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CLARIFICĂRI 

DOCUMENTAȚIE DE VÂNZARE 
“Valorificarea deșeurilor nedezmembrate și a deșeurilor dezmembrate/sortate rezultate din mijloace 

fixe sau bunuri materiale ca urmare a lucrărilor de retehnologizare, mentenanță și casări efectuate la 
obiectivele din cadrul  CNTEE Transelectrica SA 

- Unitatea Teritorială de Transport Bacău” 
 

 
Întrebare  
“Având în vedere documentaţia dvs. şi prevederile legale care precizează că deşeurile se încadrează 
pe codurile prevăzute în HG 856 în baza unei analize de laborator şi a unei fişe de încadrare a 
deşeului, vă solicităm următoarele clarificări în format scris: 
- având în vedere că foarte multe din echipamentele dvs. conţin ulei sau urme de ulei - vă rog să ne 
trimiteţi buletinul de analize şi fişa de încadrare a deşeului respectiv la codurile de deşeuri 
nepericuloase - buletin de analize şi fişa de încadrare pt. deşeurile nepericuloase compozite şi fişa cu 
specificaţii tehnice pt. fiecare ansamblu” 
 
Răspuns 
-Deşeurile provenite din echipamentele demontate din staţii în urma lucrărilor de modernizare, 
retehnologizare au fost golite de ulei. Uleiul uzat se valorifică în cadrul unui contract dedicat de 
valorificare. Echipamentele golite de ulei au fost încadrate ca deşeuri nepericuloase, conform HGR 
856/2002, la codul 16 02 14-echipamente casate. 
 
În ceea ce priveşte solicitarea: 
a -buletinelor de analiză, menţionăm faptul că în conformitate cu prevederile OUG 92/2021 art. 8, alin 
2, acestea pot fi solicitate doar de autoritatea de protecţie a mediului. 
b -fişelor cu specificaţiile tehnice pentru fiecare ansamblu, menționăm faptul că în conformitate cu 
prevederile caietului de sarcini, obiectul valorificării îl reprezintă valorificarea deșeurilor dezmembrate și 
nedezmembrate iar în anexele caietului de sarcini sunt specificate cantitățile de deșeuri estimate a 
rezulta din dezmembrarea ansamblelor la care faceți referire.  
Vânzătorul nu are obligaţia de a pune la dispoziţie astfel de documente, cumpărătorul având obligaţia, 
conform punctului 8.3 din caietul de sarcini de a vizita și vizualiza deșeurile la cel puțin o stație electrica 
din fiecare lot pe care intenționeaza sa-l liciteze, ocazie cu care poate solicita de la reprezentanţii 
vânzatorului informaţii tehnice privind deşeurile supuse valorificării. 
 
Conform Caietului de sarcini:  
1.„Capitolul 8 CERINȚE SPECIFICE, 
8.1 Documente de eligibilitate 
 Cumpărătorul trebuie să dețină/prezinte: 
    -Autorizație de mediu (eliberată de catre Agenția pentru Protecția Mediului conform O.U.G. nr. 
195/2005 privind protecția mediului, cu modificarile și completarile ulterioare) cu viza anuala aplicata în 
termen de valabilitate (conform OMMAP nr. 1150/2020). 
Se vor prezenta: copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu ștampila și semnatura 
reprezentantului legal al cumparatorului, valabila pe toata perioada derularii contractului de vânzare-
cumparare, care va conține cel puțin urmatoarele coduri CAEN:  
3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase - obligatoriu acest cod va fi în autorizația de mediu a 
ofertantului;  
3821 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase (poate fi subcontractare serviciu cu terț 
autorizat);  
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3831 - Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea 
materialelor (pt. valorificarea echipamentelor casate cu conținut de componente periculoase 16 02 13*) 
- obligatoriu acest cod va fi în autorizația de mediu a ofertantului;  
4941 - Transporturi rutiere de marfuri (poate fi și subcontractare serviciu cu terț autorizat).  
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate - obligatoriu acest cod va fi în autorizația de mediu 
a ofertantului;  
Autorizația de mediu trebuie sa fie valabila pentru categoriile de deșeuri mentionate în anexele nr. 1.1, 
1.2 și 1.3 la caietul de sarcini, respectiv cel puțin urmatoarele coduri de deșeuri conform HG nr. 
856/2002 – privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv 
deșeurile periculoase, cu modificarile și completarile ulterioare (16 02 14; 16 02 16; 17 01 03; 17 04 
01; 17 04 02; 17 04 05; 17 04 11). 
 
8.3 Propunerea financiară: 
- În scopul întocmirii corecte a propunerii financiare, cumparatorii interesați sa participe la procedura, 
au obligația de a vizita și vizualiza deșeurile la cel puțin o stație electrica din fiecare lot pentru care 
intenționeaza sa-l liciteze…..”. 
La vizitarea amplasamentelor împreună cu reprezentanţii vânzătorului, cumpărătorul poate solicita 
detalii despre ansamble, tipuri de deşeuri sau echipamente supuse valorificării. 
 
2. „Capitolul 5 SITUAŢIA EXISTENTA 
Echipamentele nedezmembrate care au avut ulei electroizolant, au fost golite de ulei.  
 
 

 

 

 


