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CLARIFICĂRI  

 

Valorificare a deșeurilor nedezmembrate si nesortate rezultate din casarea 

/dezmembrarea partială cu forte proprii a mijloacelor fixe si a bunurilor materiale, altele decat 

mijloacele fixe, aprobate la casare, aflate pe platformele statiilor de transformare 

400/220/110 kV Mintia , 220/110kV Pestis, 220/110kV Iaz, 220/110/20 kV Baru Mare si 

Depozit Fratelia - Lot 8 

 

Întrebare 1: “Autorizația de mediu este în termen de valabilitate și nu are viza anuală 
iar eu pot obține viza anuală în luna August, arăt că la licitația din 03.03.2022 am participat la 
licitația organizata de dvs pentru vânzarea de feroase și neferoase” 

Răspuns 1: În Documentația de valorificare, la punctul 4.3  I) 7) se specifică 
următoarele: 
 7) AUTORIZAȚIE DE MEDIU - (eliberată de către Agenția pentru Protecția Mediului 

conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările 
ulterioare) cu viza anuală aplicată în termen de valabilitate (conform OMMAP nr. 
1150/2020), se vor prezenta: copie certificată pentru conformitate cu originalul, cu 
ștampila și semnătura reprezentantului legal al cumpărătorului, valabilă pe toată perioada 
derulării contractului de vânzare, care va conține cel puțin următoarele coduri CAEN: 
3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase - obligatoriu acest cod va fi în autorizația de 

mediu a ofertantului; 
3812 - Colectarea deşeurilor periculoase - obligatoriu acest cod va fi în autorizația de 

mediu a ofertantului; 
3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase (contractare serviciu cu terț 

autorizat); 
3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase (contractare serviciu cu terț 

autorizat); 
3831- Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru 

recuperarea materialelor (pt. valorificarea echipamentelor casate cu conținut de 
componenete periculoase 16 02 13*) - obligatoriu acest cod va fi în autorizația de 
mediu a ofertantului; 

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri (sau contractare serviciu cu terț autorizat). 
Notă: În cazul în care valabilitatea autorizației de mediu expiră în perioada de derulare a 
procedurii de valorificare, sau după caz, în perioada de derulare a contractului, operatorul 
economic are obligația de a actualiza/prelungii valabilitatea acesteia și a depune la 
vânzător documentele doveditoare privind actualizarea/prelungirea valabilității acesteia. 

În concluzie, la data licitației trebuie sa prezentați autorizația de mediu cu ultima viză anuală 
pe care o aveți (deci autorizație de mediu în termen de valabilitate) și demersurile pentru 
prelungire acesteia. 

 

 
Întrebare 2: ”codu caen 16 02 13 nu îl am direct pe autorizație și îl am la colaboratorii 

mei prin contracte care sunt în curs de derulare.” 

Răspuns 2: În cadrul documentației se specifică în mod clar, pentru codul 3831 și 16 
02 13* -  "obligatoriu acest cod va fi în autorizația de mediu a ofertantului;" 
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Întrebare 3: ” Am rugamintea dacă se poate să îmi spuneți care este data expirării 
perioadei de valabilitate a ofertei.” 

Răspuns 3: Răspunsul la întrebarea dumneavoastră îl găsiți în Formular 1,punctul 3) 
"3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile." 

 
Întrebare 4: ”- la pct.3) din cap. 4.3 ( conținutul documentelor de calificare ) 

Formularul 13,se cer efectivele medii anuale ale personalului angajat ,iar societatea noastră 
are un singur angajat permanent,noi făcând angajări punctuale pentru fiecare contract în 
parte( de exemplu în anul 2017 când am demontat AT-ul de 200 MVA din Stația 220/110 kV 
Reșița,am lucrat cu SMART Deva,lucrările decurgând foarte bine),în consecință vrem să știm 
dacă acest lucru reprezintă un impediment pentru dumneavoastră ?” 

Răspuns 4: Conform documentației aprobată, la punctul 4.3  I) 7) se solicită ca 
ofertantul să prezinte: 

7) AUTORIZAȚIE DE MEDIU - (eliberată de către Agenția pentru Protecția Mediului 
conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările 
ulterioare) cu viza anuală aplicată în termen de valabilitate (conform OMMAP nr. 
1150/2020), se vor prezenta: copie certificată pentru conformitate cu originalul, cu ștampila și 
semnătura reprezentantului legal al cumpărătorului, valabilă pe toată perioada derulării 
contractului de vânzare, care va conține cel puțin următoarele coduri CAEN: 

3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase - obligatoriu acest cod va fi în autorizația de 
mediu a ofertantului; 

3812 - Colectarea deşeurilor periculoase - obligatoriu acest cod va fi în autorizația de 
mediu a ofertantului; 

3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase (contractare serviciu cu terț 
autorizat); 

3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase (contractare serviciu cu terț 
autorizat); 

3831-Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru 
recuperarea materialelor (pt. valorificarea echipamentelor casate cu conținut de 
componenete periculoase 16 02 13*) - obligatoriu acest cod va fi în autorizația de 
mediu a ofertantului; 

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri (sau contractare serviciu cu terț autorizat). 
Notă: în cazul în care valabilitatea autorizației de mediu expiră în perioada de derulare a 
procedurii de valorificare, sau după caz, în perioada de derulare a contractului, operatorul 
economic are obligația de a actualiza/prelungii valabilitatea acesteia și a depune la 
vânzător documentele doveditoare privind actualizarea/prelungirea valabilității acesteia. 

La punctul 4.3  I) 15) se solicită ca ofertantul să prezinte: 
15) Lista subcontractanților (dacă este cazul pentru codurile: 3821 - Tratarea şi 

eliminarea deşeurilor nepericuloase; 3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor 
periculoase; 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri) – se va completa - 
FORMULARUL 8; în acest caz se vor depune și acordurile de 
subcontractare – FORMULARUL 9; subcontractanții declarați vor prezenta 
la data licitației documentele aferente menționate la punctele 7), 8), 9, 15 
în termen de valabilitate; 

Notă: În cazul în care valabilitatea documentelor menționate mai sus expiră în 
perioada de derulare a procedurii de valorificare, sau după caz, în perioada de 
derulare a contractului, operatorul economic are obligația de a actualiza/prelungii 
valabilitatea acestora și a depune la vânzător documentele doveditoare privind 
actualizarea/prelungirea valabilității acestora. 

Având în vedere cele de mai sus, ofertantul poate subcontracta doar activitățile menționate 
la codurile 3821, 3822, 4941. Pentru codurile 3811, 3812, 3831 (cod deșeu 16 02 13*) 
ofertantul trebuie sa asigure desfășurarea activităților solicitate în prezenta documentație prin 
angajați proprii, fără a subcontracta acest gen de servicii. 

 
 
 
Întrebare 5: „Prin prezenta solicităm să ne precizați dacă în experiența similară întră 

și demontarea și transport autotrafo 200 MVA. 
Menționăm că în documentația aferentă licitației pentru vânzarea Lotului 8, la art 14, 

solicitați dovada, însoțită de recomandări.” 
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Răspuns 5: În cadrul documentației de valorificare se menționează la punctul 4.3  I) 
14) următoarele: 

14) EXPERIENȚA SIMILARĂ, însoțită de recomandări; - ofertantul trebuie să 
dovedească faptul că a cumpărat, preluat, demontat/dezmembrat deșeuri similare;  

În lista ANEXA LA INSTRUCȚIUNILE DE VALORIFICARE, Tabel 1, sunt menționate  toate 
tipurile de deșeuri nesortate, iar la poziția 36 este menționat ”Deșeu nesortat Autotrafo 200 
MVA S:96722/1976 AT-2 ST.IAZ ” 
Răspunsul la întrebarea formulată de un posibil ofertant este DA, la experiența similară 
trebuie depusă dovada că ofertantul a cumpărat, preluat, demontat/dezmembrat 
echipamente similare (ex.  autotransformator, transformator, bobină de compensare ).  

 
Întrebare 6: “este în regula dacă la Formularul 9 "Model acord de subcontractare" la 

contravaloarea serviciului prestat scriem "negociabil" deoarece prețul se negociază la fiecare 
transport sau în funcție de tipul de deșeu?” 

Răspuns 6: Conținutul acordului de subcontractare este negociat și stabilit între 

dumneavoastră și contractantul dumneavoastră. 

 
Întrebare 7: „la punctul 4.3 - 17 din caietul de sarcini "Licența de transport deșeuri 

periculoase și autovehicul autorizat ADR, vom pune din nou aceeași licență care se cere și 
mai sus la punctul 8 ? „ 

Răspuns 7: la punctele 4.3  I) 8) și 14) sunt precizate următoarele: 
8) Licență transport rutier de mărfuri pentru agentul economic care efectueză transportul 

conform OG nr. 27/2011; 
17) Licența de transport deșeuri periculoase și autovehicul autorizat ADR; 

În cazul în care agentul economic care efectuează transportul deșeurilor nesortate 
nepericuloase este identic cu cel care efectuează transportul deșeurilor periculoase, se va 
prezenta o singură dată Licența de transport rutier de mărfuri. 
 

Întrebare 8: “la punctul 4.3 - 15 la ce se referă sintagma "subcontractanții declarați 
vor prezenta la data licitației documentele aferente menționate la punctele 7),8),9),15) în 
termen de valabilitate ?” 

Răspuns 8: În cazul în care ofertantul are subcontractanți pentru activitățile 
menționate la codurile 3821, 3822, 4941, ofertantul va prezenta la data licitației Autorizația 
de mediu a subcontractantului declarat, Licență transport rutier de mărfuri pentru agentul 
economic care efectueză transportul conform OG nr. 27/2011 – pentru deșeurile 
nepericuloase, Lista cu autovehiculele propuse pentru ridicarea deșeurilor nesortate. Pentru 
fiecare autovehicul se va prezenta Copia conformă pentru transportul rutier de mărfuri pentru 
autovehicul, conform OG nr. 27/2011.; Certificatul de pregătire profesională a consilierului de 
siguranță pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase; ADR - certificat de pregătire 
profesională a conducătorilor auto de vehicule pentru conducătorul desemnat al vehiculului;  
La punctelel 4.3  I) 7), 8), 9) si 15) din documentația de valorificare se specifică următoarele: 

7) AUTORIZAȚIE DE MEDIU - (eliberată de către Agenția pentru Protecția Mediului 

conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și 

completările ulterioare) cu viza anuală aplicată în termen de valabilitate (conform 

OMMAP nr. 1150/2020), se vor prezenta: copie certificată pentru conformitate cu 

originalul, cu ștampila și semnătura reprezentantului legal al cumpărătorului, valabilă 

pe toată perioada derulării contractului de vânzare, care va conține cel puțin 

următoarele coduri CAEN: 

 3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase - obligatoriu acest cod va fi în 

autorizația de mediu a ofertantului; 

 3812 - Colectarea deşeurilor periculoase - obligatoriu acest cod va fi în autorizația 

de mediu a ofertantului; 

 3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase (contractare serviciu cu terț 

autorizat); 

 3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase (contractare serviciu cu terț 

autorizat); 

 3831 - Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz 

pentru recuperarea materialelor (pt. valorificarea echipamentelor casate cu conținut 
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de componenete periculoase 16 02 13*) - obligatoriu acest cod va fi în autorizația 

de mediu a ofertantului; 

 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri (sau contractare serviciu cu terț autorizat). 

Notă: În cazul în care valabilitatea autorizației de mediu expiră în perioada de derulare 
a procedurii de valorificare, sau după caz, în perioada de derulare a contractului, 
operatorul economic are obligația de a actualiza/prelungii valabilitatea acesteia și a 
depune la vânzător documentele doveditoare privind actualizarea/prelungirea 
valabilității acesteia. 

 8) Licență transport rutier de mărfuri pentru agentul economic care efectueză 
transportul conform OG nr. 27/2011; 
9) a) Lista cu autovehiculele propuse pentru ridicarea deșeurilor sortate. Pentru fiecare 
autovehicul se va prezenta Copia conformă pentru transportul rutier de mărfuri pentru 
autovehicul, conform OG nr. 27/2011; 
    b) Certificatul de pregătire profesională a consilierului de siguranță pentru transportul 
rutier al mărfurilor periculoase; 
    c) ADR - certificat de pregătire profesională a conducătorilor auto de vehicule pentru 
conducătorul desemnat al vehiculului; 
    d) AUTORIZAȚIE DE MEDIU pentru transporturi rutiere de marfuri (cod caen – 4941). 
15) Lista subcontractanților (dacă este cazul pentru codurile: 3821 - Tratarea şi 
eliminarea deşeurilor nepericuloase; 3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor 
periculoase; 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri) – se va completa - 
FORMULARUL 8; în acest caz se vor depune și acordurile de subcontractare – 
FORMULARUL 9; subcontractanții declarați vor prezenta la data licitației 
documentele aferente menționate la punctele 7), 8), 9, 15 în termen de 
valabilitate; 
Notă: În cazul în care valabilitatea documentelor menționate mai sus expiră în 
perioada de derulare a procedurii de valorificare, sau după caz, în perioada de 
derulare a contractului, operatorul economic are obligația de a actualiza/prelungii 
valabilitatea acestora și a depune la vânzător documentele doveditoare privind 
actualizarea/prelungirea valabilității acestora. 

 
 

  

 
 


