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CAIET   DE   SARCINI  
 

       Valorificarea prin vanzare a bunurilor care nu mai sunt necesare si sunt scoase 
din functiune/folosinta:mijloace fixe,obiecte de inventar si materiale rezultate din 

lucrarile de modernizare efectuate la sediul  administrativ al 
S.C. MEDSERV MIN S.A. 

 
 
 

Capitolul 1 
DENUMIREA CONTRACTULUI  
Valorificarea prin vanzare a bunurilor care nu mai sunt necesare si sunt scoase din 
functiune/folosinta:mijloace fixe,obiecte de inventar si materiale rezultate din lucrarile 
de modernizare efectuate la sediul  administrativ al S.C. MEDSERV MIN S.A. 

 
 
Capitolul 2 
VANZATOR 
S.C.MEDSERV MIN SA , cu sediul social in Municipiul Targu-Jiu,str.Calea Severinului nr.38 
A, cod fiscal 14814475,inregistrata la Oficiul Comertului Gorj sub nr.J18/299/2002, cont 
bancar RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149,deschis la CEC BANK-Sucursala Targu-Jiu,telefon 

0372790149,fax0253-221162 

  
Capitolul 3 
OBIECTUL  CONTRACTULUI 

Reintroducerea materialelor rezultate din modernizarea sediului administrativ,a 
mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar casate  in circuitul productiv prin vanzarea lor  la 
agenti economici specializati si autorizati pentru valorificarea lor sau la persoane fizice care 
le pot reutiliza.  
         Materialele care fac obiectul contractului de vanzare-cumparare sunt prezentate in 
anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini. 
          Durata contractului 30 zile lucratoare de la data transmiterii ordinului de incepere a 
contractului, dupa confirmarea platii contravalorii materialelor. 
Capitolul 4 
SCOPUL  CONTRACTULUI 

Din lucrarile de modernizare a sediului social al societatii precum si ca urmare a 
procesului de scoatere din functiune in vederea casarii mijloacelor fixe au rezultat  
echipamente si bunuri materiale aprobate pentru scoaterea din functiune si valorificare prin 
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casare. Orice producator sau detinator de astel de materiale are obligatia legala de 
valorificare a acestora cu respectarea legislatiei specifice.  

 
Capitolul 5 
SITUATIA EXISTENTA 
Mijloacele fixe nedezmembrate si  materialele dezmembrate/sortate pentru valorificarea la 
sunt prevazute in anexa nr. 1. Preluarea materialelor se va face de la sediul societatii prin 
cantarire,preluarea mijloacelor fixe se va face in stare nedezmembrata. Deseurile se 
valorifica individual.Cumparatorul are obligatia sa asigure pe cheltuiala lui mijloacele 
necesare pentru cantarire. 
Capitolul 6 
CERINTE GENERALE  
6.1 Standarde, PE si Norme Tehnice  
         - Nu este cazul; 
6.2 Proceduri Operationale aplicabile in cazul derularii contractului: 

   - PAD-FC-02.ed.II „Scoaterea din functiune si valorificarea mijloacelor fixe, declasarea 
si casarea bunurilor materiale altele decat mijloacele fixe", editia 1, revizia 0; 
6.3 Legislatia in vigoare aplicabila 

 LEGEA nr. 265/2006  pentru aprobarea OUG 195/2005 – privind protectia mediului 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

 OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 ORDIN nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi 
taxelor datorate la Fondul pentru mediu 

 Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
Capitolul 7 
CERINTE TEHNICE PENTRU PRELUARE 
   7.1. Derularea contractului: 
  -   Materialele si mijloacele fixe se pot vinde unitar,pe fiecare tip de material,sau la pachet. 
Vanzatorul va accepta toate  oferte depuse,fie ca sunt pentru un anumit material,fie ca sunt 
pe pachet. 
  -  Dupa semnarea contractului de vanzare-cumparare se va intocmi un grafic de preluare a 
mijloacelor fixe nedezmembrate si  a materialelor dezmembrate.  
 - Suma aferentă taxei de mediu de 3% destinata Fondului pentru mediu, precizata in 
factura, se reţine prin stopaj la sursă de către cumparator, care are obligaţia să o vireze la 
Fondul pentru mediu conform Ordinului 578/2006, art. 6 "Contribuţia de 3% din veniturile 
realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase se reţine prin stopaj la sursă 
de către operatorii economici colectori şi/sau valorificatori, autorizaţi potrivit legislaţiei în 
vigoare privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, care au obligaţia să le vireze la 
Fondul pentru mediu". 
 
7.2.1 Inainte de preluare 
       Cumparatorul se obliga inainte de a incepe preluarea: 
               -  sa achite contravaloarea deseurilor  aferente facturii emise; 
               -  sa completeze si sa transmita la sediul vanzatorului,  cu minim 2 zile lucratoare 

si cu max. 5 zile inainte de inceperea preluarii deseurilor,  formularul de acces in 
vederea aprobarii acestuia. 

- sa completeze, semneze si sa supuna aprobarilor vanzatorului, Conventia de 
lucrari; 

 
7.2.2 Preluarea deseurilor  
-  Personalul cumparatorului se va prezenta la data stabilita de comun acord cu vanzatorul 
locul de preluare a materialelor si va prezenta responsabilului numit de vanzator 
urmatoarele: 
                 - documentele de identitate ale persoanelor mentionate in formularele de acces si 

anexele la formulare; 
                 - copii dupa factura fiscala si dupa ordinul de plata prin care s-a achitat 

contravaloarea deseurilor; 
                 -  lista cu materialele care urmeaza sa fie preluate; 



 

 

 

Modul de incarcare, manipulare, descarcare, transportare va fi in sarcina cumparatorului. 
Preluarea se va efectua cu mijloacele proprii ale cumparatorului (utilaje si personal); 
Deseurile dezmembrate se vor prelua prin cantarire la locul de preluare daca exista cantar. 
In cazul în care cantarirea nu se poate efectua la locul de preluare, aceasta se va efectua la 
un cantar omologat si verificat metrologic aflat in zona locatiei respective, prin grija si pe 
cheltuiala cumparatorului si în prezenţa delegatului vanzatorului.. Delegatul vanzatorului va 
insoti transportul deseurilor pana la cantar, va asista la cantarire si va semna pe documentul 
de cantarire..  
-  Nu se vor efectua dezmembrari, debitari, spargeri de sticla sau ceramica pe 
teritoriul locatiei ce apartine vanzatorului decat cu acordul expres al acestuia. 
- Cumparatorul are obligatia ca la incheierea lucrarilor sa curete locul si sa-l predea 
responsabilului in bune conditii; 
 
     7.2.3 Documente intocmite la preluarea deseurilor  
 La preluarea deseurilor se vor intocmi urmatoarele documente: 

 - avize de insotire a marfii  catre cumparator in care se vor trece  toate deseurile 
preluate conform anexei nr. 1; denumirile si cantitatile trecute in avize trebuie 
sa corespunda cu denumirile si cantitatile din anexa nr. 1;  

 - procese-verbale de predare-primire (in 2 exemplare) in care se vor trece 
deseurile predate. Procesele-verbale vor fi semnate de responsabilul vanzatorului 
si de reprezentantul cumparatorului. Denumirile si cantitatile trecute in procesele-
verbale trebuie sa corespunda cu denumirile si cantitatile din anexa nr. 1; 
        Pentru deseurile preluate prin cantarire daca aceasta se face la un cantar 
omologat in afara punctelor de lucru ale expeditorului, responsabilul  vanzatorului 
va anexa la documente Bonul de cantar rezultat in urma cantaririi. 
  
 

Capitolul 8 
CERINTE SPECIFICE  
8.1 Documente de eligibilitate 
- Cumparatorul ,persoana juridica autorizata ,trebuie sa detina/prezinte: 
    -  Autorizatie de mediu valabila pe toata perioada derularii contractului de vanzare-
cumparare, pentru desfasurarea activitatilor de: colectare, valorificare deseuri industriale, 
deseuri metalice feroase si neferoase, deseuri nemetalice si deseuri de echipamente 
electrice si electronice, in scopul colectarii, transportului si valorificarii diferitelor tipuri de 
deseuri sau eliminarii lor dupa caz.  
    -Cumparatorul persoana fizica va prezenta o copie certificata”conform cu originalul” dupa 
actul de identitate; 
   -Formularul F5,privind constituirea garantiei de participare. 
8.2 Capacitatea tehnica si profesionala 
- Cumparatorul trebuie sa faca dovada ca are capacitatea tehnica si profesionala pentru 
preluarea materialelor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini si anume: 

- dispune de echipamente necesare (utilaje de ridicat, utilaje încărcare-
descărcare, manipulatoare cu braţ telescopic, buldoexcavator, greifer, 
autovehicule de transport, alte instalatii si utilaje).  

- dispune de personal suficient pentru preluarea deseurilor cu incadrearea in 
termenele contractuale. 

 
8.3 Propunerea financiara 
- In scopul intocmirii  corecte a propunerii financiare, cumparatorii interesati sa participe la 

procedura au obligatia de a vizita, in prezenta responsabilului vanzatorului,  
locatia unde sunt amplasate materialele Pentru accesul in obiectivele 
vanzatorului este necesara aprobarea formularului de acces. In urma vizitarii  
locatiei unde se afla materialele, se va incheia cu responsabilul vanzatorului de 
la locatia respectiva, un proces-verbal de vizitare amplasament, semnat de 
ambele parti si inregistrat la vanzator. 

- La stabilirea propunerii financiare, cumparatorul trebuie sa tina cont de  toate cheltuielile 
de preluare (manipulare, incarcare, descarcare, cantarire, transport) precum si orice alte 
cheltuieli legate  de eliberarea si ecologizarea amplasamentelor, toate taxele legale si alte 
cheltuieli) 
 
 



 

 

 

Capitolul 9  
CERINTE DE CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 
9.1 Cerinte minime de securitate a muncii 

- Personalul cumparatorului isi va desfasura activitatea in cadrul SC MEDSERV MIN 
SA in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 
319/2006, H.G. nr. 1425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319 / 2006, cu 
completarile si modificarile aduse de HG 955/2010; 

  -Manipularea, încărcarea si transportul pe teritoriul SC MEDSERV MIN SA  se va    
face în baza Conventiilor de lucrări încheiate între vanzator si cumpărător, cu 
respectarea întocmai de către personalul cumpărătorului a cerintelor de securitate si 
sănătate în muncă pentru astfel de servicii/lucrări existente în instructiunile specifice 
de securitate a muncii elaborate si aprobate de cumpărător  
  - Cumparatorul, in timpul preluarii deseurilor va detine in dotare, dacă este cazul, 

echipament individual de protecţie şi de lucru; 
Responsabilii de la fiecare locatie au obligatia de a supraveghea activitatea de 

preluare a deseurilor; 
- Cumparatorul este pe deplin responsabil pentru activitatea de preluare a deseurilor 

in conformitate cu normele de protectie a muncii, pentru siguranta tuturor 
operatiunilor si metodelor utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata 
durata contractului. 

 
9.2 Cerinte minime de mediu   

- Pe toata perioada derularii contractului se vor avea in vedere LEGEA nr. 265 / 
2006  pentru aprobarea OUG 195/2005 – privind protectia mediului cu modificarile 
si completarile ulterioare;  

- Personalul cumparatorului prin natura activitatii prestate va manifesta o deosebita 
atentie astfel incat sa evite producerea oricaror evenimente care sa aiba efecte 
nocive asupra mediului sau asupra starii de sanatate a personalului.. 

- Cumparatorul raspunde de eventualele impacturi negative asupra mediului 
inconjurator la preluarea deseurilor. 

- Cumparatorul are obligatia de a prelua, transporta, valorifica sau elimina (dupa 
caz) deseurile cu respectarea legislatiei de protectie a mediului; 

 -  Echipamentele nedezmembrate care au parti ceramice si sticla se vor manipula, 
incarca si transporta cu deosebita atentie pentru a se evita spargerea lor  
- Orice prejudiciu adus mediului la preluarea deseurilor se va inlatura operativ pe 

cheltuiala proprie  de catre cumparator. 
 

Capitolul 10 
CERINTE DE SECURITATEA INSTALATIILOR SI DE APARARE IMPOTRIVA 
INCENDIILOR 

- In timpul desfasurarii activitatii in incinta vanzatorului, personalul cumparatorului 
va respecta intocmai prevederile Legii nr. 307/2006 (actualizata*) privind apararea 
impotriva incendiilor precum si Ordinului MAI nr. 163/2007 – pentru aprobarea 
Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.  

        
   
                CONTABIL SEF,                               
                   Natalia Ionita 

                       BIROUL FINANCIAR-CONTABILITATE 

                                                                                     RESURSE UMANE, 

                                                                                        Liliana Pupazan   
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