serviciului de 
salubrizare, respectiv activitatea de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a 
deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a 
reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a 
deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare 
interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase (prevăzută 
la art. 2 alin. 3 lit. i) din Legea l O 112006) şi nu vizează alte servicii de salubrizare. 

5.1 Tipul contractului 

Potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51 /2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, '·contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi: 

a) contract de concesiune de servicii; 

b) contract de achizitie publică de servicii". 

Tipul de contract se stabileşte ţinând cont de măsura în care riscul de operare este 
transmis către operatorul economic. Astfel, în cazul în care, prin contract, o parte semnificativă 
a riscului de operare va fi transferată operatorul economic, contractul va fi considerat contract 
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Nr. 

1. 

2. 

3. 

de concesiune, atribuirea acestuia urmând să fie făcută. conform prevederilor Legii nr. l 00/2016 
privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. Se consideră că o parte semnificativă 
a riscului de operare a fost transferată atunci când pierderea potenţială estimată suportată de 
concesionar nu este una neglijabilă. În cazul în care o parte semnificativă a riscului de operare 
nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de 
achiziţie publică, iar atribuirea se va face conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice. 

Analiza riscurilor a relevat faptul că o parte semnificativă a riscurilor nu este transferată 

operatorului, situaţie în care contractul de delegare a gestiunii activităţii de eliminare prin 

depozitare a deşeurilor la Depozitul Ecologic de Deşeuri Mofleni-Craiova va fi considerat 

contract de achiziţie publică de servicii. Pentru atribuirea contractului vor fi aplicate 

prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

5.2 Riscuri 

La alocarea riscurilor a fost aplicată ca regulă generală aceea că riscul trebuie suportat 
de către partea care îl poate atenua în cea mai mare măsură şi/sau care poate controla cel mai 
bine consecinţele. Astfel, fiecare parte îşi va asuma riscuri pe care va fi în măsură să le 
gestioneze în vederea optimizării bancabilităţii proiectului. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate riscurile identificate şi modul de alocare a acestora. 

Denumirea riscului 

Mediu (contaminarea 
terenurilor învecinate) 

Asigurarea cu utilităţi 
- epurarea apelor uzate 
- exploatare 
neconfonnă -

Contestarea activităţii 
de către populaţia 

Descrierea riscului şi managementul 
riscului 

Pe parcursul operării, se produc contaminări 
ale terenurilor învecinate, fiind necesare 
activităţii de decontaminare şi costuri pentru 
aceste activităţi. 

Operatorul este obligat să-şi ia toate măsurile 
necesare pentru evitarea unor astfel de 
evenimente. Angajarea de experţi pentru 
investigare şi stabilirea măsurilor de 
minimizare a costurilor şi evitarea întârzierilor. 

Efluenţii amplasamentului să nu fie conform 
cu cerinţele din autorizaţii. Exploatare 
neconformă datorată operării. 

Operatorul va respecta reglementările legale 
şi va asigura resursele financiare pentru 
cheltuielile operaţionale. 

Nu poate face obiectul unei ajustări a tarifului 
orice invest iţie/cheltuială necesară respectării 

condiţiilor iniţiale de calitate ale efluenţilor. 

După punere în exploatare poate apărea şi se 
poate amplifica în timp nemulţumirea 
populaţiei faţă de influentele activităţilor 
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Alocare 

Autoritatea 
Contractantă 

Delegat 

100% 

100% 

50% 50% 



Alocare 

Nr. Denumirea riscului 
Descrierea riscului şi managementul 

Autoritatea riscului Delegat 
Contractantă 

rezidentă din desfăşurate asupra calităţii vieţii. Acestea pot 
vecinătăţi ajunge la situaţii conflictuale şi litigii. Această 

categorie de risc nu se referă la operarea 
neconfonnă a depozitului, situaţie în care 
Operatorul devine responsabil. 

Operatorul trebuie să asigure resursele 
necesare efectuării studiilor şi expertizelor 
necesare. 

Orice măsură de control/eliminare/minimizare 
a fenomenelor contestate va fi implementată 

doar cu acordul prealabil al Autorităţii 
contractante. 

Costurile vor fi recuperate în proporţie de 
50% de către Delegat, putând constitui un 
motiv de ajustare a tarifului. 

Autoritatea Contractantă are dreptul de a 
efectua periodic, dar cel mult 1 data/an un 
audit de conformitate privind modul de 
operare a depozitului. 

4. Cantităţile de deşeuri Cantităţile lunare cântărite la intrarea în 
la intrarea în depozit instalaţie sunt semnificativ mai mici decât 
sunt mai mici decât estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de 
cele estimate servicii şi calcularea tarifului. 

Pentru cazurile care conduc la modificarea 
cantităţilor, care determină modificarea 
costurilor cu o influenta mai mare de 5%, pe o 70% 30% 
perioada de 3 luni consecutiv, Operatorul este 
îndreptăţit să solicite aprobarea unei 
modificări a tarifului. 

Modificarea tarifului se va realiza obligatoriu 
în corelaţie cu actualizarea datelor privind 
generarea şi cu prevederile legislative. 

5. Cantităţile de deşeuri Cantităţile lunare cântărite la intrarea în 
la intrarea în instalaţii instalaţie sunt mai mari decât estimările pe 
sunt mai mari decât baza cărora s-a bazat oferta de servicii şi 
cele planificate calcularea tarifului. 

Pentru cazurile care conduc la modificarea 50% 50% 
cantităţilor, care determină modificarea 
costurilor cu o influenţă mai mare de 5%, pe o 
perioada de 3 luni consecutiv, Autoritatea 
Contractantă poate solicita modificarea 
tarifului. 
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Alocare 

Nr. Denumirea riscului 
Descrierea riscului şi managementul 

Autoritatea riscului Delegat 
Contractantă 

6. Operarea tehnologică a Operatorul nu operează conform actelor de 
depozitului- operare reglementare emise de către autorităţile 
neconfonnă competente. 

Operarea neconformă este constatată de actele 
de inspecţie şi control ale autorităţilor 
competente şi de auditurile de evaluare a 
conformităţii efectuate de Autoritatea 
Contractantă. 

Nu vor fi luate în considerare auditurile 
100% 

realizate pentru certificarea sistemelor de 
management de mediu (ISO 14001 ). 

Responsabilitatea şi suportarea costurilor 
conformării activităţii revine exclusiv în 
sarcina Operatorului. 

Nu sunt îndreptăţite solicitări de rambursare a 
cheltuielilor realizate în vederea conformării 
şi nici solicitări de ajustare a tarifului pentru 
conformare. 

7. ADI ECODOLJ în Gradul scăzut de încasare a contravalorii 
incapacitate de a plăti serviciilor prestate conduce la dificultăţi 
la timp şi integral financiare, operare neconfonnă şi 
facturile operatorului imposibilitatea derulării programului de 
(plătite prin taxe de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor. 
salubrizare), care duce 

Operatorul nu poate fi făcut responsabil de 100% 
la încasarea parţială a încasarea taxelor de salubrizare de la 
sumelor contractate de 

populaţie. 
Operator 

Autoritatea contractantă trebuie să asigure un 
echilibru între valoarea tarifului şi capacitatea 
de plată a beneficiarilor. 

8. Inflaţie Costurile cresc foarte mult şi, brusc, din cauza 
inflaţiei este necesară ajustarea tarifului mai 
devreme de un an. 

Serviciul de salubrizare va fi încasat prin 
intermediului unui tarif. În cazuri justificate, 

100% 

tariful se poate ajusta la solicitarea 
operatorului. 

9. Insolventa Constatarea intrării în incapacitate de plată a 
Operatorului Operatorului. Serviciul nu mai poate fi prestat. 

Documentaţia de licitaţie va fi întocmită de 
aşa natură încât Operatorul identificat să fie 50% 50% 

solvabil. 

În cazul în care Operatorul devine insolvabil 
pe durata contractului, Contractul poate fi 
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Nr. 

IO. 

Denumirea riseului 
Descrierea riscului şi managementul 
riscului 

reziliat, iar Autoritatea Contractantă va 
organiza o noua licitaţie . 

Modificarea taxelor Modificări ale taxelor indirecte (TV A), 
indirecte introducerea/eliminarea taxării indirecte. 

5.3 Modalitatea de implementare a contractului 

5.3.1 Condiţii de executare a contractului 

Alocare 

Autoritatea 
Delegat 

Contractantă 

100% 

Confonn dispoziţiilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are obligaţia 
de a solicita şi de a obţine eliberarea licenţei A.N.R.S.C. pentru prestarea activităţii, în tennen 
de 90 de zile de la data semnării contractului de delegare a gestiunii. 

5.3.2 Ajustarea şi modificarea preţului contractului 

Cuantumul şi regimul tarifelor se ajustează/modifică potrivit prevederilor Ordinului 
ANRSC nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarţfelor pentru activitatile de salubrizare, precum si de calculare a 
tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deseurilor si a taxelor de salubrizare, ajustare 
sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, 

fiind o clauză de revizuire a contractului în înţelesul art. 221 alin. (I) lit. a) din Legea 98/2016. 

Modificarea Contractului se face prin act adiţional încheiat în scris între părţile 
contractante cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 221 - 222 1 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. 4 Modalităţi de plată şi penalităţi 

Contravaloarea Serviciului fumizat/prestat este facturată de Delegat după cum 
urmează: 

- pentru contravaloarea Serviciului prestat aferent fiecărei unităţi administrativ-teritoriale 

membra ADI în parte, pentru utilizatorii casnici, lunar cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii 

următoare lunii în care a fost prestat Serviciul, factura urmând a fi emisa către ADJ ECODOU, 

urmând ca ADI în termen de maxim 1 O zile să refactureze corespunzător fiecărei UA T în parte; 

Unităţile administrativ-teritoriale vor achita lunar facturile emise de ADI către acestea în 

termen de maxim 15 zile de la data primirii facturii; 

- UAT-urile vor achita pentru deşeurile menajere prin intermediul ADI factura emisă de 

operator, în termenul de maxim 45 zile de la înregistrarea facturii la sediul ADI; 

- pentru contravaloarea Serviciului prestat utilizatorilor non-casnici (agenţi economici şi 

instituţii), facturarea se va face conform contractelor individuale încheiate de Delegat cu 
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operatorul de colectare şi transport şi/sau operatorii de salubrizare existenţi (inclusiv operatorul 

instalaţiilor de tratare a deşeurilor - transfer, sortare, compostare şi tratare mecano-biologică); 

Factura emisă de operator va fi însoţită de un centralizator în care se vor evidenţia 

cronologic fiecare transport în parte şi care va cuprinde cel puţin: nr. tichet, dată intrare, 

furnizor, cod deşeu, număr de înmatriculare vehicul, provenienţă, cantitate, generator. 

Tarifele vor fi modificate sau ajustate în conformitate cu metodologia aplicabilă, 

adoptată de Autoritatea de Reglementare. 

Modificarea şi ajustarea tarifului se aprobă de ADI conform prevederilor Ordinului 
ANRSC nr. 640/2022. 

6. INFORMA ŢII NECESARE VERJFICĂRII DE CĂTRE ANAP 

Nr. Aspecte 
Conţinut relevant din strategie 

crt. 

1. 

verificate 

Procedura de 
atribuire aleasă 

Opţiune aleasă 

Negociere fără 
publicare prealabilă 

Justificare 

A vând în vedere că: 

- Depozitul Ecologic Mofleni este singurul depozit 
prevăzut pentru judeţul Dolj în Planul Judeţean de 
Gestionare a Deşeurilor, în Planul Naţional de Gestionare 
a Deşeurilor şi în Proiectul "Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor în .Judeţul Dolj " care are finanţare 
europeană nerambursabilă; 

- Întreaga infrastructură, precum şi tot fluxul deşeurilor 
au fost dimensionate în funcţie de acest depozit, ca fiind 
instalaţia de eliminare finală a deşeurilor din Judeţul 
Dolj, pnn acest proiect cu finanţare europeană 

nerambursabilă; 

- ECO SUD SA este singurul furnizor de servicii în 
incinta Depozitului Ecologic Mofleni; 

- art. 2 alin. (12) din Legea nr. 101/2006 privind 
serviciul de salubrizare al localităţilor "proiectele 

.finanţate din fonduri europene nerambursabile se 
implementează În conformitate cu prevederile 
contractului de finanţare ca cerinţe minime "; 

raportat la următoarele prevederi legale: 

- art. 104 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 -
"Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica 
procedura de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de 
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2. 

3. 

4. 

5. 

Modalitatea 
specială de 
atribuire 

Reducerea 
termenelor 

Împărţire pe 
loturi 

Criterii de 
calificare 
privind 
capacitatea, 
inclusiv 
cerinţele 

privind 
înscrierea în 
registrele prof. 

NU 

NU 

NU 

achiziţii publice/acordurilor-cadru de lucrări, de produse 
sau de servicii într-unul din următoarele cazuri: ... b) dacă 
lucrările, produsele sau sen1iciile pot fi furnizate numai 
de către un anumit operator economic pentru unul dintre 
motivele prevăzute la alin. (2)"; 

- art. 104 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 98/2016 -
"Motivele prevăzute la alin. ( 1) lit. b) sunt următoarele: 
.„ b) concurenţa lipseşte din motive tehnice"; 

este necesară delegarea gestiunii activităţii de eliminare, 
pnn depozitare, a deseurilor reziduale, a deseurilor 
stradale, a deseurilor de pamant si pietre provenite de pe 
caile publice, a reziduurilor rezultate de la instalatiile de 
tratare a deseurilor municipale, precum si a deseurilor 
care nu pot fi valorificate provenite din activitati de 
reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a 
Iocuintelor la depozitele de deseuri nepericuloase 
provenite de pe raza judeţul Dolj prin procedura de 
achiziţie publică de negociere fără publicare prealabilă 
conform prevederilor art. 104 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) 
lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
cu modificări şi completările ulterioare, către 

administratorul Depozitului Ecologic Mofleni - Craiova, 
ECO SUD SA. 

Nu este cazul. 

Nu este cazul. 

A vând în vedere specificul contractului ş1 montajul 
financiar al contractului, care ar face coordonarea 
contractelor dificil de gestionat şi executarea contractului 
costisitoare în raport cu avantajele potenţiale ale lotizării, 
contractul nu este împărţit pe loturi. 

Operatorul economic trebuie să dovedească o formă de 
înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din 
care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, 
că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a 
constituirii, precum ş1 faptul că are capacitatea 
profesională de a realiza activităţile care fac obiectul 
contractului. 

Prin solicitarea ca operatorul economic să prezinte 
documentele care dovedesc forma de înregistrare, 
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6. 

7. 

8. 

sau corn. 

Criterii de 
selecţie 

Criteriul de 
atribuire 

ANEXE: 

Capacitatea tehnică şi 
profesională 

NU 

Preţul cel mai scăzut 

autoritatea contractantă doreşte să obţină confirmarea 
faptului că acesta este legal constituit, nu se află în nici 
una din situaţiile de anulare a constituirii sale, precum şi 
a faptului că are capacitatea profesională de a realiza 
activităţile care fac obiectul contractului. 

Ofertantul trebuie să facă dovada implementării unui 
sistem de management al calităţii conform SR EN ISO 
900 l sau echivalent, în domeniul în care se încadrează 
activităţile principale care fac obiectul procedurii şi a 
implementării unui sistem de management de mediu 
confonn SR EN ISO 14001 sau echivalent, în domeniul 
în care se încadrează activităţile principale care fac 
obiectul procedurii. 

Având în vedere importanţa protejării mediului ş1 a 
sănătăţii populaţiei judeţului Dolj, autoritatea 
contractantă consideră necesară existenţa unui sistem de 
asigurare a calităţii şi a unui sistem de management de 
mediu pentru activitatea care face obiectul contractului. 

Nu este cazul. 

Implementarea proiectului SMID Dolj are ca scop 
deservirea populaţiei prin oferirea de servicii de calitate 
la tarife suportabile/acceptabile, astfel că, pentru 
asigurarea succesului implementării acestui sistem, 
criteriul obiectiv stabilit de autoritatea contractantă are în 
vedere preţul (tariful) aferent activităţii de eliminare 
prin depozitare a deşeurilor, respectiv tarif pentru 
depozitarea deşeurilor municipale flei/tonăj . 

Art. 34 din HG nr. 395/2016 prevede "/n cazul in care 
criteriul utilizat este „pretul cel mai scazut ", astfel cum 
este prevazut la art. 187 alin. (3) lit. a) din Lege, 
stabilirea ofertei casrigatoare se realizeaza numai prin 
compararea preturilor prezentate in cadrul ofertelor 
admisibile, /ara sa fie cuantificate alte elemente de 
natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul 
de indeplinire a contractului de catre operatorii 
economici participanti la procedura de atribuire. " 

Contractul nr. 1 7 /2002 şi a Actelor Adiţionale aferente; 
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Hotărârea Consiliului Local Craiova nr. 504/21.12.2017; 
Hotărârea Consiliului Local Craiova nr. 72/2019; 
Contractele de Finanţare nr. 5751 /03.11.2014 prin POS Mediu (faza I) nr. 
153/11.12.2017 prin POIM (faza II); 
Deciziei de Aprobare nr. C(2014) 6774 final/01.10.2014; 
Extras din Cererea de finanţare a Proiectului SMID Dolj; 
Contractul de Asociere privind Modul de Implementare al Proiectului SMID Dolj şi 

actele adiţionale; 

Angajamentul (Protocol) nr. 509/536859/14.01.2013 încheiat între Consiliul Judeţean 
Dolj, Primăria Municipiului Craiova şi SC ECO SUD SA; 

Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 72/2015, revizuită în anul 2022, eliberată de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Dolj; 
Licenţa de operare nr. 5335/10.05.2021 şi condiţiile asociate licenţei , eliberată de 

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice; 
Adresa Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice nr. 905006dinO1.04.202 l; 

Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj nr. 11226 din 30.08.2018; 
Adresa Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului nr. 1-4611-VT din 11.12.2018; 

Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj nr. 116 din 07 .02.2020. 
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