ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneşu Mare”
ADUNAREA GENERALĂ

Anexa nr. 1
la Hotărârea AGA nr. 9 din 01.07.2015
CAIET DE SARCINI
privind delegarea serviciului de transport public pe cablu – instalație telescaun –
realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare – epurare a apelor
uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”
CAPITOLUL I: Obiectul caietului de sarcini
Art. 1. Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de efectuare a serviciului de transport public local pe cablu – instalație telescaun –
și activitățile conexe, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi
siguranţă.
Art. 2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor
specifice de efectuare a serviciului de transport public local pe cablu – instalație telescaun - și activitățile conexe, indiferent de tipul de
gestiune.
Art. 3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară efectuării activităţilor de realizare a serviciului de transport
public local pe cablu – instalație telescaun - și activitățile conexe şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.
Art. 4. (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de
performanţă şi siguranţă în exploatare.
(2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia
mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului de transport public local pe cablu – instalație telescaun.
Art. 5. Terminologia utilizată este cea prevăzută în regulamentul serviciilor de transport public local, elaborat și aprobat de autoritatea
delegatară a serviciului.
CAPITOLUL II: Cerinţe organizatorice minimale
Art. 6. Operatorii serviciilor de transport public local pe cablu - vor asigura:
a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia
mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;
b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul
locului de muncă, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activităţi (autorizarea operatorului
economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat etc.);
c) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a instalatiei de transport pe cablu, a instalaţiilor auxiliare şi a curăţeniei acestora;
d) condiţii pentru spălarea, salubrizarea şi dezinfectarea instalatiei de transport pe cablu;
e) personal tehnic de deservire şi vehicule de intervenţie operativă;
f) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, examinarea medicală şi
psihologică a personalului angajat;
g) respectarea capacităţilor de transport şi a programului de transport public local pe cablu;
h) respectarea indicatorilor de performanţă şi de calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi în regulamentul
serviciilor de transport public local – instalație telescaun - elaborat de autoritatea delegatară a serviciului şi aprobat prin hotărâre AGA;
i) furnizarea către autoritatea delegatară a serviciului, a informaţiilor solicitate şi accesul la toate informaţiile necesare, în vederea
verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de transport public local pe cablu – instalație telescaun - si activitatilor conexe
domeniului schiabil „Vârful Păpuşa” - Rânca, judeţul Gorj.;
j) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;
k) statistica accidentelor şi analiza acestora;
l) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;
m) planificarea verificarilor/inspecţiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurate în cerinţele de funcţionare în condiţii de securitate
pentru ca acesta să–şi poată îndeplini rolul funcţional conform prevederilor;
n) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea delegatară a serviciului.
Art. 7. Obligaţiile şi răspunderile personalului cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei sunt cuprinse în regulamentul serviciului de
transport public pe cablu – inatalație telescaun - si activitatilor conexe domeniului schiabil „Vârful Păpuşa” - Rânca, judeţul Gorj.
Art. 8. Toate investitiile ce vor fi realizate pentru modernizarea serviciului de transport public local – instalație telescaun - si a Sistemului
de utilitati publice aferent se vor efectua obligatoriu numai cu acordul autorității delegatare a serviciului.
Art. 9. Pentru întreţinerea pârtiei de schi pentru agrement si a partiei de sanie se vor efectua, în mod obligatoriu, următoarele lucrări:
1. îndepărtarea obstacolelor naturale sau artificiale apărute pe pârtie şi semnalizarea acelora care nu pot fi înlăturate;

2. bătătorirea mecanică a zăpezii după fiecare ninsoare şi înlăturarea denivelărilor apărute pe parcursul utilizării pârtiei;
3. asigurarea zăpezii în sectoarele pârtiei care pot constitui surse de pericol pentru schiori: pasaje înguste, locul de schimbare a direcţiei,
locul de încrucişare cu alte pârtii etc.
Art. 10. (1) Lucrările de întreţinere curentă a pârtiilor de schi pentru agrement se vor executa în afara programului de funcţionare a
acestora, care va fi acelaşi cu cel al instalaţiei aferente de transport pe cablu.
(2) În cazul în care maşinile de bătătorit zăpada vor fi utilizate în timpul programului de funcţionare a instalaţiilor de transport pe cablu –
instalație telescaun -, se vor lua, după caz, următoarele măsuri de protecţie pe tronsoanele înguste ale pârtiei de schi pentru agrement şi
pe cele lipsite de vizibilitate:
a) se va închide temporar pârtia de schi pentru agrement sau tronsonul respectiv;
b) se va atenţiona schiorul şi se va instala un indicator corespunzător de semnalizare;
c) se vor afişa principalele date meteorologice: temperatura, grosimea stratului de zăpadă, viteza vântului.
(3) În timpul utilizării maşinilor de bătătorit zăpada se va acţiona semnalul luminos intermitent.
Art. 11. Controlul zilnic al pârtiei de schi pentru agrement se va efectua atât înainte, cât şi după închiderea acesteia şi va urmări starea
în care se află balizele şi indicatoarele de semnalizare, obstacolele nou-apărute, deteriorările lucrărilor de amenajare a pârtiei de schi şi
ale sistemelor de protecţie, existenţa pe pârtie a unor persoane rătăcite sau care necesită acordarea de ajutor.
Art. 12. În perioadele de extrasezon se vor verifica: menţinerea integrităţii stratului vegetal, starea lucrărilor de amenajare, în special a
celor de regularizare a scurgerii şi de corectare a torentelor de pe suprafaţa pârtiilor şi a traseelor de schi pentru agrement, şi se vor
reface lucrările deteriorate.
Art. 13. În cazul organizării de antrenamente şi de competiţii sportive interne şi internaţionale pe pârtiile de schi pentru agrement se vor
lua următoarele măsuri de protecţie a schiorilor amatori:
1. organizarea antrenamentelor şi a competiţiilor sportive se poate face doar în condiţiile omologării respectivei pârtii de către Federaţia
Română de Schi şi Biatlon, de comun acord cu administratorul pârtiei, iar pregătirea pârtiilor se va realiza de Comitetul de organizare a
competiţiei şi de administratorul pârtiei;
2. închiderea pârtiei pentru schiorii amatori, în cazul în care desfăşurarea antrenamentelor sau a competiţiilor sportive poate pune în
pericol securitatea acestora;
3. delimitarea prin corzi, benzi sau prin alte mijloace de avertizare a sectoarelor destinate desfăşurării antrenamentelor ori competiţiilor
sportive.
CAPITOLUL III: Sistemul de transport public local pe cablu
Art. 14. (1) Operatorul de transport autorizat are dreptul exclusiv de a presta serviciul de transport public pe cablu – instalație telescaun si activitatile conexe domeniului schiabil „Vârful Păpuşa” - Rânca, judeţul Gorj, în condiţiile legislaţiei în vigoare, în aria administrativteritorială a zonei turistice Rânca, Judeţul Gorj.
(2) Operatorului de transport autorizat ii sunt delegate sarcinile şi responsabilităţele cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului,
inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura concesionată aferentă serviciului.
Art. 15. Operatorul de transport autorizat are obligaţia să efectueze serviciul de transport public local pe cablu – instalație telescaun - si
activitatile conexe domeniului schiabil Vârful Păpuşa” - Rânca, judeţul Gorj, cu respectarea programului propus şi aprobat de autoritatea
delegatară a serviciului, prin care se stabileste programul de functionare, prezentat în anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.
Art. 16. Instalatiile de transport specifice cu care se desfasoara activitatea de transport public local pe cablu – instalație telescaun - a
domeniului schiabil Vârful Păpuşa” - Rânca, judeţul Gorj sunt descrise în Studiul de Oportunitate al delegării serviciului. Aceste instalatii
sunt supuse verificarilor periodice si autorizarii ISCIR.
Toate aceste instalatii deservesc intregul domeniu schiabil ”Vârful Păpuşa” - Rânca, judeţul Gorj, in suprafata totala de 90.000 mp,
suprafață amplasată la poalele Vârfului Păpușa, în apropierea imediată a DN Transalpina (latura vestică), pornind de la zona pensiuni și
parcări, amenajate și în curs de amenajare – zona sudică, încadrată pe latura estică de gol alpin, respectiv Vârful Păpușa pe latura
nordică.
Art. 17.
În vederea realizării unui sistem de transport public local pe cablu – instalație telescaun - pe raza administrativ-teritorială a localităţilor
Novaci și Baia de Fier, care să asigure deplasarea persoanelor în condiţii de siguranţă și confort, operatorul de transport/transportatorul
autorizat trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
1. sa efectueaze serviciul în baza programelor de functionare/transport intocmite de acestia și aprobate de autoritatea delegatară a
serviciului;
2. să asigure afişarea programului in mod vizibil. Elementele de informare menţionate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de
noapte sau în condiţii de vizibilitate scăzută;
3. să asigure afişarea instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a transportului cu mijloacele specifice, a obligaţiilor publicului călător şi
a altor informaţii de utilitate publică stabilite prin reglementările în vigoare;
4. să asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie în staţia de plecare stabilită prin case de marcat electronice fiscale;
5. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de
reduceri ale costului abonamentului;
6. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al
persoanelor care beneficiază de facilităţi/gratuităţi la transport;

7. să supravegheze urcarea şi coborârea persoanelor in telescaun, să nu plece telescaunul din staţia de plecare cu persoane agăţate de
exteriorul acestora;
8. să nu admită la transport în telescaun materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu
carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune,
vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări, ori a altor obiecte sau mărfuri interzise la transportul pe cablu;
9. să nu îmbarce persoanele peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport pe cablu;
10. să îmbarce/debarce persoanele numai în staţiile special amenajate;
11. să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de autoritatea delegatară a serviciului;
12. să nu permită transportul persoanelor decât pe bază de legitimaţii/abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute
de reglementările legale în vigoare;
13. să asigure informarea anticipată a utilizatorilor serviciilor în legătură cu modificarea/suspendarea programului de programelor de
functionare/transport a instalatiei;
14. să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport;
15. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort;
16. mijloacele de transport specifice trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;
17. instalatia de transport specifica, atat telescaunul cat si instalatiile trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică sau, după caz, revizia
tehnică periodică efectuată la termen;
18. să efectueze serviciul conform prevederilor programului de functionare, în condiţii de calitate, siguranţă, regularitate, confort şi
protecţia mediului;
19. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii, precum şi diferenţa de tarif pentru protecţie socială,
conform legislaţiei în vigoare, pentru a fi supuse aprobării autorității delegatare a serviciului;
20. să elaboreze bugetul privind întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale la bunurile concesionate/închiriate de la
concedent, conform programelor de întreţinere, reparaţii, dotări şi investiţii aprobate de acesta;
21. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la programele de functionare, tarifele aplicate, precum şi modificarea
acestora;
22. să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului contractat;
23. să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi psihologice ale propriilor angajaţi;
24. să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor
concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau bunuri, şi la gestionarea serviciului public pe criterii de
competitivitate şi eficienţă economică;
25. să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului
prestat;
26. să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat.
Reprezentanţii legali ai Unităţilor Administrativ-Teritoriale asociate:
Judeţul Gorj
Prin preşedintele Consiliului Judeţean Ion Călinoiu
Oraşul Novaci
Prin primar Dumitru Leuștean
Comuna Baia de Fier,
Prin primar Dumitru Turbăceanu

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini

PROGRAM DE FUNCTIONARE
Telescaun ”Vârful Păpuşa” - Rânca, Judeţul Gorj
Zilele saptamanii de luni pâna duminica, de la ora 9,00 la ora 16,00.

Reprezentanţii legali ai Unităţilor Administrativ-Teritoriale asociate:
Judeţul Gorj
Prin preşedintele Consiliului Judeţean Ion Călinoiu
Oraşul Novaci
Prin primar Dumitru Leuștean
Comuna Baia de Fier,
Prin primar Dumitru Turbăceanu
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneşu Mare”
ADUNAREA GENERALĂ

Anexa nr. 2
la Hotărârea AGA nr. 9 din 01.07.2015

REGULAMENT
privind delegarea serviciului de transport public pe cablu – instalație telescaun –
realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare – epurare a
apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. (1) Prezentul Regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind efectuarea Serviciului de transport public pe cablu –
instalație telescaun – realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de
colectare – epurare a apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj” şi activităţile conexe aferente, definind
modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciului, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, precum şi
raporturile dintre operatorii de transport pe cablu autorizaţi şi utilizatorii serviciului.
(2) Prevederile prezentului Regulament se aplică serviciului de transport public local pe cablu – inatalație telescaun - şi a
activităţilor conexe domeniului schiabil ”Vârful Păpuşa” - Rânca, judeţul Gorj.
(3) Serviciile de transport public local pe cablu – instalație telescaun - se pot efectua numai în condiţiile respectării
prevederilor prezentului Regulament, ale Caietului de sarcini privind delegarea serviciului de transport public pe cablu – instalație
telescaun –
realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare – epurare a
apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj” și a activităților conexe domeniului schiabil „Vârful Păpuşa” - Rânca,
judeţul Gorj, ale reglementărilor în vigoare din domeniu, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România
este parte.
Art. 2. Organizarea şi efectuarea activităţilor specifice serviciilor de transport public local pe cablu – instalație telescaun - trebuie să
asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume:
a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de mobilitate ale populaţiei în scop turistic, sportiv sau de agrement;
b) îmbunătăţirea siguranţei, protecţiei mediului şi calităţii transportului public local pe cablu – instalație telescaun - şi a
activităţilor conexe domeniului schiabil „Vârful Păpuşa” - Rânca, judeţul Gorj;
c) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort a utilizatorilor;
d) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport pe cablu autorizaţi la piaţa transportului public local pe
cablu;
e) optimizarea funcţionării pieţei transportului public local pe cablu prin asigurarea unui cadru concurenţial normal,
dinamic şi loial.
Art. 3. În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:
1. activitate de transport public local - suma operaţiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea mărfurilor sau a
persoanelor cu ajutorul vehiculelor sau al combinaţiei de vehicule, pe distanţe şi în condiţii prestabilite, efectuate în cadrul
serviciului de transport public pe cablu şi a activităţilor conexe domeniului public „Vârful Păpuşa”, Rânca, judeţul Gorj;
2. autoritate de autorizare - compartimentul sau serviciul specializat de transport local din subordinea unităților administrativeteritoriale pe teritoriul cărora se afla instalația de telescaun;
3. autorizaţie de transport - documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se atestă că transportatorul îndeplineşte
condiţiile pentru accesul la efectuarea transportului public local pe cablu;
4. copie conformă a autorizaţiei de transport - documentul eliberat de autoritatea de autorizare, în baza autorizaţiei de transport
care atestă atribuirea serviciului de transport public local;
6. program de transport public local pe cablu - programul propus şi aprobat de autoritatea delegatară a serviciului, prin care se
stabileşte programul de funcţionare al instalației de telescaun în cadrul serviciului de transport public pe cablu şi a activităţilor
conexe domeniului public „Vârful Păpuşa”, Rânca, judeţul Gorj;
7. accident grav – accident mortal sau accident care produce o vătămare corporală gravă;
8. autorizare de funcţionare a instalaţiei – document emis de către IT-ISCIR București, pe baza unei metodologii de verificare;
9. capacitate de transport – numărul de persoane transportate într–un sens în timp de o oră;
10. cerinţă esenţială – cerinţă care are în vedere, în special, protecţia sănătăţii, securitatea utilizatorilor, protecţia proprietăţii şi a
mediului, aşa cum sunt prevăzute în actele normative în vigoare;
11. deţinătorul instalaţiei – persoană fizică sau juridică deţinătoare cu orice titlu a unei instalaţii de transport pe cablu pentru
persoane, pe care o pune la dispoziţia utilizatorilor;
12. exploatabilitate – ansamblul de măsuri şi prevederi tehnice care influenţează proiectarea şi realizarea instalaţiei şi care sunt
necesare pentru funcţionarea acesteia în condiţii de securitate;
13. instalaţie – sistem complet montat în teren care cuprinde infrastructura şi subsistemele prevăzute; infrastructura special
proiectată pentru fiecare instalaţie şi construită în teren include traseul instalaţiei, sistemul de date, lucrările de lini e şi staţiile care
sunt necesare pentru construirea şi funcţionarea instalaţiei, inclusiv fundaţiile;
14. instalaţie de transport pe cablu pentru persoane – instalaţie compusă din mai multe componente proiectate, construite,
asamblate şi puse în funcţiune în vederea transportului de persoane; aceste instalaţii sunt fixe şi sunt utilizate pentru transportul

persoanelor în vehicule sub formă de scaune sau cu ajutorul dispozitivelor de tractare al căror sistem de suspendare şi/sau de
tractare este asigurat de cablu/ cabluri poziţionat(e) de–a lungul traseului instalaţiei;
15. linie – ansamblul construcţiilor şi instalaţiilor de pe traseul telescaunului;
16. organism de inspecţie – IT-ISCIR București, organism desemnat şi recunoscut de Ministerul Economiei, Comerțului și
Turismului pentru supravegherea şi verificarea tehnică în funcţionare a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane–
telescaune;
17. organism notificat – organism desemnat şi recunoscut de Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, în calitate de
autoritate publică în domeniu, pentru evaluarea şi certificarea conformităţii componentelor de securitate şi a subsistemelor folosite
la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane şi pentru compatibilitatea electromagnetică a acestora înaintea introducerii lor
pe piaţă;
18. personal tehnic de deservire – persoană angajată, calificată, instruită şi desemnată de către deţinător în vederea întreţinerii
instalaţiei, în scopul menţinerii acesteia în parametrii tehnici de funcţionare declaraţi sau specificaţi de producător;
19. reparator – agent economic autorizat de IT-ISCIR București care îşi asumă responsabilitatea reparării instalaţiilor de transport
pe cablu pentru persoane;
20. specificaţie tehnică comunitară – specificaţie tehnică elaborată conform unei proceduri recunoscute la nivel comunitar şi al cărei
număr de referinţă a fost publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene;
21. staţie – construcţie special amenajată şi echipată pentru a răspunde cerinţelor tehnologice (antrenare, antrenare şi întindere,
întoarcere, întoarcere şi întindere etc.); denumirea staţiei este dată de funcţiunea tehnologică;
22. staţie finală – staţie situată la capătul traseului telescaunului;
23. staţie intermediară – staţie situată pe traseul telescaunului;
24. teleferic monocablu – teleferic având un singur cablu (purtător–tractor) pentru susţinerea şi tractarea vehiculelor;
25. telescaun – instalaţie de transport pe cablu pentru persoane având vehicule sub formă de scaune, cu mers într–un singur sens;
26. verificare tehnică periodică – activitate desfăşurată la intervale regulate pentru a se asigura că telescaunul satisface cerinţele
de funcţionare în condiţii de securitate; activitatea cuprinde un ansamblu de verificări şi încercări menite să constate funcţionarea
telescaunului în condiţii de securitate pentru ca acesta să–şi poată îndeplini rolul funcţional conform prevederilor; activitatea se
efectuează numai de către IT-ISCIR București.
27. telesanie – instalaţie de transport pe cablu pentru persoane, având vehicule sub formă de sănii, cu mers într–un singur sens;
28. teleschi – instalaţie de transport pe cablu pentru persoane care tractează schiori pe zăpadă, pe covor din material plastic sau
pe suprafaţa (oglinda) apei;
29. teleschi mare – teleschi prevăzut cu cabluri înalte la cel puţin 3,50 m înălţime faţă de pista de zăpadă bătută sau de covorul de
material plastic, având lungimea pe înclinare a traseului de cel puţin 300 m şi, în general, fiind montat cu caracter permanent pe
locul de funcţionare;
30. teleschi mic – teleschi care tractează schiori pe zăpadă sau pe covor din material plastic prin intermediul unor dispozitive de
tractare (denumite şi crose) fixate temporar sau permanent la cablul purtător–tractor. Instalaţia este prevăzută cu cabluri joase la
cel mult 2,20 m înălţime faţă de pista de zăpadă bătută sau de covorul din material plastic, având lungimea pe înclinare a traseului
de cel mult 400 m şi, în general, fiind montat cu caracter temporar pe locul de funcţionare;
31. utilizator al serviciului de transport public local pe cablu - persoana fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu de transport
public local pe cablu şi a activităţilor conexe domeniului schiabil.
Art. 4. Autoritatea delegatară a serviciului, va urmări, prin exercitarea atribuţiilor, competenţelor şi drepturilor ce le revin conform
legii, ca efectuarea serviciului de transport public local pe cablu să se realizeze în condiţii de siguranţă, calitate şi confort şi în
concordanţă cu interesul general al comunităţilor pe care le reprezintă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
CAPITOLUL II
Efectuarea transportului public local pe cablu – instalație telescaun - şi a activităţilor conexe domeniului schiabil
„Vârful Păpuşa”, Rânca, judeţul Gorj
SECŢIUNEA 1: Principiile şi obiectivele efectuării transportului public local pe cablu – intalație telescaun - şi a activităţilor
conexe domeniului „Vârful Păpuşa”, Rânca, judeţul Gorj
Art. 5. Transportul public local pe cablu – instalație telescaun - şi activităţile conexe domeniului schiabil „Vârful Păpuşa”, Rânca,
judeţul Gorj se efectuează numai în condiţiile respectării prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, Normelor
de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92 din 2007 aprobate prin Ordinul nr. 353 din 2007, ale reglementărilor
naţionale şi ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor public, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor
internaţionale la care România este parte.
Art. 6. Transportul public local pe cablu se poate efectua numai cu mijloace de transport specifice, cuplate la un cablu aflat în
mişcare, a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecţia tehnică periodică valabilă, acestea
fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 7. Transportul public local pe cablu se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătăţirea
siguranţei transportului, referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport specifice.
Art. 8. Efectuarea serviciului de transport public local pe cablu trebuie să asigure:
a) creşterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al utilizatorilor serviciilor publice de transport public local pe cablu şi a
activităţilor conexe domeniului schiabil „Vârful Păpuşa”, Rânca, judeţul Gorj;
b) accesul la serviciile de transport public local pe cablu şi protecţia categoriilor sociale defavorizate;
c) informarea utilizatorilor;

d) executarea transportului public local pe cablu în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort;
e) corelarea capacităţii de transport a mijloacelor specifice cu fluxurile de utilizatori ai serviciilor existente;
f) continuitatea serviciului de transport public local pe cablu.
SECŢIUNEA 2: Autorizaţii şi alte documente necesare pentru efectuarea transportului public local pe cablu
Art. 9. Serviciile de transport public local de persoane pe cablu se efectuează numai de către transportatorii autorizaţi care deţin
autorizaţie de transport valabilă.
Art. 10. Serviciile de transport public local pe cablu se efectuează pe zona „Vârful Păpuşa”, Rânca, judeţul Gorj.
Art. 11. Concesionarul serviciilor de transport public pe cablu are obligaţia de a deţine la sediul social pe toată durata contractului
de delegare a gestiunii, următoarele documente:
a) autorizaţia de transport în termenul de valabilitate şi caietul de sarcini al serviciului;
b) programul de funcţionare;
c) legitimaţiile de serviciu valabile ale personalului angajat, din care să reiasă că este angajat al concesionarului;
d) actele prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul personalului angajat străin;
e) contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deţinute, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind asigurările;
f) toate documentele care atestă menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării autorizaţiei de transport şi a delegării
gestiunii;
g) evidenţa şi planificarea inspecţiilor tehnice periodice/ reviziilor tehnice periodice;
h) evidenţa accidentelor, documentele de cercetare administrativă a accidentelor, precum şi notele informative transmise autorității
delegate a serviciului în cazul accidentelor grave;
i) alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare
SECŢIUNEA 3: Siguranţa în exploatare şi funcţionare
Art. 12. În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente, concesionarul serviciilor de transport public pe cablu şi
activităţilor conexe domeniului schiabil „Vârful Păpuşa”, Rânca, judeţul Gorj are obligaţia să adopte măsurile necesare pentru
cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind siguranţa în exploatare, reparare, avarii şi accidente şi a
condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport specifice serviciului concesionat.
Art. 13. Concesionarul serviciilor de transport public pe cablu şi activităţilor conexe domeniului schiabil „Vârful Păpuşa”, Rânca,
judeţul Gorj are următoarele îndatoriri:
1. să respecte reglementările legale privind efectuarea inspecţiilor tehnice periodice, repararea, întreţinerea, reglarea, modificarea
constructivă şi reconstrucţia mijloacelor de transport specifice;
2. să utilizeze mijloace de transport specifice a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă şi de
protecţie a mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică periodică/revizia tehnică periodică valabilă şi certificate/ clasificate/încadrate
corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;
3. în intervalul dintre două inspecţii tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să asigure menţinerea mijloacelor de transport
specifice serviciului concesionat într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice PT R 9 - 2003 Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane - Telescaune si PT R 10 - 2003 - Cerinţe
tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane - Teleschiuri şi Telesănii, protecţia mediului şi în
categoria de folosinţă conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entităţi tehnice, piese
de schimb, materiale de exploatare şi dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislaţiei în vigoare;
4. să informeze întreg personalul angajat cu privire la regulamentele interne ale întreprinderii şi prevederile relevante ale
contractelor colective de muncă;
5. sa asigure întreţinerea şi revizia mijloacelor de transport specifice doar de personal / agenţi economici care dispun de mijloace
tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de IT-ISCIR București, având autorizaţie conforma cu normele legale in vigoare.
6. să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra instalaţiilor;
7. să se asigure că întreg personalul angajat respectă normele de protecţie a muncii, protecţie a mediului, prevenire şi combatere a
incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului;
8. să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident şi să aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni
producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulaţie;
9. să respecte şi să aplice reglementările legale în vigoare privind normele generale de exploatare normala, în caz de vânt,
chiciură, vizibilitate redusă, deranjamente, precum şi evidenţa exploatării;
10. să respecte întocmai legile şi reglementările specifice personalului de supraveghere si exploatare.
Art. 14. Pentru întreţinerea pârtiei de schi pentru agrement şi a pârtiei de sanie se vor efectua, în mod obligatoriu, următoarele
lucrări:
1. îndepărtarea obstacolelor naturale sau artificiale apărute pe pârtie şi semnalizarea acelora care nu pot fi înlăturate;
2. bătătorirea mecanică a zăpezii după fiecare ninsoare şi înlăturarea denivelărilor apărute pe parcursul utilizării pârtiei;
3. asigurarea zăpezii în sectoarele pârtiei care pot constitui surse de pericol pentru schiori: pasaje înguste, locul de schimbare a
direcţiei, locul de încrucişare cu alte pârtii etc.
Art. 15. (1) Lucrările de întreţinere curentă a pârtiilor de schi pentru agrement se vor executa în afara programului de funcţionare a
acestora, care va fi acelaşi cu cel al instalaţiei aferente de transport pe cablu.
(2) În cazul în care maşinile de bătătorit zăpada vor fi utilizate în timpul programului de funcţionare a instalaţiilor de transport pe

cablu, se vor lua, după caz, următoarele măsuri de protecţie pe tronsoanele înguste ale pârtiei de schi pentru agrement şi pe cele
lipsite de vizibilitate:
a) se va închide temporar pârtia de schi pentru agrement sau tronsonul respectiv;
b) se va atenţiona schiorul şi se va instala un indicator corespunzător de semnalizare;
c) se vor afişa principalele date meteorologice: temperatura, grosimea stratului de zăpadă, viteza vântului.
(3) În timpul utilizării maşinilor de bătătorit zăpada se va acţiona semnalul luminos intermitent.
Art. 16. Controlul zilnic al pârtiei de schi pentru agrement se va efectua atât înainte, cât şi după închiderea acesteia şi va urmări
starea în care se află balizele şi indicatoarele de semnalizare, obstacolele nou-apărute, deteriorările lucrărilor de amenajare a
pârtiei de schi şi ale sistemelor de protecţie, existenţa pe pârtie a unor persoane rătăcite sau care necesită acordarea de ajutor.
Art. 17. În perioadele de extrasezon se vor verifica: menţinerea integrităţii stratului vegetal, starea lucrărilor de amenajare, în
special a celor de regularizare a scurgerii şi de corectare a torentelor de pe suprafaţa pârtiilor şi a traseelor de schi pentru
agrement, şi se vor reface lucrările deteriorate.
Art. 18. În cazul organizării de antrenamente şi de competiţii sportive interne şi internaţionale pe pârtiile de schi pentru agrement se
vor lua următoarele măsuri de protecţie a schiorilor amatori:
1. organizarea antrenamentelor şi a competiţiilor sportive se poate face doar în condiţiile omologării respectivei pârtii de către
Federaţia Română de Schi şi Biatlon, de comun acord cu administratorul pârtiei, iar pregătirea pârtiilor se va realiza de Comitetul
de organizare a competiţiei şi de administratorul pârtiei;
2. închiderea pârtiei pentru schiorii amatori, în cazul în care desfăşurarea antrenamentelor sau a competiţiilor sportive poate pune
în pericol securitatea acestora;
3. delimitarea prin corzi, benzi sau prin alte mijloace de avertizare a sectoarelor destinate desfăşurării antrenamentelor ori
competiţiilor sportive.
Art. 19. Pe pârtia de schi pentru agrement, organizarea şi funcţionarea şcolilor de schi se realizează numai de către monitori de
schi atestaţi.
Art. 20. Concesionarul serviciilor de transport public pe cablu şi activităţilor conexe domeniului schiabil „Vârful Păpuşa”, Rânca,
judeţul Gorj va întreprinde o investigaţie pe linie administrativă în toate cazurile de accidente în care au fost angajate vehiculele
utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.
Art. 21. Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se impun pentru eliminarea repetării cauzelor
generatoare de astfel de evenimente.
SECŢIUNEA 4: Condiţii privind efectuarea transportului public local pe cablu
Art. 22. Concesionarul va efectua serviciile de transport public pe cablu şi activităţile conexe domeniului „Vârful Păpuşa”, Rânca,
judeţul Gorj cu respectarea următoarele obligaţii:
1. sa efectueaze serviciul în baza programelor de functionare/transport intocmite de aceștia și aprobate de autoritatea delegatară a
serviciului;
2. să asigure afişarea programului in mod vizibil. Elementele de informare menţionate anterior vor fi iluminate corespunzător pe
timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate scăzută;
3. să asigure afişarea instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a transportului cu mijloacele specifice, a obligaţiilor publicului
călător şi a altor informaţii de utilitate publică stabilite prin reglementările în vigoare;
4. să asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie în staţia de plecare stabilită prin case de marcat electronice fiscale;
5. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază
de reduceri ale costului abonamentului;
6. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al
persoanelor care beneficiază de facilităţi/gratuităţi la transport;
7. să supravegheze urcarea şi coborârea persoanelor in telescaun, să nu plece telescaunul din staţia de plecare cu persoane
agăţate de exteriorul acestora;
8. să nu admită la transport în telescaun materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie
cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce
daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări, ori a altor obiecte sau mărfuri interzise la transportul pe cablu;
9. să nu îmbarce persoanele peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport pe cablu;
10. să îmbarce/debarce persoanele numai în staţiile special amenajate;
11. să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de autoritatea delegatară a serviciului;
12. să nu permită transportul persoanelor decât pe bază de legitimaţii/abonamente de călătorie valabile sau alte documente
prevăzute de reglementările legale în vigoare;
13. să asigure informarea anticipată a utilizatorilor serviciilor în legătură cu modificarea/suspendarea programului de programelor
de functionare/transport a instalatiei;
14. să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport;
15. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort;
CAPITOLUL III
Drepturi şi obligaţii
Art. 23. (1) Titularilor contractelor de atribuire a gestiunii le este interzis să încheie cu terţi contracte de subdelegare a activităţilor

de atribuire a gestiunii serviciilor de transport.
(2) Cesionarea contractului de atribuire a gestiunii de către titularul acestora unei alte societăţi nu este admisă decât în cazul în
care aceasta societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înfiinţării ca filială a societăţii titularului, cu aprobarea autorității
delegate a serviciului, cu respectarea condiţiilor iniţiale de atribuire a gestiunii.
Art. 24. Concesionarul serviciului de transport public pe cablu şi activităţilor conexe domeniului „Vârful Păpuşa”, Rânca, judeţul
Gorj au următoarele drepturi:
1) să întrerupă prestarea serviciului de transport public local pe cablu şi activităţile conexe în cazul nerespectării obligaţiilor
contractuale de către autoritatea delegatară a serviciului, cu obligaţia de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul şi în
condiţiile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;
2) să încaseze tarifele aferente transportului public local de persoane pe cablu;
3) să actualizeze tarifele aferente transportului public local pe cablu conform Normelor-cadru din 2007 privind stabilirea, ajustarea
si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, aprobata prin ordinul 272/2007;
4) să utilizeze patrimoniul concesionat pentru asigurarea serviciului public local de transport pe cablu;
5) să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public local pe cablu, în condiţiile stabilite prin contractul de
delegare a gestiunii, după caz;
6) să beneficieze de o despăgubire adecvată şi efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare unilaterală a contractului de
delegare a gestiunii de către concedent, fără respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute în acesta;
7) să ceară întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activităţii ar conduce la crearea de prejudicii importante
patrimoniului încredinţat spre administrare;
8) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, conform legislaţiei în vigoare, se poate adresa instanţei
competente.
Art. 25 Suplimentar faţă de obligaţiile ce decurg din prevederile secţiunilor a 3-a şi a 4-a ale Capitolului II, concesionarul serviciului
are următoarele obligaţii:
1) să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;
2) să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului;
3) să respecte indicatorii de performanţă şi de calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii,
4) să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul de transport public local pe cablu şi activităţilor conexe
domeniului schiabil „Vârful Păpuşa”, Rânca, judeţul Gorj;
5) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului concesionat;
6) să efectueze serviciul conform prevederilor programului de funcţionare, în condiţii de calitate, siguranţă, regularitate şi confort;
7) să asigure continuitatea serviciului de transport public local pe cablu;
8) să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de persoane existente;
9) să fundamenteze şi să supună concedentului tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de transport public local pe cablu;
10) să nu încarce în mod artificial costurile de operare;
11) să pună la dispoziţia utilizatorilor serviciului mijloace de transport specifice care să îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia
în vigoare;
12) să efectueze întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale care se impun, în limita bugetului aprobat, la bunurile
concesionate de la concedent, conform programelor de întreţinere, reparaţii, dotări şi investiţii aprobate de acesta;
13) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii, precum şi diferenţa de tarif pentru protecţie
socială, conform legislaţiei în vigoare, pentru a fi supuse aprobării autorității delegatare a serviciului;
14) în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la reducerea activităţii, să
notifice de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii;
15) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deţinute, conform prevederilor legislaţiei în
vigoare privind asigurările;
16) să informeze permanent călătorii cu privire la programele de funcţionare, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora;
17) să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului concesionat;
18) să asigure accesul organelor de control ale concedentului la informaţiile privind executarea serviciului concesionat şi modul de
exploatare a mijloacelor de transport specifice, a infrastructurii aferente şi a bunurilor concesionate;
19) să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport specifice, astfel
încât să se asigure respectarea programului de funcţionare şi a prevederilor reglementărilor legale în vigoare;
20) să furnizeze autorităţii delegatare a serviciului, respectiv autorităţilor de reglementare competente conform legii, informaţiile
solicitate şi să asigure accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării şi
evaluării modului de prestare a serviciului;
21) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale şi/sau
contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin poliţe de asigurare;
22) să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi psihologice ale propriilor angajaţi;
23) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin
aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau bunuri;
24) să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică;
25) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat.
Art. 26. Au calitatea de utilizatori, beneficiarii serviciilor de transport public local pe cablu şi a activităţilor conexe domeniului public
„Vârful Păpuşa”, Rânca, judeţul Gorj, persoane fizice sau juridice.
Art. 27. (1) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:
a) să beneficieze, liber şi nediscriminatoriu, de serviciul de transport public local pe cablu şi de activităţile conexe domeniului

schiabil „Vârful Păpuşa”, Rânca, judeţul Gorj;
b) să aibă acces la informaţiile publice cu privire la serviciul de transport public local pe cablu şi activităţile conexe domeniului
schiabil „Vârful Păpuşa”, Rânca, judeţul Gorj; Autoritatea delegatară a serviciului are obligaţia de a comunica informaţii cu privire la
indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale care sunt de interes public;
c) să le fie aduse la cunoştinţă hotărârile autorității delegatere a serviciului cu privire la transportul public local pe cablu şi a
activităţilor conexe domeniului schiabil „Vârful Păpuşa”, Rânca, judeţul Gorj;
d) să conteste hotărârile autorității delegare a serviciului, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect
provocat de acestea, în condiţiile legii;
e) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de concesionarul
serviciilor, prin nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii;
f) să sesizeze autoritatea delegatară a serviciului orice deficienţe constatate în efectuarea serviciilor de transport public local pe
cablu şi a activităţilor conexe domeniului schiabil „Vârful Păpuşa”, Rânca, judeţul Gorj şi să facă propuneri vizând înlăturarea
acestora;
g) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate;
h) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi
adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind serviciul de transport public local pe cablu şi a activităţilor conexe
domeniului schiabil „Vârful Păpuşa”, Rânca, judeţul Gorj;
(2) Anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condiţiile legii, de facilităţi pentru plata serviciului de transport
public local pe cablu şi a activităţilor conexe domeniului schiabil „Vârful Păpuşa”, Rânca, judeţul Gorj.
Art. 28. Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt următoarele:
a) să deţină legitimaţii de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege;
b) să achite costul legitimaţiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menţionate lizibil pe
acestea;
c) să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza contractelor;
d) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;
e) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum şi cu ceilalţi utilizatori.
CAPITOLUL IV
Indicatorii de performanţă
Art. 29. (1) În efectuarea serviciului de transport public pe cablu şi activităţile conexe domeniului schiabil „Vârful Păpuşa”, Rânca,
judeţul Gorj, concesionarul va respecta indicatorii de performanță prevăzuți în Regulamentul serviciului de transport public pe
cablu.
(2) Concesionarul va transmite concedentului, de 2 ori pe an, până la data de 30 aprilie şi pănă la data de 30 octombrie,
informațiile necesare evaluării și cuantificării indicatorilor de performanță.
(3) Netransmiterea informațiilor la termen ori furnizarea de informații eronate sau incomplete atrage răspunderea contravențională
concesionarului.
(4) După prima evaluare a gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta se va stabili un plan de masuri pentru indeplinirea
indicatorilor de performanta nominali.
Art. 30. Indicatorii de performanţă privind efectuarea transportului public local pe cablu sunt următorii:
Nr.
Indicatori de performanţă
UM
crt.

Numărul situaţiilor în care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea
transportului pe cablu şi a activităţilor conexe faţă de programul de funcţionare
Numărul de situaţii în care operatorul nu a efectuat serviciul pe o perioadă mai
2
mare de 24 de ore, exclusiv din vina acestuia
3
Numărul de utilizatori afectaţi de situaţiile prevăzute la pct. 1 şi 2;
Numărul total de mijloace de transport specifice utilizate zilnic comparativ cu
4
numărul necesar pentru realizarea programului de funcţionare
Numărul de reclamaţii ale utilizatorilor privind calitatea serviciilor, dintre care:
a) numărul de reclamaţii justificate;
5
b) numărul de reclamaţii rezolvate;
c) numărul de reclamaţii la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale;
Despăgubirile plătite de către operatorii pentru nerespectarea condiţiilor de
6
calitate şi de mediu privind desfăşurarea activităţii.
Numărul abaterilor constatate şi sancţionate de personalul împuternicit privind
7
nerespectarea prevederilor legale
Numărul de accidente produse din vina personalului propriu sau a operatorului
8
autorizat.
CAPITOLUL V
Răspunderi şi sancţiuni
1

Nivel acceptat
Lunar

Anual

număr

2

24

număr

0

0

număr

50

600

%

100

100

număr

2
1
2
0

24
12
24
0

lei

0

0

număr
/ 3 luni

1

4

număr

0

0

Art. 31. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravenţională sau

penală, după caz, în condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, ale Legii nr. 92/2007, precum şi ale actelor
normative în vigoare la data constatării acestora.
Art. 32. Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru nerespectarea dispoziţiilor
- art. 13 punctele 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9
- art. 22 punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- art. 25 punctul 8
- art. 28 litera a
b) cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei, pentru nerespectarea dispoziţiilor:
- art. 11
- art. 14 alineatele 1, 2, 3
- art. 15, alineatele 1, 2 (literele a, b, c) și 3,
- art. 25 punctele 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 22, 23, 24, 25
- art. 29 alineatul 2
c) cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei, pentru nerespectarea dispoziţiilor:
- art. 19
- art. 25 punctele 1, 2, 18, 20
- art. 28 literele d şi e
Art. 32. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către personalul împuternicit de autoritatea delegatară a serviciului
numai pe raza administrativ-teritorială ce revine acesteia, conform legii.
Art. 33. (1) Contravenienţii beneficiază de posibilitatea achitării a jumătate din minim în termen de 48 de ore de la comunicarea
Procesului-verbal de contravenţie.
(2) Împotriva Procesului-verbal de contravenţie se poate depune plângere la sediul emitentului, în termen de 15 zile de la
comunicare, aplicându-se în acest sens, prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Art. 34. Amenzile se plătesc la Serviciile de Impozite si Taxe Locale ale unităților administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află
instalația de telescaun.
CAPITOLUL VI
Dispozitii finale
Art. 35. Prezentul regulament a fost elaborat in conformitate cu Regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public local
aprobat prin Ordinul 972/03.10.2007.
Art. 36. Prezentul regulament poate fi modificat ori de cate ori necesitatile legale de organizare si functionare o impun.

Reprezentanţii legali ai Unităţilor Administrativ-Teritoriale asociate:
Judeţul Gorj
Prin preşedintele Consiliului Judeţean Ion Călinoiu
Oraşul Novaci
Prin primar Dumitru Leuștean
Comuna Baia de Fier,
Prin primar Dumitru Turbăceanu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneşu Mare”
ADUNAREA GENERALĂ

Anexa nr. 3
la Hotărârea AGA nr.________din________2015
Lista bunurilor din domeniul public sau privat a unităţilor administrativ-teritoriale Oraș Novaci și Comuna Baia de Fier,
aferente serviciului de transport public pe cablu – instalație telescaun – realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin
optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare – epurare a apelor uzate menajere în zona turistică
Rânca, Judeţul Gorj”,
care vor fi concesionate prin contractul de delegare

Instalația transport public pe cablu și activitățile conexe domeniului schiabil








Echipament electro-mecanic telescaun
numărul vehiculelor – 99 buc.( tipul vehiculelor – scaune deschise de 4 locuri)
cablu purtător – tractor :
 lungime pe coardă (m) - 808,23
număr piloni – 10 buc.
Subsistemele și anexele
stație inferioară, de acționare și întindere
grup de antrenare principal
grup de antrenare de rezervă
stație superioară sau de întoarcere
Mașină de bătut zăpada
Post de transformare complet echipat
Cabină de comandă complet echipată
Cabină de observare complet echipată
Platformă betonată

Reprezentanţii legali ai Unităţilor Administrativ-Teritoriale asociate:
Judeţul Gorj
Prin preşedintele Consiliului Judeţean Ion Călinoiu
Oraşul Novaci
Prin primar Dumitru Leuștean
Comuna Baia de Fier,
Prin primar Dumitru Turbăceanu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneşu Mare”
ADUNAREA GENERALĂ

Anexa nr. 4
la Hotărârea AGA nr. 9 din 01.07.2015
CERINȚE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Delegarea serviciului de transport public pe cablu – instalație telescaun –
realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare – epurare a apelor
uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”

Documentele prin care se dovedeste îndeplinirea cerintelor de eligibilitate sunt urmatoarele:
1. Declarație de participare la procedură a reprezentantului legal al ofertantului, în original, conform Formular 1
Oferta este respinsă dacă documentul lipşeşte sau nu este prezentat în condiţiile solicitate.
2. Documentul de constituire a garanţiei de participare va fi prezentat de către ofertant, în original, în plicul exterior cu
documentele de eligibilitate.
Autoritatea delegatară solicită participanţilor la procedura de delegare a gestiunii serviciului de transport public pe cablu – instalație
telescaun – si activitatilor conexe domeniului schiabil ”Vârful Păpușa” să depună o garanţie de participare, în cuantum de 1.000 lei, a
cărei perioadă de valabilitate este de 90 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor.
Garantia de participare se va constitui: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate
bancarã ori de o societate de asigurãri, care se prezintã în original, în cuantumul şi valabilitatea precizate. În orice situatie, dovada
constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.
Instrumentul de garantare poate fi:
Scrisoare de garanție emisă de către o societate bancară ori de către o societate de asigurări din România ori din țara de origine a
ofertantului – Formularul 2,
Nu este admisă plata în numerar la casieria autorității delegatare sau alte forme de constituire ori de prezentare a garanţiei de
participare faţă de cele de menţionate.
Pentru o evaluare și raportare unitare ale cuantumului aferent garanției de participare, echivalența pentru o garanție de participare
depusă în euro, sau in orice alta moneda, se va face la cursul BNR din data anterioară datei limită de depunere a ofertelor cu 5 zile.
Informatii suplimentare privind cursul de schimb BNR: http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-524.aspx
Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a
delegatarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba
româna.
În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care se încadrează într-una dintre
următoarele situaţii:
a) au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţ;
b) nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate solicitate.
În cazul în care ofertantul îşi retrage oferta înainte de împlinirea termenului limită de deschidere a ofertelor, delegatarul are obligaţia săi restituie garanţia de participare în termen de 5 zile de la primirea unei solicitări în scris.
Autoritatea delegatară are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzând suma constituita, atunci când acesta din
urma se afla în oricare din urmatoarele situatii: (a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; (b) oferta sa fiind stabilita
câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai târziu de 30 zile de la semnarea
contractului de catre ambele parti; (c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul în perioada de valabilitate a
ofertei.
Garanţia de participare la licitaţie a ofertantului declarat câştigător va fi reţinută de către delegatar până la momentul semnării
contractului de delegare.
Delegatarul este obligat să restituie celorlalţi ofertanţi garanţia de participare la licitaţie, în termen de 7 zile de la desemnarea
ofertantului câştigător.
In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod
corespunzator.
Oferta este respinsă dacă nu este prezentat documentul de constiuire a garanţiei de participare, în cuantumul, forma şi având perioada
de valabilitate solicitate sau dacă aceasta are o valoare mai mică decât cea solicitată.
Garantia pentru participare se returneaza conform prevederilor legale.
3. Autorizatia de transport sau licenţa de transport, în copie certificată pentru conformitate şi în termen de valabilitate eliberată de
către autoritatea competentă din ţara de origine a ofertantului;
Serviciul de transport public local de persoane pe cablu se efectueaza de către transportatori autorizaţi pe baza programelor de
transport întocmite de aceştia, aprobate prin hotărâre AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Rânca – Corneșu Mare”, Județul
Gorj.

În cazul transportului public local de persoane pe cablu, transportatorul autorizat trebuie să respecte obligatiile prevazute in regulamentul
si in caietul de sarcini al serviciului de transport public local pe cablu, intocmit de catre autoritatea delegatară.
Oferta este respinsă dacă documentul lipşeşte sau nu îndeplineşte condiţiile de valabilitate.
4. Certificat constatator în original sau copie certificată pentru conformitate, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului pentru
operatorii români, sau un document similar eliberat de autoritatea competentă din ţara de origine pentru operatorii din alte state,
emis cu cel mult 30 de zile inainte de data de depunere a ofertelor . Documentul trebuie să conţină cel puţin informaţii cu privire
la denumirea, sediul, forma de organizare, capitalul social, structura acţionariatului, administratori, precum şi domeniile de activitate
ale ofertantului.
Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Pentru persoane juridice straine se vor depune: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana
juridica, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. Documentele se prezinta în original sau copie
conforma cu originalul si vor fi însotite de traducere autorizata si legalizata.
Oferta este respinsă dacă documentul lipseşte, este incomplet și/sau nu conține integral informațiile solicitate.
5. Certificate constatatoare, în termen, privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat şi
cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat – formulare tip eliberate de autorităţile competente din ţara
în care ofertantul este rezident, din localitatea unde îşi are sediul ofertantul - original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
"conform cu originalul”.
Oferta este respinsă dacă documentul lipseşte, nu îndeplineşte condiţiile de valabilitate sau dacă ofertantul nu și-a îndeplinit obligaţiile
exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către către stat şi cele locale şi a contribuţiei pentru asigurările sociale.
6. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al ofertantului, în original, din care să rezulte că ofertantul nu face
obiectul unei proceduri de administrare judiciară sau de declarare a falimentului și că nu se află în niciuna dintre situaţiile
prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare, emisa cu cel mult 5 zile inainte de data
depunerii documentatiei - Formular 3 .
Ofertanții din statele membre în care nu există o astfel de răspundere pot înlocui declarația pe proprie răspundere cu o declarație
autentică dată în fața unui notar, a unei autorități judiciare sau administrative competente.
Comisia de evaluare va respinge oferta dacă ofertantul se află intr-una din situatiile din enumerate in Formularul 3.
Oferta este respinsă dacă documentul lipseşte sau nu este prezentat în condițiile solicitate..
7. Se solicita depunerea, in original, a unei Declaraţii privind acceptarea clauzelor obligatorii ale contractului de delegare a
gestiunii.
8. Pentru demonstrarea capacitatii economice si financiare se solicita prezentarea Formularului 4 – Informatii generale care va
cuprinde si cifra de afaceri din ultimii trei ani (2012, 2013, 2014).
Valoare in EURO pentru cifra de afaceri se va determina pe baza cursului mediu lei/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa
cum urmeaza:
- cursul mediu leu/euro 2012 = 4,4560 lei;
- cursul mediu leu/euro 2013 = 4,4160 lei
- cursul mediu leu/euro 2014 = 4,4446 ei
Pentru echivalarea unei cifre de afaceri declarata în alta moneda decât leul si euro, se va utiliza cursul mediu anual leu/valuta,
comunicat de BNR.
8. Informatii privind personalul
- Informaţii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani (calculati de
la data limita de depunere a ofertelor) - declaratie pe propria raspundere in original - Formular 5.
Aceasta declaratie nu coincide cu personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului, personalul angajat/cadrele de conducere in
ultimii 3 ani nefiind in mod obligatoriu persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului.
- Dovada asigurarii cu personal tehnic de specialitate:
În conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice PT R 9 - 2003 - Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu
pentru persoane - Telescaune si a Ordinului Inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Constrolul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 130/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu
supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI se solicita informaţii referitoare la
personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare (model Formular 7) a fost obţinut
de către ofertant, dovada asigurarii cu urmatorul personal autorizat de exploatare, pe un schimb:
- șef de instalație, confirmat, în scris, de către ISCIR–INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul operatorul economic;
- operator RSVTI;
- un mechanic trolist autorizat de IT-ISCIR permanent în cabina de comandă;
- un electrician calificat care în timpul exploatării poate fi folosit și ca agent de peron la îmbarcare sau debarcare;
- operator ratrack care poate fi folosit și ca agent de peron;
- 2 agenți de peron din care unul la îmbarcare, în stația inferioară și unul la debarcare, în stația superioară; (agenți de peron în timpul
exploatării, sunt acoperiți de către operatorul ratrack și de electrician);
casier.
Șeful instalației este numit prin decizie, conform cu modelul din PTR(/2003 și confirmat în scris de IT-ISCIR.
Mecanicii troliști trebuie să aibă autorizație IT-ISCIR pentru categoria de instalație pe care o deservesc. În afară de instruirile lunare,
anuale sunt examinați de către o comisie internă din care are obligația sa facă parte RSTVI, după care celor admiși li se verifică
autorizația.

Nu se admite ca mecanicul trolist care manevrează telescaunul să fie numit şeful instalaţiei.
Ofertantul va prezenta in original Formularul 6 insotit de documentele suport.
In acest sens, se vor prezenta urmatoarele documente suport:
- original, copie simpla sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” a diplomelor de studii si autorizatiilor solicitate in perioada
de valabiltate;
- CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului. C.V.-urile prezentate vor
purta numele in clar si semnatura in original a persoanei respective, si vor avea înscrisa mentiunea „Declar pe propria raspundere, sub
sanctiunea prevederilor referitoare la falsul in declaratii prevazute in Codul Penal, ca datele prevazute in prezentul CV sunt corecte si
corespund realitatii”
9. Dotarea tehnica
Ofertantul va prezenta, in original, o Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune Formular nr.8.
Declarația conține informații privind dotările specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport și alte mijloace fixe pe care
ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea contractului.
In cadrul propunerii tehnice se va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind faptul ca ofertantul a tinut cont, în elaborarea
ofertei, de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii pe toata durata de îndeplinire a contractului - model Formular
nr.9.
Informatii suplimentare
Ofertantul are obligatia de a elabora oferta în conformitate cu cerintele autoritatii delegatare.
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea publica,
Ofertantul are obligatia de a depune oferta la sediul autoritatii delegatare, la data si pana la ora limita care va fi stabilita în anunt.
Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii delegatare decat cea stabilita în anuntul publicitar sau dupa expirarea termenului limita pentru
depunere se returneaza nedeschisa.
Riscurile legate de transmiterea ofertei cad în sarcina ofertantului.
Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana la termenul stabilit pentru deschiderea acestora.
Oferta va fi redactata în limba romana.
Ofertele se depun la locul, data si pana la ora precizate în anuntul publicitar, în doua plicuri închise si sigilate, unul exterior si unul
interior, dupa cum urmeaza:
- plicul exterior contine documentele prin care se dovedeste îndeplinirea cerintelor de eligibilitate;
- plicul interior contine oferta propriu-zisa. Oferta propriu-zisa va contine
- formularul de oferta si anexa la formularul de oferta,
- fisele de fundamentare pe elemente de cheltuieli
- modul de indeplinire a obligatiilor si conditiilor minimale revazute in caitul de sarcini, parte integranta din documentatia de atribuire.
Pe pachetul/plicul exterior se scrie adresa delegatarului şi inscripţia "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA..., ORA...". Pachetul/plicul
exterior trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care
oferta respectivă este declarată întârziată sau a fost depusă la altă adresă a delegatarului.
Dacă pachetul/plicul exterior nu este marcat conform specificaţiilor anterioare, delegatarul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire
la desigilarea sau rătăcirea ofertei. Fiecare participant poate depune o singura oferta.
Plicurile exterioare vor fi înregistrate, în ordinea primirii, într-un registru special denumit "Candidaturi si oferte", precizandu-se data si ora
primirii.
Oferta va fi insotita de Scrisoare de înaintare (Formular 10) si Împuternicire (model Formular 11)

.............................................................
(denumirea ofertantului)
.............................................................
(sediul)

FORMULAR 1

DECLARATIE
de participare la procedură

Subsemnatul .................………..............................., reprezentant legal al ........................................................................,
care participă la procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de
transport public pe cablu – instalație telescaun – realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a
sistemului ecologic de colectare – epurare a apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”, organizată de Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară ”Rânca – Corneșu-Mare”, Județul Gorj, in calitate de delegatar, din data de ..............................., certific că
informaţiile conţinute în prezenta declarație și în ofertă sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.
I. Informații generale:
1.
Denumirea ofertantului
2.

Cod unic de înregistrare

3.

Adresa asediului central

4.

Posibilităţi de contact

Telefon:
Fax:
E-mail:

5.

Denumirea/numele:
asociatului unic/acționarului majoritar

a)

în cazul în care, în perioada de valabilitate a garanției de participare, survine orice modificare a informațiilor generale prezentate
în tabelul de mai sus, mă oblig să aduc la cunoștiința delegatarului noile date de identificare și/sau de contact, în termen de cel
mult o zi lucrătoare de la înregistrarea evenimentului;
b) înțeleg că în situația neinformării delegatarului în termenul menționat la lit. a), acesta nu este răspunzător de netransmiterea
comunicărilor și consimt să suport eventualele consecințe.
II. Declar prin prezenta, în numele ........................................................................., următoarele:
a) semnătura de pe Formularul de ofertă este a persoanei împuternicite să înainteze oferta, inclusiv în privința termenilor
conținuți de ofertă;
b) semnătura de pe fiecare document prezentat în ofertă este a persoanei desemnate/autorizate să semneze acel
document în conformitate cu cerințele delegatarului;
c) oferta nu conține elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul procedurii de atribuire;
d) informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că delegatarul are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare;
e) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii
reprezentanţilor autorizaţi ai delegatarului, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea
noastră;
f) consimt excluderea/respingerea ofertei noastre de la procedura de delegare prin licitație deschisă în condiţiile în care
cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar că cele consemnate în prezenta declarație sunt adevărate şi
întrutotul conforme cu realitatea.
Data:
Numele în clar: _____________________________________________________
Reprezentant legal __________________________________________________
(denumire ofertant)
Semnătura și ștampila:

FORMULAR 2
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ/POLIȚĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de transport public
pe cablu – instalație telescaun – realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic
de colectare – epurare a apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”
BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARE
....................................................................................................................
Către .............................................................................................................................
(denumirea delegatarului)
cu sediul în .....................................................................................................................
(adresa delegatarului)
Cu privire la procedura pentru atribuirea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii delegare prin concesiune a gestiunii
serviciului de transport public pe cablu – instalație telescaun – realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului
schiabil şi a sistemului ecologic de colectare – epurare a apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj, noi
.............................................................................................................
(denumire Bancă/Societate de asigurare)
având sediul în ..............................................................................................................,
(adresa Bancă/Societate de asigurare)
ne obligăm faţă de ......................................................................... (denumirea delegatarului) să plătim suma de 1.000 lei, la prima sa
cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa, autoritatea
contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
a) ofertantul ..................................................................................................................
(denumirea/numele)
şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare ofertantul .........................................................
(denumirea/numele)
nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare ofertantul .........................................................
(denumirea/numele)
a refuzat să semneze contractul de delegare în perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garanţie este valabilă 90 de zile, respectiv până la data de ..............................., cu posibilitate de prelungire.
Ne obligăm ca în situația depunerii unei contestatii la instanta de judecata competenta, la solicitarea scrisă a ________________
făcută cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate, să prelungim durata de valbilitate a garanției
până la soluționarea pe fond de către instanța competentă a contestației depuse de ofertantul
.................................................................... .
(denumirea/numele)
Parafată de Banca/Societatea de asigurare ........................... în ziua ........ luna ...... anul ... .
(semnătură autorizată)

FORMULAR 3

.............................................................
(denumirea ofertantului)
.............................................................
(sediul)
DECLARAŢIE
Subsemnatul(a) ................................................................... reprezentant legal al ofertantului
........................................................................

(denumirea ofertantului)
participant la procedura de licitaţie publica deschisă pentru atribuirea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului
de transport public pe cablu – instalație telescaun – realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a
sistemului ecologic de colectare – epurare a apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”, organizată de Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară ”Rânca – Corneșu-Mare”, Județul Gorj, la data de ..................... (zi/lună/an), declar pe propria răspundere că
societatea:
a) nu este în stare de faliment ori lichidare, afacerile societății nu sunt conduse de un administrator judiciar, activităţile
comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
b)

nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea societății în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

c)

mi-am îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente
ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt
stabilit pana la data solicitată .......................;

d)

în ultimii 2 ani nu am îndeplinit în mod defectuos obligaţii contractuale, din motive imputabile mie si nici nu am produs
prejudicii beneficiarilor contractelor;

e)

nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe judecătoreşti, pentru o fapta care a adus
atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

f)

nu am prezentat informatii false sau am prezentat informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul
demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul
de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale
privind falsul în declaraţii.
Data:
Numele în clar:
(denumire ofertant)
Semnătura

Reprezentant legal

FORMULAR 4

.............................................................
(denumirea ofertantului)
.............................................................
(sediul)
INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
____________________________________________________________________
Cifra de afaceri anuala
Cifra de afaceri anuala
Anul
la 31 decembrie
la 31 decembrie
(mii lei)
(echivalent euro)
____________________________________________________________________
1.
____________________________________________________________________
2.
____________________________________________________________________
3.
____________________________________________________________________
Media anuala:
____________________________________________________________________
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul
de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, alte personae juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor
autorizaţi ai _____________ cu privire la orice aspect în măsură să dovedească veridicitatea datelor de mai sus.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul
de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare.
Data:
Numele în clar:
(denumire ofertant)

Reprezentant legal

Semnătura:
Nota: In cazul declararii cifrei de afaceri globale in euro, valorile vor fi prezentate în lei la cursul mediu de referinta BNR pentru fiecare an
aferent perioadei solicitate (pentru informatii suplimentare a se vedea www.bnr.ro)
Pentru exprimarea în Lei a cifrei de afaceri dintr-o alta moneda decât Euro, se va calcula prima data rata Euro a monedei respective,
folosind rata de schimb INFOREURO (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en) din luna decembrie al anului în
cauza. Apoi se va calcula conform ratelor Lei/Euro mediu comunicat de Banca Nationala Româna pentru anul respectiv.

.............................................................
(denumirea ofertantului)
.............................................................
(sediul)

FORMULAR 5

Declaratie privind
efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are
dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii
reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante __________, cu sediul in __________________, cu privire la orice aspect tehnic si
financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de __________________________.
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
Anul 1
Anul2
Anul 3
Personal angajat
Din care personal de
conducere
Anexat la declaratie sunt prezentate CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru indeplinirea
contractului de achizitie publica.
Data:
Numele în clar:
(denumire ofertant)
Semnătura:

Reprezentant legal

FORMULARUL 6
.............................................................
(denumirea ofertantului)
.............................................................
(sediul)
PERSONAL CE VA Fl ANGAJAT IN CONTRACT
In tabelul de mai jos se vor înscrie persoanele care vor participa la executarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii
serviciului de transport public pe cablu – instalație telescaun – realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului
schiabil şi a sistemului ecologic de colectare – epurare a apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”.
Nr.
crt
1
........

Functia in cadrul contractului (cu referire la Cerinta
"Capacitatea tehnica si/sau profesionala")

Numele si prenumele persoanei
care va fi angajata in contract

Documente doveditoare
atasate pentru dovedirea
cerintelor de calificare

.........................
....................................

Datele inscrise in tabelul de mai sus vor fi in corespondenta cu CV-urile atasate (sa se regaseasca in CV-uri).
Operatorul economic va putea specifica, in afara de specialistii din tabelul de mai sus, si alti specialisti cu care va veni la executarea
contractului, insa numai specialistii din tabelele de mai sus vor fi luati in calcul la verificarea cerintelor minime de calificare.
Data:
Numele în clar:
(denumire ofertant)
Semnătura:

Reprezentant legal

FORMULARUL 7
.............................................................
(denumirea ofertantului)
.............................................................
(sediul)
ANGAJAMENT DE PARTICIPARE (DEC LARATIE DE DISPONIBITATE )
Subsemnatul
_________________________________________________________ (numele si prenumele), posesor al
actului de identitate __________
(tipul actului) seria ____ nr._____ emis de _____________________________ (emitent) la data
de _____________, avand incheiat in prezent contract de munca pe perioada determinata/nedetermina ta/contract de prestari de
servicii/angajament de participare (se completeaza cu varianta reala) cu _____________________________________ (denumirea
operatorului economic), ma angajez sa particip la executia Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de transport
public pe cablu – instalație telescaun – realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului
ecologic de colectare – epurare a apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”, in cazul in care acest contract va fi
executat de catre ______________________ (denumirea ofertantului).
Data completarii ____________________________________
Numele persoanei ____________________________________
Semnatura
____________________________________
Data:
Numele în clar:

Semnătura:

Reprezentant legal
(denumire ofertant)

FORMULAR 8
.............................................................
(denumirea ofertantului)
.............................................................
(sediul)
DECLARAŢIE
Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar
pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul
de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii
reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data:
Numele în clar:

Reprezentant legal
(denumire ofertant)

Semnătura:

ANEXA LA FORMULAR 8
LISTĂ
privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice
Nr.
crt.

Denumire utilaj/echipament/instalaţie

U.M

Cantitate

Forma de deţinere
Proprietate

Data:
Numele în clar:

Semnătura:

Reprezentant legal
(denumire ofertant)

În chirie1

FORMULAR 9

.............................................................
(denumirea ofertantului)
.............................................................
(sediul)
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAŢIEI
DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Subsemnat(ul)/a ………………………………. reprezentant legal al ……………………………., participant la procedura licitatie publica
deschisa pentru atribuirea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de transport public pe cablu – instalație
telescaun – realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare –
epurare a apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, sub sancţiunile aplicate
faptei de fals şi uz de fals în declaraţii, ca pe toată durata de contractului, conform graficului fizic şi valoric, se va respecta legislaţia de
securitate şi sănătate în muncă, în vigoare, pentru tot personalul angajatz în execuţia lucrărilor.

Data:
Numele în clar:

Semnătura:

Reprezentant legal
(denumire ofertant)

.............................................................
(denumirea ofertantului)
.............................................................
(sediul)

FORMULAR 10

Scrisoare de înaintare a ofertei

Către: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ca urmare a anuntului publicat în ........................ din......................... (ziua/luna/anul), privind licitatia publica deschisa în vederea
delegării prin concesiune a gestiunii serviciului de transport public pe cablu – instalație telescaun – realizat prin proiectul „Dezvoltarea
integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare – epurare a apelor uzate menajere în zona turistică
Rânca, Judeţul Gorj”, noi .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un original şi un număr de ....... copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta:
- garantia de participare constituita prin ..............................
- imputernicirea nr .....................
2. Persoana de contact (pentru această procedura)
Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ................................
Cu stimă,
Operator economic,
..............................................
(semnătura autorizata şi stampila

FORMULAR 11

.............................................................
(denumirea ofertantului)
.............................................................
(sediul)
Împuternicire

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în ……………………………..(adresa
operatorului economic), înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată
prin………………………, în calitate de ………………………………., împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……,
domiciliat în ……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de
……............................., la data de …………, având funcţia de ………………………………………………, să ne reprezinte la licitatia
publica deschisa, organizată de _____________ în vederea delegării prin concesiune a gestiunii serviciului de transport public pe cablu
– instalație telescaun – realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de
colectare – epurare a apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”. În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va
avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării
procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce
decurg din participarea la procedură.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale
privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie referitoare la excluderea din licitatia publica deschisa.
Denumirea mandantului
S.C. ………………………………
reprezentată legal prin _____________________(Nume, prenume, funcţie)
(Specimenul de semnătura al persoanei împuternicite)
..............................................

(Semnătura autorizată şi stampila)
........................................

Notă: Împuternicirea va fi însoţita de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate,
paşaport).

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneşu Mare”
ADUNAREA GENERALĂ

Anexa nr. 5
la Hotărârea AGA nr.________din________2015

CRITERII DE SELECȚIE A OFERTELOR
Delegarea serviciului de transport public pe cablu – instalație telescaun –
realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare – epurare a apelor
uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”
În vederea selectării ofertei câștigătoare dintre ofertele eligibile, comisia de evaluare are obligația să utilizeze numai criteriile de selecție
şi evaluare specifice serviciului de transport public pe cablu si activitatilor conexe domeniului schiabil “Vârful Păpuşa” – Rânca, judeţul
Gorj, aprobate prin hotărârea A.G.A. a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunotară „Rânca – Corneşu Mare”, prin raportare la nivelul minim
stabilit prin Studiul de oportunitate al delegării.
Delegatarul/comisia de evaluare nu are dreptul să stabilească alte criterii, să modifice punctajul acestora sau formulele care stau la baza
departajării ofertelor.
Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a evalua fiecare ofertă în parte atât din punct de vedere al aspectelor financiare pe
care le implică cât şi din punct de vedere al elementelor tehnice propuse.
În plicul interior marcat „OFERTA PROPRIU-ZISĂ” trebuie să se regăsească, în vederea evaluării ofertelor, cel puţin următoarele
documente:
- Formularul de ofertă cu nivelul tuturor tarifelor ofertate si a redeventei minime anuale ofertata, în original, semnat și
ștampilat de către reprezentantul legal al ofertantului, conform Formular de oferta anexat – Formularul 12;
- Anexa la formularul de ofertă, respectiv Programul de funcţionare propus;
- Fișele de fundamentare pe elemente de cheltuieli privind stabilirea fiecărui tarif ofertat, semnate și ștampilate de către
reprezentantul legal al ofertantului, întocmite în conformitate cu normele metodologice privind stabilirea, ajustarea sau
modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de transport public local, aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C.
nr. 272/2007
- modul de indeplinire a obligatiilor si conditiilor minimale revazute in caietul de sarcini, parte integranta din documentatia
de atribuire.
Comisia de evaluare poate solicita completarea sau lămurirea ofertei dacă pe parcursul procesului de analiză şi evaluare a ofertelor
constată că:
a) Formularul de oferta nu contine toate elementele necesare aplicarii criteriului de atribuire;
b) nu este propus un program de functionare
c) nu au fost întocmite fișe de fundamentare pe elemente de cheltuieli pentru fiecare tarif ofertat sau dacă acestea nu sunt semante și
ștampliate de către reprezentantul legal al ofertantului.
d) modul de indeplinire a obligatiilor si conditiilor minimale nu este in conformitate cu prevederile caietului de sarcini
În situația în care ofertantul nu răspunde solicitărilor de completare sau de lămurire, oferta va fi respinsă ca neconformă.
În formularul de oferta se va preciza şi Redeventa anuala garantata ofertata, care nu poate fi mai mica decat redevenţa anuală
minimum garantată - 5.000 €.
Ofertantii vor preciza daca urmeaza sa acorde anumite facilitati uneia sau mai multor categorii de persoane (elevi, studenti, pensionari,
etc), precizand totodata si procentul de reducere aferent fiecarui tarif in parte pentru care s-a acordat respectiva facilitate.
Oferta câștigătoare se stabilește în baza criteriului de atribuire „valoarea cea mai mare a redeventei”, respectiv este oferta cu cea mai
mare valoare a redeventei, in conditiile respectarii conditiilor impuse prin documentatia de atribuire.
În cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au ofertat valori egale ale redeventei, departajarea acestora se va face
dupa criteriul suplimentar: „cel mai mic tarif ofertat pentru transportul cu Telescaunul la Partia Vârful Păpuşa – program de zi BARE COD: 1 urcare dus intors.
In conditiile in care si tarifele ofertate pentru transportul cu Telescaunul la Partia Vârful Păpuşa – program de zi - BARE COD: 1
urcare dus intors sunt egale se va solicita, in vederea departajarii ofertelor, reofertarea in plic inchis a valorii redeventei, in termen de
doua zile lucratoare de la primirea solicitarii.

FORMULAR 12
............................................................
(denumirea ofertantului)
.............................................................
(sediul)

FORMULAR DE OFERTA
Către ………………………………………………………………………………...
(denumirea delegatarului)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul, reprezentant legal autorizat al ofertantului
...............................................................................................................................,
(denumirea ofertantului)
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele tehnice cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm gestiunii
serviciului de transport public pe cablu – instalație telescaun – realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului
schiabil şi a sistemului ecologic de colectare – epurare a apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”, la următoarele
tarife unitare:
Tarife tichete pentru transportul cu Telescaunul la Partia Vârful Păpuşa – program de zi
Pret
Tip Tichet
(lei) exclusiv TVA
BARE COD

1 urcare dus- intors
5 urcari
10 urcari

SMART CARD

Tichet 1 zi
Tichet 2 zile
Tichet 3 zile
Tichet 4 zile
Tichet 5 zile
Tichet tot sezonul = .................. lei

Redeventa anuala garantata _________________________________ euro
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem prestarea serviciilor în ...............
……………………………………………………..zile
(în litere şi în cifre).
3 Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de
................... (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie
în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Până la încheierea şi semnarea contractului de delegare a gestiunii aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de
dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ.
Data:
......................................(nume, prenume) în calitate de reprezentant legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
numele.............................................................................................
(denumirea operatorului economic)
(semnătura și ștampila)
Anexa nr.1
la Formularul de oferta
PROGRAM DE FUNCTIONARE PROPUS
Telescaun Vârful Păpuşa
Zilele saptamanii de luni pâna duminica, de la ora 9,00 la ora 16,00.

Tabel centralizator cu nivelul tarifelor pe fiecare tip de tarif,
împreună cu fișele de fundamentare pe elemente de cheltuieli aferente tarifelor ofertate

Anexa nr. 2
La Formularul de ofertă

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneşu Mare”
ADUNAREA GENERALĂ

Anexa nr. 6
la Hotărârea AGA nr.________din________2015
Proiect,

CONTRACT DE DELEGARE
a gestiunii serviciului de transport public pe cablu – instalație telescaun –
realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare – epurare a apelor
uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”
CAPITOLUL I
PĂRŢILE CONTRACTANTE
Între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneşu Mare”, Judeţul Gorj, cu sediul în România, judeţul Gorj, oraşul Novaci,
str. Gilortului, nr. 7 (Cabana „Bradului”), reprezentată prin domnul ___________________, având funcţia de Preşedinte, în calitate de
concedent, formată din următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Judeţul Gorj, oraşul Novaci şi comuna Baia de Fier, pe de o parte,
şi
Operatorul ............................................, cu sediul în ............., telefon/fax .........., număr de înregistrare .........., cod fiscal/cod unic de
înregistrare .........., cont nr. ......... deschis la .............., reprezentat prin ..............., având funcţia de .............., în calitate de concesionar,
au încheiat prezentul Contract de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de transport public pe cablu – instalație telescaun –
realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare – epurare a apelor
uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”
CAPITOLUL II. DISPOZIŢII GENERALE
Secţiunea 1. Definiţii şi interpretare
Art.1 - (1) În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) bunuri de retur - sunt bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea concesionarului, inclusiv cele realizate pe durata
contractului de delegare în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării şi care, la încetarea contractului, revin de plin drept și gratuit, în bună
stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii concedentului. În cazul încetării contractului înainte de termen, concedentul este
îndreptăţit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale;
b) bunuri de preluare - acele bunuri care la încetarea contractului de delegare pot reveni concedentului, în măsura în care acesta din
urma îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plăţii unei compensaţii, în condiţiile legii;
c) bunuri proprii - acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea concesionarului;
d) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în
afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă;
e) bilet – document individual prin care călătorul face dovada plății operatorului în schimbul serviciului prestat;
f) redevenţa – plata făcută de concesionar către concedent în schimbul dreptului de a exploata bunurile publice concesioanate;
g) zi – zi calendaristică.
(2) Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod expres altfel.
Secţiunea 2. Anexele contractului
Art. 2 - (1) Din prezentul contract fac parte integrantă următoarele anexe obligatorii:
a) Anexa 1 - Tabel centralizator cu nivelul tarifelor pe fiecare tip de tarif, împreună cu fișele de fundamentare pe elemente de cheltuiel i
aferente tarifelor ofertate;
b) Anexa 2 - Caietul de sarcini privind prestarea serviciului;
c) Anexa 3 - Regulamentul serviciului;
d) Anexa 4 - Inventarul bunurilor mobile şi imobile concesionate, din domeniul public și/sau privat al județului, aferente serviciului;
e) Anexa 5 - Protocol de predare - preluare a bunurilor prevăzute la lit. d);
(2) Anexele la prezentul contract de delegare au aceeaşi valoare contractuală între părţi ca şi dispoziţiile cuprinse în contract. Împreună
constituie documentele delegării prin concesiune
CAPITOLUL III. DISPOZIȚII SPECIALE
Secţiunea 1. Obiectul contractului
Art.3 - Obiectul contractului îl constituie:
(1) Dreptul exclusiv de a presta serviciul de transport public de persoane pe cablu si activitatile conexe domeniului schiabil „Vârful
Păpuşa” - Rânca, judeţul Gorj, în aria administrativ-teritorială a orasului Novaci şi a comunei Baia de Fier.

(2) Delegarea sarcinilor şi responsabilităţilor cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra
şi de a exploata infrastructura concesionată aferentă serviciului, din aria administrativ-teritorială a orasului Novaci şi a comunei Baia de
Fier
Secţiunea 2. Durata contractului
Art. 4 – (1) Durata contractului de delegare a gestiunii este de 10 ani.
(2) Prelungirea duratei contractului se poate face numai prin act adiţional, în condiţiile legii.
Secţiunea 3. Drepturile concesionarului
Art. 5 - Concesionarul are următoarele drepturi:
a) de a încasa contravaloarea serviciilor prestate;
b) de a iniția modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnicoeconomice care au stat la baza încheierii acestuia;
c) de a aplica tariful aprobat conform legislaţiei în vigoare;
d) de a propune concedentului ajustarea şi modificarea tarifelor;
e) de a propune concedentului întrerupea temporară a prestarii serviciului de transport public pe cablu si a activitatilor conexe
domeniului schiabil ”Vârful Păpușa”, în caz de avarii, limitări sau de executare a unor lucrări la infrastructura;
f) de a întrerupe, în condițiile legii, prestarea serviciului de transport public pe cablu si activitatile conexe domeniului schiabil ”Vârful
Păpușa”, cu o notificare prealabilă de 5 zile a concedentului, în cazul nerespectării de către concedent a obligaţiilor contractuale;
g) de a se adresa instanței judecătorești competente pentru soluționarea litigiilor.
Secţiunea 4. Drepturile concedentului
Art. 6 - Concedentul are următoarele drepturi:
a) de a finanţa sau garanta, în condiţiile legii, investițiile pentru realizarea lucrărilor de dezvoltare, modernizare şi extindere a sistemului
de transport public pe cablu si activitatile conexe domeniului schiabil ”Vârful Păpușa”;
b) de a refuza, în condiţii temeinic motivate și justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor propuse de concesionar;
c) de să solicita concesionarului informaţii periodice cu privire la nivelul şi calitatea serviciului prestat;
d) de a convoca la audieri concesionarul, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în
executarea serviciului, precum şi în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia cu călătorii;
e) de a verifica şi controla modul de realizare de către concesionar a serviciului de transport public pe cablu si activitatile conexe
domeniului schiabil „Vârful Păpuşa” - Rânca, judeţul Gorj;
f) de a sancţiona concesionarul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea serviciului sau nu prestează serviciul la parametrii de
performanţă, eficienţă şi calitate la care s-a obligat prin prezentul contract şi caietul de sarcini;
g) de a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita concesionarului încheierea contractului de vânzarecumpãrare cu privire la aceste bunuri. Concesionarul este obligat sã îşi exercite dreptul de opţiune sub sancţiunea decãderii, cu cel puțin
90 de zile înainte de termenul de expirare a contractului de delegare;
h) de a solicita daune-interese în cazul în care concesionarul renunță la prestarea serviciului;
j) de a rezilia contractul, în condiţiile legii, în cazul în care concesionarul nu respectã obligaţiile asumate prin contractul de delegare.
Secţiunea 5. Obligaţiile concesionarului
Art. 7 - Concesionarul are următoarele obligaţii:
a) de a finanţa sau garanta, în condiţiile legii, investițiile pentru realizarea lucrărilor de dezvoltare, modernizare şi extindere a sistemului
de transport public pe cablu si activitatile conexe domeniului schiabil ”Vârful Păpușa”;
a) să obţină de la autorităţile competente avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestării serviciului delegat;
b) să efectueze serviciul public de transport pe cablu si activitatile conexe domeniului schiabil ”Vârful Păpușa” numai prin case de marcat
electronice fiscale;
c) să asigure lucrările de întreținere și reparații la mijloacele de transport și instalațiie aferente sistemului public de transport pe cablu
concesionat;
d) să respecte capacităţile de transport persoane ale mijloacelor de transport;
e) să respecte programul de functionare aferent;
f) să asigure menţinerea curăţeniei în mijloacele de transport;
g) să respecte legislația și reglementările în vigoare aplicabile serviciului public de transport pe cablu si activitatile conexe domeniului
schiabil „Vârful Păpuşa” - Rânca, judeţul Gorj, precum și indicatorii de performanţă ai serviciului;
h) să afişeze orarul de functionare a aferent serviciului concesionat;
i) să asigure tipărirea, distribuţia şi vânzarea biletelor/legitimaților de călătorie;
j) să servească, în mod nediscriminatoriu, toți utilizatorii serviciilor;
k) să efectueze transportul public pe cablu în condiţii de calitate, siguranţă, regularitate şi confort;
l) să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de utilizatori existente;
m) să întocmească fișe de fundamentare pe elemente de cheltuieli pentru tarifele propuse spre aprobare în conformitate cu normele de
stablire, ajustare și modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, aprobate de către autoritatea de
reglementare competentă;
n) să incheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deţinute, precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor
acestora, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind asigurările;
o) să informeze permanent utilizatorii cu privire la programul de functionare, tarifele aplicate, precum şi modificarea nivelului acestora;
p) să ia măsurile necesare pentru respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă;
q) să furnizeze concesionarului informaţiile solicitate şi să asigure accesul organelor de control la toate datele și documentele, inclusiv
contabile, necesare verificării şi evaluării modului de organizare și de funcţionare a serviciului de transport public concesionat, în
conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare;

r) să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru utilizele, astfel încât să asigure respectarea
prevederile reglementarilor legale în vigoare;
s) să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în contractul de delegare;
ş) să platească despagubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpa sa;
t) să asigure continuitatea prestării serviciului în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către alt operator, dar nu
mai mult de 90 de zile, în cazul încetării contractului de delegare din alte cauze decât termenul sau forţa majoră,
ţ) să nu subdelege/subcontracteze prestarea serviciului, în tot sau în parte, altor operatori;
u) să informeze și să notifice, de îndată, concedentul despre cauzele sau evenimentele de natură să conducă la reducerea activității sau
la imposibilitatea realizării serviciului concesionat și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii serviciului;
v) să restituie bunurile de retur în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii
x).Concesionarul are obligaţia de a încheia contracte cu operatorii serviciilor de salubritate pentru colectarea şi îndepărtarea deşeurilor
rezultate din activitatea de administrare a domeniului public şi privat.
Secţiunea 6. Obligaţiile concedentului
Art. 8 - Concedentul are următoarele obligaţii:
a) să predea concesionarului la data intrării în vigoare a contractului de delegare toate bunurile de retur aferente prestării serviciului, cu
inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;
b) să asigure, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciului de transport public pe cablu si activitatile conexe domeniului schiabil
„Vârful Păpuşa” - Rânca, judeţul Gorj;
c) să stabilească strategia de dezvoltare pe termen mediu si lung al serviciului de transport public pe cablu si activitatile conexe
domeniului schiabil „Vârful Păpuşa” - Rânca, judeţul Gorj şi programele de investiţii corespunzătoare;
d) să sprijine concesionarul în vederea autorizării lucrărilor de investiţii pe domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, în
conformitate cu reglementările legale în vigoare;
e) să asigure concesionarului exclusivitatea prestării serviciului concesionat;
f) să aprobe tarifele pentru transportul public pe cablu si activitatile conexe domeniului schiabil Kalinderu, în conformitate cu
reglementările legale în vigoare;
g) să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;
h) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în aşa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza
serviciul public concesionat;
i) să mențină echilibrul contractual și să respecte angajamentele asumate faţă de concesionar prin prezentul contract;
j) să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.
k) să acorde sprijin concesionarului pe parcursul derulării contractului, la iniţiativa acestuia de a îmbunătăţi serviciul prestat, pentru toate
acţiunile care nu contravin interesului creşterii calităţii serviciului respectiv.
Secţiunea 7. Indicatorii de performanţă
Art. 9 - În efectuarea serviciului de transport public pe cablu si activitatile conexe domeniului schiabil „Vârful Păpuşa” - Rânca, judeţul
Gorj, concesionarul va respecta indicatorii de performanță prevăzuți în Regulamentul serviciului de transport public pe cablu, anexa 3 la
prezentul contract.
Art. 10 - Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile calitate și continuitate ce trebuie asigurate și respectate de către concesionar în
prestarea serviciului concesionat.
ART. 11 – (1) Concesionarul va transmite concedentului, în termenul solicitat de către acesta, informațiile necesare evaluării și
cuantificării indicatorilor de performanță.
(2) Netransmiterea informațiilor la termen ori furnizarea de informații eronate sau incomplete atrage răspunderea contravențională
concesionarului.
Secţiunea 8. Tarife
Art. 12 - (1) Concesionarul este obligat să presteze călătorilor serviciul de transport public pe cablu si activitatile conexe domeniului
schiabil „Vârful Păpuşa” - Rânca, judeţul Gorj numai pe bază de tarife aprobate conform prevederilor legale aplicabile.
(2) Tarifele, conform ofertei, pentru prestarea serviciului de transport public pe cablu si activitatile conexe domeniului schiabil „Vârful
Păpuşa” - Rânca, judeţul Gorj la data intrării în vigoare a contractului de delegare sunt cele din anexa nr. 1 la prezentul contract.
(3) Delegatul are dreptul să solicite periodic ajustarea/modificarea tarifelor, în funcţie de evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din
economie sau de modificările intervenite în structura costurilor.
(4) Ajustarea şi/sau modificarea tarifelor se face în conformitate cu Normele-cadru de stablire, ajustare și modificare a tarifelor pentru
serviciile de transport public local de persoane, aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007.
Secţiunea 9. Modul de plată a contravalorii serviciului prestat
Art. 13 – Plata contravalorii serviciilor prestate se face pe bază de bilelor/legitimațiilor de călătorie vândute de către concesionar
utilizatorilor servciilor.
Secţiunea 10. Redevenţa
Art. 14 – (1) Pentru bunurile concesionate, concesionarul va plăti o redevenţă anuală, în suma de ........ euro, platita in lei la cursul BNR
din ziua efectuarii platii.
(2) Plata redevenţei se va face semestrial, pentru anul în curs, astfel:
a) 50% până la 30 aprilie
b) 50% până la 30 octombrie
Art. 15 - Plata redevenţei se face în contul .................................................................... deschis la Trezoreria .......
Art.16 – (1) Plata redevenţei se percepe de la data la care a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii şi până la data expirării
perioadei contractuale.

(2) In primul an de contract concesionarul va plăti redevenţa anuală ofertata - R1.
Incepand cu cel de-al doilea an de contract redeventa care va fi platita de concesionar va fi indexata cu 2% fata de valoarea anterioara
anului anterior de contract, astfel:
- primul an de contract - redeventa minim ofertata - R1
-

al 2-lea an de contract - R2 = R1 + 2% din R1 = 1,02 x R1

-

al 3-lea an de contract - R3 = R2 + 2% din R2 = 1,02 x R2

-

al 4-lea an de contract - R4 = R3 + 2% din R3 = 1,02 x R3

-

al 5-lea an de contract - R5 = R4 + 2% din R4 = 1,02 x R4

-

al 6-lea an de contract - R6 = R5 + 2% din R5 = 1,02 x R5

-

al 7-lea an de contract - R7 = R6 + 2% din R6 = 1,02 x R6

-

al 8-lea an de contract - R8 = R7 + 2% din R7 = 1,02 x R7

-

al 9-lea an de contract - R9 = R8 + 2% din R8 = 1,02 x R8

-

al 10-lea an de contract - R10 = R9 + 2% din R9 = 1,02 x R9

Art. 17 - Plata se consideră efectuată la data confirmării sumei în contul concesionarului.
Art. 18 - Neplata redevenţei totală sau parţială sau executarea cu întarziere a acestei obligaţii conduce la dobânzi penalizatoare de 0,05
%/zi de întârziere, raportat la valoarea de achitat şi se percepe incepând cu ziua următoare termenului scadent de plată.
Art. 19 - La inițiativa concesionarului, plata redevenţei se poate efectua şi anticipat, dar numai în cuantumul uneia sau mai multor rate
semestriale.
Art. 20 - Redevenţa platită în conditiile prezentului contract reprezintă creanță bugetară supunându-se prevederilor legale în vigoare.
Art. 21 - Neplata redevenţei pe durata a 90 de zile de la data scadenta, duce la incetarea de drept a contractului de concesiune, fara
somatie prealabila.
Secţiunea 11. Garanţia de bună execuţie
Art 22 – (1) Concedentel solicită concesionarului ca, în termen de 30 zile de la data semnării prezentului contract, să depună cu titlu de
garanţie suma de 1.000 euro, cotă parte din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de
activitate
(2) Garanţia se depune de către concesionar la o bancă comercială care are sediul sau filiale în .................., într-un cont purtător de
dobândă din care concedentul va putea preleva penalităţile şi sumele datorate de concesionar în baza contractului.
(3) Concedentul are dreptul să execute garanţia de bună execuţie în următoarele cazuri:
a) pentru a preleva penalităţile şi sumele datorate de concesionar din neplata redevenţei;
b) dacă concesionarul nu doteaza toate punctele de vanzare cu case electronice de marcat, în termen de cel mult 30 de zile de la
semnarea contractului;
c) dacă concesionarul nu respectă programul de functionare Telescaun, din motive imputabile acestuia;
d) dacă concesionarul renuntă la prestarea serviciului, caz în care acesta nu este exonerat şi de plata unor daune-interese faţă de
delegatar.
(4) În situaţiile de la alin. (3) concedentul are dreptul să iniţieze rezilierea unilaterală a prezentului contract.
Secţiunea 12. Răspunderea contractuală
Art. 23 - Nerespectarea dovedită de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage
răspunderea contractuală a părţii în culpă.
Art. 24 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract,
părţile datorează daune – interese în condiţiile dreptului comun.
Secţiunea 13. Forţa majoră
Art. 25 - Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total
ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.
Art. 26 - Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi imediat şi în mod complet producerea evenimentului,
precum şi dovada forţei majore şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
Art. 27 - Dacă în termen de 3 (trei) luni de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de
plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
Art. 28 - Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţă majoră nu atrage pentru nici una dintre părţi penalizări sau
alte compensaţii.
Secţiunea 14. Condiţii de redefinire a clauzelor contractuale
Art. 29 - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
Art. 30 – (1) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract cu notificarea prealabilă cu 30 de zile a
delegatului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau judeţean, după caz.
(2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără întarziere o
justa despăgubire.
(3) În caz de dezacord între concedent şi concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanţa
judecatorească competentă, perioadă în care concesionarul are obligaţia să respecte obligaţiile contractuale.

Art. 31 - Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adiţional, în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activităţi/serviciu care
nu a făcut obiectul delegării gestiunii.
Art. 32 - Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevederi ale acestuia devin discordante cu reglementările în domeniu din
legislaţia naţională sau legislaţia comunitară, cu menţinerea echilibrului contractual.
Secţiunea 15. Clauze privind menţinerea echilibrului contractual
Art. 33 - (1) Părţile vor urmări permanent menţinerea echilibrului contractual al delegării gestiunii serviciului.
(2) Raporturile contractuale dintre concedent şi concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării înt re drepturile
care îi sunt acordate concesionarului şi obligaţiile care îi sunt impuse.
(3) Concesionarul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor sale, dacă această creştere rezultă în
urma unui caz de forţă majoră.
Secţiunea 16. Încetarea contractului de delegare a gestiunii
Art. 34 - Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei contractului;
b) în cazul în care interesul naţional sau judeţean o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri
juste şi prealabile în sarcina concesionarului;
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către părţi, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina părţii în culpă;
d) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a sistemului sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin
renunţare, fără plata unei despăgubiri;
e) în cazul falimentului concesionarului;
f) în cazul retragerii autorizatia de transport de catre emitentul acesteia
g) f) în cazul pierderii valabilitatii autorizatiei de transport.
Secţiunea 17. Rezilierea contractului de delegare a gestiunii
Art. 35 – (1) Concedentul are dreptul să rezilieze unilateral contractul, cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 10
(zece) zile executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare
dintre situaţiile următoare:
a) dacă constată şi dovedeşte nerespectarea de către concesionar a obligaţiilor contractuale şi dacă acesta nu adoptă măsuri pentru
atingerea parametrilor de calitate asumaţi prin prezentul contract.
b) concesionarul subdelegă/subcontracteză prestarea serviciului, în tot sau în parte, altor operatori;
c) concesionarul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul altei autorităţi, a încheiat o
înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o
procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional;
d) concesionarul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
e) concesionarul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica;
f) împotriva concesionarului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o
organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;
g) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul
concesionarului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;
h) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului;
i) concesionarul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate;
j) concesionarul dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de
valoare ca stimulent sau recompensă pentru:
- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu contractul, sau
- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu contractul,
- sau dacă oricare din membrii personalului concesionarului, dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau
recompense, în modul descris în acest paragraf.
(2) Opţiunea concedentului de a rezilia contractul în condiţiile art.35 nu va prejudicia nici un alt drept al său prevăzut în contract sau alt
drept.
Art. 36 - În cazul unor abateri grave ale concesionarului de la reglementările în vigoare privind transportul public de persoane pe cablu,
concedentul are dreptul să rezileze contractul şi să solicite retragerea licenţei.
Art. 37 – (1) În urma unui preaviz de 10 (zece) zile acordat concedentului, concesionarul poate rezilia prezentul contract dacă
concedentul:
a) nu îşi îndeplineşte una sau mai multe din obligaţiile sale, cu privire la care a fost notificată în mod repetat;
b) suspendă executarea contractului sau a oricărei părţi a acestuia pentru mai mult de 30 (treizeci) de zile pentru motive nespecificate în
contract sau independente de culpa concesionarului;
(2) Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al concesionarului sau al concedentului dobândit în temeiul prezentului contract. Cu exceptia
notificarii transmise in conditiile prezentului articol, incetarea contractului pentru cauzele detaliate la punctul (1), va opera de plin drept,
fara interventia instantei.
(3). În eventualitatea unei asemenea rezilieri, concedentul va despăgubi executantul pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit, conform
dreptului comun.
(4). Dacă, înainte de expirarea preavizului privind rezilierea, concedentul remediază situaţiile invocate de către concesionar ca motiv al
rezilierii, inştiinţarea încetează să aibă efect iar concesionarul nu va mai fi îndreptăţit să rezilieze contractul.
(5). În situaţia în care concedentul contestă rezilierea notificată de către concesionar, acesta are dreptul, într-un termen de 10 (zece) zile
de la data primirii inştiinţării de reziliere din partea concesionarului, să îi comunice acest fapt în scris, şi, în acelaşi termen de 10 (zece)
zile, va transmite intenţia sa cu privire la promovarea unui litigiu.
Secţiunea 18. Administrarea patrimoniului public şi privat

Art. 38 - Toate bunurile proprietate publică aferente sistemelor publice aferente puse la dispoziţia concesionarului, sunt concesionate
acestuia de la data intrǎrii în vigoare a contractului.
Art. 39 - Bunurile proprietate publică concesionate, aşa cum sunt prezentate în anexa nr. 4 la prezentul contract şi care sunt transmise
spre folosinţă concesionarului pe durata contractului, sunt supuse inventarierii anuale şi se evidenţiază distinct, extracontabil, în
patrimoniul concesionarului.
Art. 40 - Concesionarul are drept de posesie exclusivǎ şi drept de folosinţǎ pe durata prezentului contract asupra bunurilor proprietate
publicǎ, dar nu si dreptul de proprietate sau de dispoziţie asupra acestora.
Art. 41 - În cazul în care una dintre pǎrţi descoperă că oricare dintre bunurile proprietate publică aferent serviciilor a fost omis şi, ca
urmare, nu a fost transferat concesionarului, concedentul se angajează să pună la dispoziţia concesionarului imediat acel bun
proprietate publică în aceleaşi condiţii în care au fost predate celelalte bunuri.
Art. 42 - Administrarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al orasului Novaci şi al comunei Baia de Fier, aferente
sistemului de transport public pe cablu si activitatilor conexe domeniului schiabil „Vârful Păpuşa” - Rânca, judeţul Gorj, se face cu
diligenţa unui bun proprietar.
Secţiunea 21. Litigii
Art. 43 – (1) Concedentul şi concesionarul vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabilă, orice neînţelegere sau dispută
care se poate ivi între aceştia în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
(2) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de delegare a gestiunii se supun instanţei judecătoreşti competente, potrivit
legii.
Secţiunea 22. Cesionarea
Art.44 - Cesionarea prezentului contract de catre concesionar unei alte societati nu este admisa decât in cazul in care aceasta societate
este rezultatul divizarii, fuzionarii sau infiintarii ca filiala a societatii titularului, cu aprobarea autoritatii publice l ocale, cu respectarea
conditiilor initiale de atribuire a gestiunii.
CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE
Art. 45 - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
Art. 46 - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
Art. 47 - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin adresă, fax, e-mail sau prin alte mijloace de comunicare convenite între părţi, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
Art. 48 - Limba care guvernează contractul este limba română
Art. 49 - Prezentul contract de delegare intră în vigoare la data de............................... şi a fost încheiat azi........................................ în
..............exemplare originale.

Concedent,
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„Rânca - Corneşu Mare, Judeţul Gorj”
PREŞEDINTE
____________________________

Concesionar,
Operator_____________________________
ADMINISTRATOR
______________________

Anexa nr. 1
La Contractul de delegare aprobat prin H AGA nr. _______ din ____________ 2015
Tabel centralizator cu nivelul tarifelor pe fiecare tip de tarif - fișele de fundamentare pe elemente de cheltuieli aferente tarifelor ofertate Anexa nr. 2
La Contractul de delegare aprobat prin H AGA nr. _______ din ____________ 2015
Caiet de sarcini
Anexa nr. 3
La Contractul de delegare aprobat prin H AGA nr. _______ din ____________ 2015
Regulamentul serviciului
Anexa nr. 4
La Contractul de delegare aprobat prin H AGA nr. _______ din ____________ 2015
Inventarul bunurilor mobile şi imobile concesionate,
din domeniul public și/sau privat al UAT – Oraș Novaci și UAT – Comuna Baia de Fier, aferente serviciului
Anexa nr. 5
La Contractul de delegare apribat prin HCJ nr. _______ din ____________ 2015
______________________

_______________________

Nr. _____ din _________ 2015

Nr. _____ din _________ 2015

Protocol de predare-preluare
a bunurilor mobile şi imobile concesionate, din domeniul public și/sau privat al UAT- Oraș Novaci și UAT-Comuna Baia de Fier,
aferente serviciului de transport public pe cablu – instalație telescaun – realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea
domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare – epurare a apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”
_____________________, cu sediul în __________________, telefon/fax _____________, e-mail: _________________, reprezentată
de _________________________, care are funcţia de ____________________, în calitate de predător,
_____________________, cu sediul în __________________, telefon/fax _____________, e-mail: _________________, reprezentată
de _________________________, care are funcţia de ____________________, în calitate de predător,
şi
_____________________, cu sediul în __________________, telefon/fax _____________, e-mail: _________________, reprezentată
de _________________________, care are funcţia de ____________________, în calitate de primitor,
în temeiul:
- art. 36, alin. 2, lit. c, coroborat cu alin. 5, lit. a și b și alin. 7, lit. C, art. 119, 120, 121, alin. 1 și art. 123, alin. 1 și 2 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneşu Mare”, judeţul Gorj;
- Proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare – epurare a apelor uzate menajere în
zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”, finanţat prin Programul PHARE - Coeziune Economică şi Socială, sub-componenta RO 2006/018-147.04.01.01.01.03.15;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 111 din 19.12.2013 privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii sistemelor de utilităţi publice
aferente serviciului de administrare al domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv componenta serviciului de transport public pe cablu
astfel cum este reglementat prin Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, rezultate prin
implementarea unui proiect de dezvoltare locală ;
- Hotărârea Consiliului Local Novaci nr. 2 din 23.01.2014 privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii sistemelor de utilităţi publice
aferente serviciului de administrare al domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv componenta serviciului de transport public pe cablu
astfel cum este reglementat prin Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, rezultate prin
implementarea unui proiect de dezvoltare locală ;
- Hotărârea Consiliului Local Baia de Fier nr. 4 din 30.01.2014 privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii sistemelor de utilităţi publice
aferente serviciului de administrare al domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv componenta serviciului de transport public pe cablu
astfel cum este reglementat prin Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, rezultate prin
implementarea unui proiect de dezvoltare locală;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 25 din 10.02.2015 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea prin concesiune a serviciului
de transport public prin cablu – instalație telescaun – realizat în zona turistică Rânca, județul Gorj;
- Hotărârea Consiliului Local Novaci nr. 8 din 26.02.2015 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea prin concesiune a serviciului
de transport public prin cablu – instalație telescaun – realizat în zona turistică Rânca, județul Gorj;

- Hotărârea Consiliului Local Baia de Fier nr. 25 din 30.03.2015 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea prin concesiune a
serviciului de transport public prin cablu – instalație telescaun – realizat în zona turistică Rânca, județul Gorj;
- prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile din Norma-cadru din 6 decembrie 2007 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport
public local aprobata prin Ordinul 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului 972 din 3 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de
sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
- prevederile art.10 din Legea 92 din 2007 serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea AGA ADI ”Rânca – Corneșu-Mare” nr. _______ din _______________privind delegarea serviciului de transport public pe cablu –
instalație telescaun – realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare – epurare a apelor
uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”

Au procedat la predarea, respectiv primirea următoarelor bunuri mobile și imobile care apartin domeniului public și/sau privat al UATOraș Novaci și UAT-Comuna Baia de Fier, aferente serviciului de transport public pe cablu – instalație telescaun – realizat prin proiectul
„Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare – epurare a apelor uzate menajere în
zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”, având datele de identificare prezentate în tabelul de mai jos:
DENUMIREA
IMOBILULUI

LOCUL UNDE ESTE
SITUAT IMOBILUL

PROPRIETAR

CARACTERISTICILE
TEHNICE ALE IMOBILULUI

PERSOANA JURIDICĂ ÎN A
CĂREI ADMINISTRARE SE
TRANSMITE IMOBILUL

Predarea-preluarea bunurilor mobile și imobile care fac obiectul prezentului protocol, se face pe baza şi în condiţiile stipulate în
contractul de delegare nr. __________, în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile părţilor implicate.
La predarea-primirea bunurilor mobile și imobile care facc obiectul prezentului protocol, s-au constatat următoarele:

Încheiat astăzi ____________, în patru exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Am predat,

Am primit,

