
METODOLOGIA DE EXECUȚIE A SERVICIILOR 

 

Ofertanții vor structura informațiile prezentate în Oferta tehnică conform modelului de mai jos. 

Orice alte date prezentate, suplimentar faţă de conținutul cerut, nu vor fi luate în considerare. 

Nu este necesară preluarea în Oferta tehnică a conţinutului Caietului de sarcini, acesta fiind 

oricum însușit de către Ofertant și atașat ca anexă la Contractul de delegare. 

Ofertele vor fi depuse atât în format electronic cât și în format tipărit, conform precizărilor din 

Fișa de date. 

 

1. Managementul şi organizarea activității 

Oferta va trebui să cuprindă următoarele elemente: 

1.1 Organigrama cuprinzând toate posturile de lucru necesare desfășurării activității 

1.2 Atribuțiile specifice aferente fiecărei categorii de posturi de lucru cuprinsă în 

organigramă (prezentate în mod sintetic – nu este necesară atașarea Fișelor de post) 

1.3 Diagrama cuprinzând repartizarea tuturor activităților ce urmează a fi desfășurate pe 

amplasament la nivel de operator economic. Sunt vizate toate activitățile (prestarea 

serviciilor, activități de mentenanța și revizie periodica, audit, monitorizare, paza, 

catering etc.). 

 

2. Mobilizarea şi operaționalizarea activității 

Perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre Data semnării şi Data începerii efective a 

prestării/furnizării serviciilor. In timpul Perioadei de mobilizare, Ofertantul va anunța operatorii 

economici care gestionează instalațiile de tratare şi eliminare a deșeurilor, generatorii de 

deșeuri similare şi alți operatori posibil interesați, despre detaliile serviciilor ce vor fi furnizate 

în baza acestui Contract. 

În perioada de mobilizare vor fi desfășurate minim următoarele activităţi: 

• obținerea tuturor avizelor, acordurile, autorizațiilor, licențelor necesare desfășurării 

serviciilor conform legislației în vigoare; 

• angajarea personalului de execuție necesar; 

• procurarea (cumpărare, închiriere, leasing, comodat etc.) utilajelor / instalaţiilor/ 

echipamentelor/ vehiculelor necesare (pentru toate categoriile de servicii 

/operații/activități), precum și amplasarea recipientelor de colectare/coșurilor 

stradale și dispozitivelor speciale în teren; 

•  etichetarea corespunzătoare și distribuirea  recipientele de colectare destinate 

colectării deșeurilor pe fracții și asigurarea echipării platformelor de colectare, după 

caz; 

• amenajarea bazei / bazelor de lucru operaţionale, inclusiv a  zonelor de stocare 

temporara a fluxurilor special de deşeuri (deşeuri periculoase din deşeurile 



menajere, deşeuri voluminoase, deşeuri din construcţii si desființări si, daca este 

cazul, a cadavrelor de animale colectate de pe domeniul public precum si 

autorizarea activităților in conformitate cu cerințele legale. 

• includerea noii arii de operare in sistemul de management al asigurării calităţii si a 

protecţiei mediului si, după caz, adaptarea procedurilor operaţionale si de lucru in 

acest sens; 

• obținerea de acces la orice amplasamente, facilități și locații necesare pentru 

prestarea serviciilor; 

• asigurarea identificării, împreună cu reprezentanții delegatarului a 

amplasamentelor pentru punctele de colectare a deșeurilor menajere din zona de 

blocuri și pentru cele stradale; 

• asigurarea identificării, împreună cu reprezentanții delegatarului a 

amplasamentelor pentru punctele mobile de colectare a deşeurilor periculoase din 

deşeurile menajere; 

• stabilirea, împreună cu delegatarul, a formatului standard a tuturor documentelor 

care vor fi utilizate în scopuri de raportare / monitorizare /control a activităţii 

desfășurate; 

• realizarea programului de spălare a recipientelor de colectare a deșeurilor aferent 

primului an calendaristic de execuție a contractului; 

• implementarea sistemul informatic și stabilirea, împreună cu Delegatarul, a 

formatului standard al rapoartelor (zilnice, lunare, trimestriale si anuale); 

• identificarea utilizatorilor care doresc implementarea instrumentului „plătește 

pentru cât arunci”, estimând astfel numărul și tipul de recipiente necesare pentru 

colectarea deșeurilor reziduale pe categorii (90 l, respectiv 60 l). 

Cu cel mult 14 zile înainte de data de începere, operatorul va furniza delegatarului,  in vederea 

aprobării, traseele planificate și stabilite pentru fiecare vehicul, inclusiv numărul de angajați pe 

fiecare vehicul /utilaj pentru a facilita monitorizarea executării tuturor activităților; rutele și orarul 

de parcurs vor respecta normele de sănătate și siguranță, ținând seama de nivelul de zgomot 

și asigurând confortul lucrătorilor la temperaturi extreme. 

Perioada de mobilizare va lua sfârșit la data de începere a contractului, atunci când toate 

condiţiile prevăzute în acest sens de contractul încheiat vor fi îndeplinite. 

Oferta tehnică va cuprinde descrierea detaliată a activităților aferente etapei de mobilizare în 

mod distinct pentru fiecare activitate în parte. 

Oferta tehnică va cuprinde lista procedurilor de sistem, procedurilor operaționale şi a 

instrucțiunilor de lucru şi lista formularelor care vor fi utilizate în derularea activității prin 

implementarea sistemelor de management de mediu, calitate şi sănătate ocupațională. 

Nu este necesar ca procedurile și instrucțiunile de lucru să fie atașate ofertei. 

Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care personalul recrutat va fi instruit şi calificat cu 

privire la atribuțiile şi sarcinile postului de lucru. 



Oferta trebuie să prezinte în mod clar durata de timp (exprimată în zile calendaristice) estimată 

pentru perioada de mobilizare, pentru toate activitățile care fac obiectul contractului. Durata 

pentru perioada de mobilizare este de maxim 90 de zile. 

Eventualele testări trebuie incluse în graficul detaliat al activităților aferente etapei de 

mobilizare. 

 

3. Planul de organizare a activităţii 

În oferta tehnică, Ofertantul trebuie să prezinte un Plan de organizare a activității detaliat şi 

coerent, care să prezinte cel puțin: 

• alocarea de resurse pentru fiecare categorie de deșeuri (vehicule, echipamente, 

unelte, personal) și pentru fiecare activitate, parte a serviciului de salubrizare; 

• organizarea calendaristică a activității pe parcursul unui an – pentru fiecare 

activitate, parte a serviciului de salubrizare, cu excepția activităților de iarnă (care 

au caracter imprevizibil); 

• modul de colectare, echipamentele si resursele utilizate pentru fiecare flux special 

de deșeuri care fac obiectul contractului (deșeuri periculoase menajere, deșeuri 

voluminoase și deșeuri din construcții şi desființări). 

De asemenea, Planul de organizare a activității trebuie să cuprindă o descriere a procedurii 

aplicate şi a modului de lucru utilizat la determinarea compoziției deșeurilor, conform cerințelor 

Caietului de sarcini. Ofertantul trebuie să precizeze mijloacele şi instalațiile puse la dispoziția 

acestei activităţi.  

Planul de organizare a activității trebuie să cuprindă şi prezentarea modului de derulare a 

campaniilor de conștientizare şi educare a utilizatorilor în ceea ce privește colectarea separată 

a deșeurilor și modul de colectare a fluxurilor speciale de deșeuri, inclusiv estimarea 

necesarului de resurse financiare și modul de asigurare a acestora. În situația în care planul 

cuprinde activități a căror derulare va fi sponsorizată, este necesară atașarea de documente 

care să dovedească existența și disponibilitatea respectivilor sponsori. 

Luând în considerare cerințele din Documentația de atribuire, Ofertantul va calcula necesarul 

de echipamente pentru prestarea activităților contractului, separat pentru fiecare activitate în 

parte. 

Calculele vor fi prezentate explicit în cadrul Ofertei tehnice, specificându-se toți parametrii 

principali pentru fiecare tip de mijloc de transport, respectiv pentru fiecare tip de utilaj în parte. 

La realizarea calculelor se vor avea în vedere, breviarele de calcul din Ordinul ANRSC 

nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadrul al serviciului de salubrizare a 

localităților, cantitățile de lucrări estimat a fi realizate, frecvențele de prestare a serviciilor și 

parametrii de calitate solicitați prin Caietul de sarcini. 

Pentru fiecare tip mijloc de transport/utilaj în parte se vor prezenta copii ale documentelor care 

să ateste veridicitatea parametrilor utilizați în formule. 

Având în vedere cele menționate anterior, capitolul 3 al Ofertei tehnice trebuie să cuprindă 

minim următoarele subcapitole: 

3.1 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor reziduale 



3.1.1 Prezentarea modului de colectare și transport a deșeurilor reziduale 

3.1.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor reziduale 

Secțiunea va cuprinde și o prezentare detaliată a timpilor de colectare necesari (luând în calcul 

timpii de manipulare, timpii de deplasare de la un utilizator/punct de colectare la altul și timpii 

de deplasare la depozitul conform), care să poată demonstra că este suficientă utilizarea 

autogunoiere ofertate pentru colectarea a deșeurilor reziduale de la toți utilizatorii/punctele de 

colectare, la parametrii solicitați prin documentația de atribuire. 

3.1.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor reziduale pe 

parcursul unui an 

3.2 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor de hârtie și carton 

3.2.1 Prezentarea modului de colectare și transport a deșeurilor de hârtie și carton 

3.2.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor de hârtie și 

carton 

Secțiunea va cuprinde și o prezentare detaliată a timpilor de colectare necesari (luând în calcul 

timpii de manipulare, timpii de deplasare de la un utilizator/punct de colectare la altul și timpii 

de deplasare la stația de sortare), care să poată demonstra că este suficientă utilizarea 

mașinilor ofertate pentru colectarea a deșeurilor de hârtie și carton de la toți utilizatorii/punctele 

de colectare, la parametrii solicitați prin documentația de atribuire. 

3.2.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor de hârtie și 

carton pe parcursul unui an 

3.3 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor de plastic și metal 

3.3.1 Prezentarea modului de colectare și transport a deșeurilor de plastic și metal 

3.3.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor de plastic și 

metal 

Secțiunea va cuprinde și o prezentare detaliată a timpilor de colectare necesari (luând în calcul 

timpii de manipulare, timpii de deplasare de la un utilizator/punct de colectare la altul și timpii 

de deplasare la stația de sortare), care să poată demonstra că este suficientă utilizarea 

mașinilor ofertate pentru colectarea a deșeurilor de plastic și metal de la toți utilizatorii/punctele 

de colectare, la parametrii solicitați prin documentația de atribuire. 

3.3.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor de plastic și 

metal pe parcursul unui an 

3.4 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor de sticlă 

3.4.1 Prezentarea modului de colectare și transport a deșeurilor de sticlă 

3.4.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor de sticlă 

Secțiunea va cuprinde și o prezentare detaliată a timpilor de colectare necesari (luând în calcul 

timpii de manipulare, timpii de deplasare de la un utilizator/punct de colectare la altul și timpii 

de deplasare la stația de sortare), care să poată demonstra că este suficientă utilizarea 

mașinilor ofertate pentru colectarea a deșeurilor de sticlă de la toți utilizatorii/punctele de 

colectare, la parametrii solicitați prin documentația de atribuire. 



3.4.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor de sticlă pe 

parcursul unui an 

3.5 Organizarea activității de colectare și transport a biodeșeurilor 

3.5.1 Prezentarea modului de colectare și transport a biodeșeurilor de la populație 

3.5.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul biodeșeurilor 

Secțiunea va cuprinde și o prezentare detaliată a timpilor de colectare necesari (luând în calcul 

timpii de manipulare, timpii de deplasare de la un utilizator/punct de colectare la altul și timpii 

de deplasare la stația de sortare), care să poată demonstra că este suficientă utilizarea 

mașinilor ofertate pentru colectarea a biodeșeurilor de la toți utilizatorii/punctele de colectare, 

la parametrii solicitați prin documentația de atribuire. 

3.5.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a biodeșeurilor pe 

parcursul unui an 

3.6 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor periculoase menajere 

3.6.1 Prezentarea modului de colectare și transport a deșeurilor periculoase menajere 

3.6.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase 

menajere 

3.6.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor periculoase 

menajere pe parcursul unui an 

3.7 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor voluminoase 

3.7.1 Prezentarea modului de colectare și transport a deșeurilor voluminoase 

3.7.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor voluminoase 

La estimarea resurselor necesare se vor avea în vedere atât campaniile de colectare cât și 

colectările la cerere a deșeurilor voluminoase. 

3.7.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor voluminoase 

pe parcursul unui an 

3.8 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor similare din piețe 

3.8.1 Prezentarea modului de colectare și transport a deșeurilor similare din piețe 

3.8.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor similare din 

piețe 

3.8.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor similare din 

piețe pe parcursul unui an 

3.9 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor din construcții și 

desființări de la populație 

3.9.1 Prezentarea modului de colectare și transport a deșeurilor din construcții și desființări 

3.9.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor din construcții 

și desființări 

3.9.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor din 

construcții și desființări pe parcursul unui an 



3.10 Organizarea activității în cazul colectărilor ocazionale și a serviciilor suplimentare 

3.10.1 Prezentarea modului de lucru în cazul colectărilor ocazionale și a serviciilor 

suplimentare 

3.10.2 Alocarea de resurse necesare pentru prestarea colectărilor ocazionale și a serviciilor 

suplimentare 

3.11 Organizarea activității de măturat manual 

3.11.1 Prezentarea modului de măturat manual  

3.11.2 Alocarea de resurse necesare pentru măturatul manual  

3.11.3 Organizarea calendaristică a activității de măturat manual carosabil și trotuare pe 

parcursul unui an 

3.12 Organizarea activității de măturat mecanizat carosabil 

3.12.1 Prezentarea modului de măturat manual mecanizat carosabil 

3.12.2 Alocarea de resurse necesare pentru măturatul mecanizat carosabil 

3.12.3 Organizarea calendaristică a activității de măturat mecanizat carosabil pe parcursul 

unui an 

3.13 Organizarea activității de întreținere a curățeniei pe căile publice 

3.13.1 Prezentarea modului de întreținere a curățeniei 

3.13.2 Alocarea de resurse necesare pentru întreținerea curățeniei 

3.13.3 Organizarea calendaristică a activității de întreținere a curățeniei pe parcursul unui an 

3.14 Organizarea activității de curățare a rigolei 

3.14.1 Prezentarea modului de curățare a rigolei 

3.14.2 Alocarea de resurse necesare pentru curățarea rigolei 

3.14.3 Organizarea calendaristică a activității de curățare a rigolei pe parcursul unui an 

3.15 Organizarea activității de salubrizare spații verzi 

3.15.1 Prezentarea modului de salubrizare a spațiilor verzi 

3.15.2 Alocarea de resurse necesare pentru salubrizarea spațiilor verzi 

3.15.3 Organizarea calendaristică a activității de salubrizare a spațiilor verzi pe parcursul unui 

an 

3.16 Organizarea activității de colectare și transport deșeuri de pe căile publice 

3.16.1 Prezentarea modului de colectare și transport deșeuri de pe căile publice 

3.16.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor de pe căile 

publice 

3.16.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport deșeuri de pe căile 

publice 

Secțiunea ca cuprinde datele solicitate pentru fiecare categorie de deșeuri în parte, respectiv 

pentru deșeurile rezultate de la măturatul manual, deșeurile rezultate de la măturatul 



mecanizat, deșeurile colectate din coșurile de gunoi stradale, deșeurile rezultate de la curățatul 

rigolei și deșeurile de la salubrizarea spațiilor verzi.   

3.17 Organizarea activității de stropit carosabil 

3.17.1 Prezentarea modului de stropire a carosabilului 

3.17.2 Alocarea de resurse necesare pentru stropirea carosabilului 

3.17.3 Organizarea calendaristică a activității de stropire a carosabilului pe parcursul unui an 

3.18 Organizarea activității de spălat carosabil 

3.18.1 Prezentarea modului de spălare a carosabilului  

3.18.2 Alocarea de resurse necesare pentru spălarea carosabilului 

3.18.3 Organizarea calendaristică a activității de spălare a carosabilului pe parcursul unui an 

Secțiunea va cuprinde prezentarea ambelor activități de spălare (și cea cu apă și cea cu apă 

și detergent). 

3.19 Organizarea activității de colectare și transport a cadavrelor de animale 

3.19.1 Prezentarea modului de colectare și transport a cadavrelor de animale 

3.19.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul cadavrelor de animale  

3.20 Organizarea activității de prevenire și combatere a poleiului 

3.20.1 Prezentarea modului de prevenire și combatere a poleiului 

3.20.2 Alocarea de resurse necesare pentru prevenirea și combaterea poleiului 

3.21 Organizarea activității de curățare manuală a zăpezii 

3.21.1 Prezentarea modului de curățare manuală a zăpezii 

3.21.2 Alocarea de resurse necesare pentru curățarea manuală a zăpezii 

3.22 Organizarea activității de îndepărtare mecanizată a zăpezii 

3.22.1 Prezentarea modului de îndepărtare mecanizată a zăpezii 

3.22.2 Alocarea de resurse necesare pentru îndepărtarea mecanizată a  zăpezii 

3.23 Organizarea activității de încărcare/descărcare și transport a zăpezii 

3.23.1 Prezentarea modului de încărcare/descărcare și transport a zăpezii 

3.23.2 Alocarea de resurse necesare pentru încărcarea/descărcarea și transportul zăpezii 

 

Pentru fiecare din cele 23 de activități de mai sus, alocarea de resurse necesare pentru 

prestarea activității se va prezenta sub formă tabelară, utilizând modelul de mai jos. 

Resurse Descriere 

Vehicule 

Fiecare tip de vehicul utilizat va fi trecut pe câte o linie separată, 

menționându-se parametrii tehnici principali și activitatea la care va fi 

utilizat. 

…. …………….. 



Resurse Descriere 

…. …………….. 

…. …………….. 

…. …………….. 

Echipamente/ 

unelte 

Fiecare tip de echipament/unealtă utilizat(ă) va fi trecut pe câte o linie 

separată, menționându-se parametrii tehnici principali (acolo unde este 

cazul) și activitatea la care va fi utilizat(ă). 

…. …………….. 

…. …………….. 

…. …………….. 

Personal 

În acest tabel va fi menționat doar personalul operațional, implicat în mod 

direct în activitatea respectivă. Fiecare categorie de personal va fi 

prezentată în mod distinct, menționându-se numărul de persoane și 

activitatea realizată. 

…. …………….. 

…. …………….. 

…. …………….. 

 

3.24 Procedura aplicată şi modului de lucru utilizat la determinarea compoziției deșeurilor 

menajere şi a deșeurilor similare 

3.25 Prezentarea modului de derulare a campaniilor de conștientizare şi educare a utilizatorilor 

în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor reciclabile și modul de colectare a 

fluxurilor speciale de deșeuri 

 

4. Planul de recuperare a investițiilor 

Va fi prezentat planul de recuperare a investițiilor numai pentru utilajele/echipamentele 

utilizate pentru prestarea acestui contract.  

La realizarea Planului de investiții se va lua în considerare amortizarea anuală pe durata 

normată de utilizare a investiției respective, în conformitate cu normativele în vigoare (HG nr. 

2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare 

a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare). 

Datele prezentate în Planul de recuperare a investițiilor trebuie să fie corelate cu datele 

prezentate în Fișele de fundamentare a tarifelor. 

 

5. Controlul proceselor. Monitorizarea performanței 

Oferta tehnică trebuie să prezinte, pentru fiecare activitate în parte, modul în care Operatorul 

înțelege să asigure propria monitorizarea, respectiv parametri de monitorizare propuși, 



frecventa determinărilor, metodele de determinare şi procedurile utilizate (inclusiv indicarea 

procedurilor de prelevare a probelor acolo unde este cazul). 

Parametrii de monitorizare minim obligatorii sunt cei prezentați în Caietul de sarcini. 

 

6. Situații de risc şi măsuri de intervenţie 

Se va prezenta un „Program de gestionare a riscului”, pentru fiecare risc menționat în 

Secţiunea „Riscuri” a Caietului de sarcini. 

Fiecare „Program de gestionare a riscului” va cuprinde detalii privind modul de gestionare a 

riscurilor asumate de către Ofertant, inclusiv prevenirea producerii acestora. 

 

7. Auditul de conformitate 

Delegatarul își rezervă dreptul de a desfășura periodic, un audit propriu privind conformitatea 

activităților desfășurate pe amplasament în raport cu toate cerințele legale aplicabile. 

Oferta tehnică trebuie să precizeze perioada necesară pentru îndeplinirea condițiilor în 

vederea realizării primului audit de conformitate (exprimata în număr de zile calendaristice de 

la Data începerii activității). 

 

8. Acorduri cu alți operatori economici 

Este obligatorie atașarea la oferta tehnică de acorduri încheiate cu operatorii economici 

autorizați care vor presta servicii în vederea îndeplinirii scopului contractului, și anume cu: 

• operatorul depozitului conform de deşeuri care va prelua deşeurile spre eliminare – 

deşeuri reziduale, deşeuri rezultate de la măturatul stradal, de la curățarea rigolei, 

de la salubrizarea spațiilor verzi, fracţiile din deşeurile voluminoase și din deşeurile 

de construcţii si desființări care nu pot fi valorificate; 

• operatorul stației de sortare care va prelua deşeurile reciclabile (menajere și 

similare) colectate separat precum și deșeurile din coșurile de gunoi stradale; 

• operatorul instalaţiei de tratare biologica care va prelua biodeşeurile colectate 

separat (de la populație, în cadrul campaniilor de curățenie); 

• operatorul instalaţiei de tratare care va prelua deşeurile din construcţii și desființări; 

• operatorul instalaţiei de tratare care va prelua deşeurile voluminoase; 

• operatorul instalaţiei de neutralizare cadavre animale. 

În cadrul acordurilor va fi stipulată cantitatea estimata a fi tratată anual și tariful operatorilor 

economici care realizează respectivele operații (ex. sortarea, depozitarea etc.). 

În cazul în care Ofertantul prestează, în condițiile legii, oricare dintre activitățile menționate 

anterior, pentru activitatea respectivă nu mai este necesară atașarea la oferta tehnică a 

acordului ferm. 

Se vor atașa autorizații de mediu valabile pentru toți operatorii economici (inclusiv pentru 

Ofertant dacă este cazul) care vor presta servicii în vederea îndeplinirii scopului contractului, 



din care să reiasă că sunt autorizați pentru prestarea activităților pentru care se prezintă 

respectivele acorduri. 

 

8. Planul de investiții  

Pentru investițiile pe care trebuie să le realizeze, conform prezentului Caiet de Sarcini, se va 

prezenta planul de recuperare al investițiilor, pe baza căruia au inclus amortizarea în structura 

şi justificarea tarifului ofertat.  

Se va aplica amortizarea anuală pe durata normată de utilizare a investiției respective, în 

conformitate cu normativele în vigoare (H. G. nr. 2139/2004  pentru aprobarea Catalogului 

privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările 

ulterioare). 

 


