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CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII 
SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ  

DIN COMUNA JOIȚA 
 
 
 
 
Între: 
 
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Joița cu sediul _____________ reprezentat prin Primar, în baza Hotărârii 
Consiliului Local al orașului ___________nr. ….. din data de ………., pe de o parte, în calitate de „Delegatar” 
             
şi 
 
Societatea …...., cu sediul social în …. strada ... nr. ..., județul .., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul … sub numărul …, cod unic de înregistrare …, cont … deschis la …, reprezentată de …, având funcţia 
de ..............., pe de altă parte, în calitate de „Delegat”, 
 
denumite împreună „Părţile” şi individual „Partea”,  
Au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii în următorii termeni şi următoarele condiţii: 
 
 
CAPITOLUL I- DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE  
 
Articolul 1 – Definiţii şi interpretare  
(1) Termenii şi expresiile menţionate mai jos, cu excepţia situaţiei în care contextul reclamă altfel, vor avea 
următoarele înţelesuri: 
a)  An Contractual înseamnă o perioadă de timp începând la Data de Începere şi terminându-se la 

aceeaşi dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract; 
b)  Anexă  înseamnă orice anexă care face parte integrantă din prezentul Contract și la care 

se face referire la art. 5 din Contract 
c)  Aprobări Necesare înseamnă toate aprobările, licenţele, autorizaţiile, permisele, în legătură cu 

exploatarea Sistemului şi prestarea Serviciului, necesare Delegatului în vederea 
executării obligaţiilor asumate prin prezentul Contract; 

d)  Aria Serviciului înseamnă zona reprezentând jurisdicţia teritorială a Delegatarului la data semnării 
prezentului Contract (aria administrativ-teritorială a comunei Joița);; 

e)  Autoritate Competentă înseamnă orice instanţă judecătorească competentă şi orice autoritate locală, 
naţională sau organizaţie internaţională, inspectorat, ministru, minister, persoană 
oficială sau funcţionar public din cadrul Guvernului României, instituţie publică, 
inclusiv, dar nelimitându-se la, Autoritatea de Reglementare; 

f)  Autoritatea de 
Reglementare   

înseamnă Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităși Publice (ANRSC) sau orice altă instituţie similară care poate fi autorizată 
şi împuternicită prin Lege să monitorizeze şi să reglementeze regimul Tarifelor 
şi/sau al Serviciului 

g)  Autorizaţii înseamnă toate autorizaţiile, licenţele, permisele, certificatele, avizele, aprobările 
etc., emise de Autoritatea de Reglementarea sau altă Autoritate Competentă, în 
scopul furnizării/prestării şi gestiunii Serviciului; 

h)  Bune Practici înseamnă toate acţiunile, faptele, metodele şi practicile relevante aplicabile în 
general in vederea gestionării Serviciului care, la un anumit moment dat, în 
termeni rezonabili şi în condiţiile legii, pot asigura rezultatul dorit. Pentru scopul 
Serviciului care face obiectul prezentului Contract, Bunele Practici Comerciale 
includ: 
(A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, 
instalaţii şi staţii, resurse adecvate, inclusiv a utilităţilor necesare astfel încât 
aceste elemente ante-menţionate să funcţioneze la capacitate maximă atât în 
condiţii normale de operare, cât şi în condiţii excepţionale de operare ce pot fi 
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prevăzute în limite rezonabile; 
(B) suficient personal de exploatare cu experienţă şi instruire adecvate în 
operarea corectă şi eficientă a elementelor menţionate la litera (A) de mai sus, 
ţinând cont de specificaţiile şi normele de fabricaţie; totodată, acest personal 
trebuie să fie capabil să lucreze şi în condiţii neobişnuite ce pot fi prevăzute în 
limite rezonabile; 
(C) operaţiile de întreţinere şi reparaţii preventive ori de rutină, executate într-un 
mod care asigură exploatarea şi operarea în siguranţă şi pe termen lung, ţinând 
cont de recomandările fabricantului; de asemenea, operaţiunile de întreţinere şi 
reparaţii ante-menţionate vor fi executate de personal instruit şi cu experienţă, 
care deţine know-how-ul, tehnica, uneltele şi echipamentele adecvate; 
(D) verificări şi controale inopinate şi adecvate pentru a asigura funcţionarea la 
parametri optimi a echipamentelor şi utilajelor folosite în gestiunea Serviciului 
conform, atât în condiţii normale, cât şi în condiţii neobişnuite (ce pot fi prevăzute 
în limite rezonabile); şi 
(E) operarea echipamentelor şi utilajelor folosite în gestiunea Serviciului în condiţii 
de siguranţă deplină pentru personalul manevrant, alţi angajaţi, populaţie, mediul 
înconjurător, precum şi pentru alte instalaţii conexe; 

i)  Bunuri Proprietate 
Publică 

înseamnă orice bunuri care, în conformitate cu Constituţia României, Codul Civil, 
Codul Administrativ şi Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia constituie “proprietate publică” şi incluzând Bunurile Proprietate 
Publică Existente, precum şi Bunurile Proprietate Publică Noi, după data 
dobândirii, construirii, creării sau instalării acestora; 

j)  Bunuri Proprietate 
Publică Existente/ 

înseamnă Bunurile Proprietate Publică aparţinând Delegatarului, precum şi, 
exclusiv în înţelesul prezentului Contract, bunurile proprietate privată aparţinând 
Delegatarului, care fac parte din Sistem şi care figurează în Inventarul Bunurilor 
Concesionate, situate în Aria Serviciului  la Data Intrării în Vigoare; 

k)  Bunuri Proprietate 
Publică Noi/Bunuri Noi 

înseamnă toate Bunurile Proprietate Publică finanţate dobândite, construite, 
instalate sau create de către Delegatar şi/sau Delegat pe Durata Delegării 
Serviciului care fac parte din Sistem şi care, potrivit naturii lor, constituie 
“proprietate publică”, în conformitate cu Constituţia României, Codul Civil, Codul 
Administrativ şi Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia; Bunurile Proprietate Publică Noi realizate din investiții ale 
Delegatarului, pe durata Delegării, vor fi puse la dispozița delegatului în vederea 
operării acestora, prin modificarea corespunzătoare a Anexei 4. 

l)  Bunuri Concesionate înseamnă Bunurile Proprietate Publică Existente, precum şi Bunurile Proprietate 
Publică Noi, după data introducerii lor în Concesiune; 

m)  Bunuri de Retur 
 

înseamnă Bunurile Concesionate, precum şi Bunurile Proprietate Publică Noi  
realizate de Delegat  sau de Delegatar pe durata Contractului, ca investiţii 
prevăzute în Contract, în scopul îndeplinirii obiectivelor Delegării Gestiunii 
Serviciului şi care, la încetarea Contractului, revin de plin drept gratuit, în bună 
stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii Delegatarului. În cazul 
încetării Contractului înainte de termen, Delegatatul este îndreptăţit să primească 
valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale; 

n)  Bunuri de Preluare înseamnă bunurile care la încetarea Contractului pot reveni Delegatarului, în 
măsura în care acesta din urma îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile 
respective în schimbul plăţii unei compensaţii, în condiţiile legii; 

o)  Bunuri Proprii înseamnă bunurile care la încetarea contractului rămân în proprietatea 
Delegatului; 

p)  Condiții Suspensive  înseamnă Condițiile prevăzute la Articolul 7 din prezentul Contract 
q)  Contractul înseamnă prezentul Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului, incluzând şi 

Anexele sale; 
r)  Data de Începere (a 

Contractului) 
înseamnă data semnării de către Părți a procesului verbal de predare-preluare a 
Bunurilor Proprietate Publică (care va deveni Anexa nr. 5 la prezentul Contract) a 
bunurilor puse la dispoziția Delegatului de către Delegatar, care fac parte din 
infrastructura aferentă Serviciului, după îndeplinirea cerințelor prevăzute la 
Articolul 7 („Durata şi prelungirea Contractului. Condiții suspensive”) din prezentul 
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Contract pentru Perioada de Mobilizare;; 
s)  Data Intrării în Vigoare data semnării de către ambele părți a prezentului Contract 
t)  Daună înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea efectivă 

suferită de creditorul obligaţiei neîndeplinite de cealaltă Parte şi beneficiul de care 
acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului ţinându-se cont şi de cheltuielile pe 
care Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului şi 
orice alte costuri şi cheltuieli de orice natură şi tip, angajate în vederea restabilirii 
situaţiei care ar fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu; 

u)  Documentaţia de 
Atribuire 

documente comunicate în timpul procedurii de atribuire care cuprind cerințele, 
criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura operatorilor 
economici o informare completă, corectă și explicită cu privire la Delegatarului 
sau la elementele concesiunii, obiectul contractului și modul de desfășurare a 
procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice sau documentul descriptiv, 
condițiile contractuale propuse, formatele și modul de prezentare a documentelor 
de către candidați/ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile 
candidaților/ofertanților, studiul de fundamentare; 

v)  Delegarea Gestiunii 
Serviciului 

înseamnă dreptul exclusiv şi obligaţia de furnizare a Serviciului, precum şi dreptul 
exclusiv de folosinţă (concesiune) asupra Bunurilor Proprietate Publică necesare 
pentru furnizarea Serviciului, prin care Delegatul este desemnat, în schimbul plăţii 
Redevenţei, să administreze, să exploateze, să întreţină, să modernizeze, să 
înnoiască şi să extindă, acolo unde este cazul, Serviciul şi Bunurile Concesionate, 
în schimbul plăţii făcute de către Clienţi către acesta, sub rezerva şi în 
conformitate cu prevederile prezentului Contract; 

w)  Durata Delegării 
Gestiunii Serviciului 

înseamnă perioada de timp prevăzută la Art. 7; 

x)  Garanţia Contractuală înseamnă garanţia prevăzută la Art. 9; 
y)  Indicatori de 

Performanţă 
înseamnă cerinţele şi standardele în legătură cu Serviciul care trebuie să fie 
satisfăcute de către Delegat, astfel cum sunt prevăzute în regulamentul 
Serviciului, Anexa nr. 2 la prezentul Contract;; 

z)  Informații Confidenţiale înseamnă: (i) toate evidenţele, rapoartele, conturile şi alte documente şi 
informaţii transmise sau puse la dispoziţie (şi marcate drept confidenţiale) de o 
Parte celeilalte (sau, în înţelesul prezentului Contract) în legătură cu obiectul 
prezentului Contract (transmise în orice mod şi indiferent de suportul pe care sunt 
stocate), inclusiv toate datele cu caracter personal în sensul Legii privind protecţia 
datelor cu caracter personal; şi (ii) informaţiile sensibile din punct de vedere 
comercial care reprezintă acele informaţii a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar 
putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, 
drepturile de proprietate intelectuală şi elementele de know-how ale oricărei Părţi 
şi care sunt exceptate de la liberul acces la informaţii conform Legii; 

aa)  Lege înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar fără a se 
limita la acestea: tratate, legi, ordonanţe, hotărâri, regulamente, coduri, norme 
metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept şi 
hotărâri judecătoreşti obligatorii erga omnes, precum şi reglementările obligatorii 
emise la nivelul Uniunii Europene, precum şi orice cerinţă sau recomandare a 
Autorităţi de Reglementare, a unei Autorităţi Competente din România sau la 
nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de 
mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau la nivelul Uniunii 
Europene. În sensul prezentei definiţii „hotărârile judecătoreşti obligatorii erga 
omnes” reprezintă (i) hotărârile judecătorești definitive pronunțate in materia 
contenciosului administrativ prin care s-a anulat în tot sau în parte un act 
administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se 
constată neconstituționalitatea unui act normativ, (iii) recursurile în interesul legii 
pronunțate de Înalta Curte de Casație şi Justiție asupra problemelor de drept care 
au fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum şi (iv) hotărârile 
judecătorești pronunţate în acțiunile colective introduse de către o categorie 
anume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia; 

bb)  Modificare  înseamnă o modificare a cadrului contractual reglementată de clauzele prezentului 
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Contract și care se implementează prin aplicarea procedurii prevăzute la Articolul 
41; 

cc)  Modificare Legislativă înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, abrogare 
(totală sau parţială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt 
eveniment cu efect similar, intervenit după Data Intrării în Vigoare a Contractului; 

dd)  Perioada de 
Monitorizare 

înseamnă o perioadă specifică (i) pe parcursul căreia Delegatarul monitorizează 
informațiile prezentate de Delegat prin rapoarte, lunare trimestriale, anuale și/sau 
(ii) modul de prestare a Serviciului de către Delegat ori (iii) Indicatorii de 
Performanță, sau (iv) orice altă perioadă de timp pe parcursul căreia Delegatarul 
a decis să monitorizeze performanțele Delegatului prin inspecții notificate 
Delegatului sau prin inspecții inopinate; Atunci când Delegatarul  monitorizează 
informațiile prezentate de Delegat prin rapoartele întocmite conform prezentului 
Contract, Perioada de Monitorizare este ulterioară perioadei pentru care Delegatul 
întocmește raportul (lunar, trimestrial sau anual);; 

ee)  Prețul  înseamnă prețul la care este furnizată apa potabilă utilizatorilor astfel cum 
acestea este stabilit și poate fi modificat ori ajustat conform Articolulului 15 din 
Contract și potrivit procedurilor prevăzute de Lege. Prețul include și prețul 
practicat de Apa Nova București pentru apa potabilă vândută Delegatului din 
Stația de Tratare Arcuda astfel cum va fi acesta aprobat de Autoritatea de 
Reglementare pe durata Contractului; 

ff)  Oferta înseamnă actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se 
angaja din punct de vedere juridic în Contract, format din propunere financiară și 
propunere tehnică, depus de Delegat în cadrul procedurii de atribuire, fiind 
anexată la prezentul Contract ca Anexa nr. 7; 

gg)  Ordin/ordine de 
incepere al 
activitatii/activitatilor 

actul emis de Delegatar prin care se atesta finalizarea perioadei de mobilizare si 
inceperea uneia sau mai multor activitati; 

hh)  Redevenţa înseamnă suma de bani plătibilă Delegatarului după caz, de către Delegat conform 
prevederilor Art. 8 („Redevenţa”) din prezentul Contract 

ii)  Regulamentul 
Serviciului 
 

înseamnă regulamentul serviciului public de alimentare cu apă (Anexa nr.2), 
aprobat de Delegatar conform regulamentului-cadru la nivel național adoptat de 
Autoritatea de Reglementare; Serviciul înseamnă serviciul public de alimentare cu 
apă aflat sub responsabilitatea Delegatarului şi a cărui gestiune este încredinţată 
Delegatului, pe durata şi în condiţiile prezentului Contract; 

jj)  Sistemul înseamnă sistemul public de alimentare cu apă, astfel cum sunt definite de Lege, 
format din construcţii, instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări 
specifice (bunuri proprietate publică şi/sau privată a Delegatarului), prin 
intermediul cărora se realizează Serviciul; 

kk)  Serviciul  Înseamnă Serviciul public de alimentare cu apă și de canlizare al comunei Joița 
delegat prin prezentul Contract compus din următoarele activități: 
- transportul apei potabile; 
- înmagazinarea apei; 
- distribuția apei potabile 

ll)  Utilizatori persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau 
colectiv, de serviciile publice de apă, în condițiile legii; 

mm)  Zi înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la „Zi 
Lucrătoare”; 

nn)  Zi Lucrătoare înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă şi duminică; (ii) oricărei zile de 
sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru 
tranzacţii, în conformitate cu Legea în vigoare; 

(2) În cuprinsul prezentului Contract şi/sau în Anexele sale, termenii folosiţi cu majuscule îşi vor păstra, indiferent 
de locul în care sunt folosiţi în cuprinsul acestora, înţelesul dat în definiţia aferentă. 
(3) Împărţirea pe Capitole, Secţiuni şi Articole este introdusă numai pentru a uşura sistematizarea şi nu va afecta 
interpretarea prezentului Contract şi nu va servi interpretării intenţiilor Părţilor. 
(4) Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele 
prezentului Contract. 
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(5) La redactarea, semnarea şi executarea Contractului, clauzele acestuia şi intenţiile Părţilor vor fi interpretate pe 
baza prezumţiei de bună credinţă.  
(6) Referirile la “Părţi” desemnează părţile prezentului Contract, iar referirile la “Parte” desemnează una dintre 
părţile prezentului Contract. 
(7) Termenii utilizaţi şi nedefiniţi în prezentul Contract şi care sunt definiţi de Lege, vor avea înţelesul prevăzut în 
definiţia corespunzătoare din Lege. 
(8) Anexele vor avea aceeași interpretare, forță juridică și vor produce aceleași efecte juridice ca și când ar face 
parte din textul de bază al prezentului Contract. 
(9)În caz de ambiguitate, discrepanță, neconcordanță sau conflict între prevederile din corpul principal al 
Contractului și cele din orice Anexă sau între prevederile oricăror Anexe, se vor aplica următoarele reguli: 
a) în caz de ambiguitate, discrepanță, neconcordanță sau conflict între prevederile din corpul principal al 
Contractului și cele din orice Anexă, prevederile din corpul principal al Contractului vor prevala; 
b) în caz de ambiguitate, discrepanță, neconcordanță sau conflict între prevederile din Anexe diferite, prevederile 
din Anexa care tratează în principal subiectul la care se referă prevederile vor prevala față de prevederile altor 
Anexe; în măsura în care niciuna dintre Anexe nu tratează în principal subiectul la care se referă prevederile, 
prevederea care prevalează se va stabili având în vedere interpretarea în ansamblu a dispozițiilor relevante din 
corpul principal al Contractului și din Anexe. 
 
 
CAPITOLUL II - OBIECTUL  CONTRACTULUI 
 
Articolul 2 – Obiectul Contractului  
 

(1) Obiectul Contractului îl constituie Delegarea Gestiunii Serviciului în condiţiile prevăzute în prezentul 
Contract. 

(2) Prin prezentul Contract, Delegatarul acordă Delegatului, ca parte integrantă şi obligatorie a Delegării Gestiunii 
Serviciului, dreptul exclusiv, obligaţia şi autoritatea de a exercita toate activităţile necesare furnizării Serviciului, 
aceste drepturi, obligaţii şi autorităţi incluzând împuternicirea acordată Delegatului de a executa lucrări de excavaţii 
şi de construcţie, de a instala sau îndepărta utilaje, echipamente sau conducte sau de a suspenda, în totalitate sau 
în parte, furnizarea Serviciului, cu respectarea obligaţiilor asumate de către Delegat prin prezentul Contract. (3) 
Delegarea Gestiunii Serviciului se efectuează cu condiţia respectării de către Delegat, deopotrivă a termenilor 
prezentului Contract, precum şi a oricărei Legi aplicabile. Exceptând cazurile în care se prevede expres contrariul, 
Delegatul nu va trebui să solicite şi să obţină aprobarea Delegatarului pentru îndeplinirea oricăreia dintre acţiunile 
prevăzute la alin.  
(4). În măsura în care Delegatarul nu are dreptul să delege aceste atribuţii mai înainte de emiterea oricărei 
Aprobări Necesare de către Delegatar Delegatului, Delegatarul se obligă, prin prezentul Contract, să acorde 
respectiva Aprobare Necesară, în cel mai scurt timp posibil de la data cererii Delegatului. 
 
Articolul 3 – Obiectivele Delegatarului 
Obiectivele Delegatarului sunt: 

(a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale Utilizatorilor prin promovarea calităţii şi eficienţei Serviciului; 
(b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne; 
(c) dezvoltarea durabilă a Serviciului; 
(d) protecţia mediului înconjurător; 
(e) asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare Client ; 
(f) menţinerea în stare de funcţionare şi îmbunătăţirea Sistemului; 
(g) îmbunătăţirea Serviciului; 
(h) echilibrul financiar al Delegării Gestiunii Serviciului, cu respectarea preţurilor; 
(i) creşterea ariei de acoperire a Serviciului; 
(j) calitatea bună a Serviciului şi gestiune administrativă şi comercială eficientă; 
(k) menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea în bună stare a echipamentelor şi lucrărilor. 

 
Articolul 4 – Bunuri utilizate în derularea Contractului 
4.1. Prezentul Articol stabilește, în principal, condițiile în care: 
(a) Delegatarul concesionează Delegatului Bunurile Proprietate Publică; 
(b) Delegatul va utiliza, în executarea prezentului Contract, Bunurile Proprietate Publică, Bunurile de Preluare 
și Bunurile Proprii; 
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(c) Delegatul și Delegatarul vor investi, de-a lungul Duratei Contractului, în alte bunuri de natura Bunurilor 
Proprietate Publică, care vor fi clasificate ca Bunuri Noi și vor fi tratate conform prevederilor prezentului Contract; 
(d) sunt stabilite restricțiile care se aplică folosinței și dispoziției Bunurilor Existente și Bunurilor Noi de către 
Delegatar și Delegat pe durata prezentului Contract; și 
(e) sunt stabilite drepturile și obligațiile Delegatului în legătură cu Bunurile Existente și Bunurile Noi, atât pe 
durata prezentului Contract cât și la încetarea acestuia. 
  
4.2. Concesionarea Bunurilor Proprietate Publică 
4.2.1. Toate Bunurile Proprietate Publică care sunt incluse în această categorie la Data Contractului sunt 
concesionate Delegatului. Delegatul va avea posesia și dreptul de folosință exclusivă pe Durata Contractului asupra 
Bunurilor Proprietate Publică, dar nu și nuda proprietate asupra acestora. Pentru evitarea oricărui dubiu, dreptul de 
proprietate asupra Bunurilor Proprietate Publică este și rămâne al Delegatarului pe Durata Contractului, însă 
Delegatarul nu va avea dreptul de a deține sau de a folosi (altfel decât ar putea fi permis prin clauzele prezentului 
Contract) Bunurile Proprietate Publică în perioada în care acestea fac obiectul concesiunii în baza prezentului 
Contract. 
 
4.3. Întreținerea și Înlocuirea Bunurilor Proprietate Publică 
4.3.1. Pe toată Durata Contractului, Delegatul va păstra Bunurile Proprietate Publică în stare bună, ca un bun pater 
familiae, având în vedere starea acestora la Data Contractului și în astfel de condiții încât acestea să rămână 
corespunzătoare folosirii în vederea Prestării Serviciului Public, ținând cont de necesitatea întreținerii periodice, de 
natura și caracteristicile fiecărui tip de bunuri, precum și de uzura normală. 
4.3.2. Delegatul va menține Bunurile Proprietate Publică în stare de funcționare și va lua toate măsurile necesare 
astfel încât, la Data Încetării, Delegatarul (sau operatorul Serviciului desemnat de Delegatar) să fie capabil să le 
utilizeze pentru prestarea Serviciului Public. 
4.3.3. Pe toată Durata Contractului, Bunurile Proprietate Publică se află sub paza și riscul Delegatului, iar Delegatul 
va exploata și întreține Bunurile Proprietate Publică cu diligența unui bun proprietar și va efectua, de fiecare dată 
când este necesar, toate lucrările de întreținere și reparații, astfel cum toate aceste lucrări sunt clasificate potrivit 
standardelor și normelor tehnice aplicabile și va suporta toate costurile ocazionate de realizarea acestor lucrări.  
4.3.4. Delegatul va putea să înlocuiască, să modifice sau să adapteze Bunurile Proprietate Publică cu condiția 
înlocuirii acestora cu Bunuri Noi care sunt echivalente sau corespund necesităților ca valoare, natură, fel, întindere 
și/sau funcționalitate față de Bunurile proprietate Publică înlocuite. Aceste operațiuni vor fi incluse în planurile 
anuale de investiții. 
4.3.5. În caz de înlocuire a unor părți ale unui Bun Proprietate Publică ca urmare a înlocuirii unor astfel de părți 
componente, caracterului redundant al unor astfel de părți componente sau defecțiunilor ireparabile ale unor astfel 
de părți componente, aceste părți componente vor fi valorificate de Delegat (dacă o astfel de valorificare este 
posibilă). Sumele încasate ca urmare a valorificării vor fi transferate Delegatarului, Delegatul având dreptul să 
rețină costurile depozitării și valorificării acestor bunuri. Delegatul va determina dacă orice parte componentă 
înlocuită a unui Bun Existent se încadrează într-una din categoriile identificate în cuprinsul prezentului Articol 4. 
 
4.4. Drepturile Delegatarului în legătură cu Bunurile Proprietate Publică  
4.4.1. Delegatarul va putea exercita orice drepturi de dispoziție materială asupra Bunurilor Proprietate Publică pe 
parcursul Duratei Contractului, cu obținerea în prealabil a acordului scris al Delegatului, acord ce nu va fi refuzat în 
mod nejustificat. 
 
4.5. Garanții asupra Bunurilor Existente  
4.5.1. Delegatul nu va avea dreptul să utilizeze și nu va utiliza în niciun mod Bunurile Existente ca garanție 
pentru orice finanțare, împrumut, datorie sau obligație de orice fel. 
4.5.2. Termenul „garanție” include, fără a fi însă limitat la orice formă de Sarcină, gaj, privilegiu asupra bunurilor, 
ipotecă, servituți de orice fel, transfer sau cesiune. 
 
4.6. Returnarea Bunurilor Existente 
4.6.1. Toate drepturile Delegatului asupra Bunurilor Existente încetează ca urmare a încetării acestui Contract. 
4.6.2. Toate Bunurile Existente constituie Bunuri de Retur, Delegatul va fi obligat să returneze imediat posesia, 
folosința și controlul asupra acestora către Delegatar sau persoana desemnată de acesta, la încetarea acestui 
Contract, cu titlu gratuit și libere de orice Sarcină.  
 
4.7. Bunuri Noi 
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4.7.1. Delegatul, respectiv Delegatarul va investi în realizarea Bunurilor Noi (asigurând, printre altele, finanțarea, 
instalarea și punerea în funcțiune a Bunurilor Noi sau a oricăror Lucrări în legătură cu acestea) în vederea 
exploatării eficiente a Sistemului de Producere sau a oricărei părți a acestuia. 
4.7.2. În cazul în care investițiile sunt realizate de către Delegat, acesta va determina ca Delegatarul să fie 
denumit beneficiar împreună cu Delegatul asupra oricăror garanții sau asigurări date de terți în legătură cu punerea 
în funcțiune, proiectarea, construirea și/sau funcționarea Bunurilor Noi. 
4.7.3. Bunurile Noi sunt considerate ca făcând parte din Sistemul de Producere și sunt incluse în Gestiunea 
Serviciului Public imediat ce sunt gata de exploatare, conform Legii. De la acest moment, clauzele prezentului 
Contract referitoare la exploatarea, întreținerea și înlocuirea Bunurilor Existente sunt aplicabile în mod 
corespunzător și Bunurilor Noi.  
4.7.4. Pe toată Durata Delegării, Delegatul va păstra toate Bunurile Noi în stare bună și în astfel de condiții încât, 
în măsura cerută, să rămână corespunzătoare folosirii în vederea prestării Serviciului Public și ținând cont de 
necesitatea întreținerii periodice, de natura și caracteristicile fiecărui tip de bun precum și de uzura normală. 
 4.7.5. Delegatul nu va putea transfera sau dispune în niciun mod cu privire la Bunurile Noi și nici nu va 
putea institui sarcini asupra acestora.  
 
 4.8. Transferul Bunurilor Noi la Încetarea Contractului 
 4.8.1.Bunurile Noi constituie Bunuri de Retur și, ca atare, Delegatul este obligat și se angajează să le 
transfere Delegatarului cu titlu gratuit, în deplină proprietate, posesie și folosință, ca Bunuri de Retur, libere de 
orice sarcini, cu efect imediat la încetarea Contractului, cu aplicarea Articolului 18 alin (2) lit. k) după caz. 
 4.8.2. În cazul expirării Duratei Contractului sau în caz de încetare a Contractului înainte de termen, 
Delegatul va întocmi lista Bunurilor Noi existente la Data Încetării pe care trebuie să le transfere Delegatarului, 
conform prezentului Contract, și va înainta lista Delegatarului, iar Delegatarul va avea dreptul să îi verifice 
conținutul. Delegatul va oferi Delegatarului tot sprijinul rezonabil în acest scop. 
 4.8.3.Delegatul va întreprinde toate acțiunile necesare, inclusiv semnarea tuturor actelor și a documentelor 
cerute de Lege sau conform cererii rezonabile a Delegatarului, în vederea efectuării transferului Bunurilor Noi odată 
cu încetarea prezentului Contract. 
  
 4.9. Bunurile Proprii 
4.9.1. Bunurile Proprii aparțin Delegatului și nu vor fi transferate Delegatarului la încetarea din orice cauză a 
Contractului. 
4.9.2. Delegatul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu Sarcini sau de a dispune în orice alt mod 
de Bunurile Proprii după cum consideră necesar, în mod discreționar. 
4.9.3. Sumele rezultate din înstrăinarea Bunurilor Proprii vor fi în folosul și beneficiul exclusiv al Delegatului. 
 
4.10. Înstrăinarea Bunurilor de Preluare la Încetarea Contractului 
4.10.1. Delegatarul va avea dreptul (nu și obligația) să notifice Delegatului în scris, în termen de cel mult 15 
(cincisprezece) zile de la transmiterea/primirea de către Delegatar a Notificării de Încetare, Bunurile Delegatului pe 
care dorește să le dobândească.  
4.10.2. În cazul în care Delegatarul nu va notifica Delegatul în conformitate cu prevederile Articolul.4.10.1. de mai 
sus, se va considera că Delegatarul a ales să nu achiziționeze niciunul dintre Bunurile Delegatului. 
4.10.3. După identificarea Bunurilor Delegatului de către Delegatar în baza Articolul.4.10.1. de mai sus, 
reprezentanții Părților vor determina Valoarea Bunurilor de Preluare. 
4.10.4. Ulterior determinării Valorii Bunurilor de Preluare, Delegatarul va alege, în final, ce bunuri dintre Bunurile 
Delegatului, identificate de către Delegatar în baza Articolul.4.10.1. de mai sus, dorește să achiziționeze și va 
notifica în scris Delegatul cu privire la aceasta.  
4.10.5. Delegatul va transfera proprietatea și posesia asupra Bunurilor de Preluare către Delegatar după primirea 
Valorii Bunurilor de Preluare, sau la orice altă dată convenită cu Delegatarul. 
  
4.11. Sarcini și garanții.  
4.11.1. Delegatul va avea dreptul, în mod discreționar, să ipotecheze, să transfere sau să greveze în orice fel 
oricare dintre creanțele sale, dreptul de a primi plăți sau pretențiile de orice natură asupra terților, privind prestarea 
Serviciului Public. 
4.11.2. Delegatul va avea deplina autoritate de a ipoteca sau greva cu sarcini în orice fel Bunurile Proprii, conform 
prevederilor Articolului 4.11.1. de mai sus. 
4.11.3. Delegatul nu va avea dreptul să transfere, să ipotecheze sau să greveze cu sarcini în orice fel Bunurile 
Proprietate Publică sau Bunurile Noi.CAPITOLUL III - DISPOZIŢII GENERALE  
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Articolul 5 – Documentele Contractului 
(1)Prezentul Contract are ca anexe următoarele:  
 Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini privind prestarea Serviciului;  
 Anexa nr. 2 - Regulamentul Serviciului;  
 Anexa nr. 3- Inventarul Bunurilor Concesionate, mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale, aferente Serviciului;  
 Anexa nr. 4 – Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. d); 
 Anexa nr. 5 – Lista Bunurilor de Preluare;  
 Anexa nr. 6 – Oferta depusă de Delegat în cadrul procedurii de atribuire  
 Anexa nr. 7 -;Programul de investiţii  
 Anexa nr. 8 - Garanția Contractuală 
 Anexa nr. 9 - Acordul de asociere, după caz; 
 Anexa nr. 11 - Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul 
. 
Articolul 6 – Monitorizarea executării Contractului 
(1) Delegatarul va urmări, controla şi supraveghea 

(a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către Delegat; 
(b) calitatea şi eficienţa Serviciului, în special respectarea Indicatorilor de Performanţă ; 
(c) modul de stabilire, ajustare şi modificare a Prețurilor. 

(2) În cazul nerespectării, de către Delegat, a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, Delegatarul: 
(a) va informa la timp Delegatul în legătură cu această nerespectare;  
(b) va aplica penalităţi corespunzătoare, stipulate în prezentul Contract, dacă Delegatul nu a remediat 
respectiva nerespectare, conform Cap. XVIII („Răspunderea contractuală”). 

(3) Delegatul trebuie să coopereze cu bună credinţă cu Delegatarul pentru a facilita supravegherea Serviciului. 
(4) Delegatarul nu se va putea implica în problemele de conducere, funcţionare sau alte decizii ale Delegatului, în 
vederea prestării Serviciului sau în îndeplinirea obligaţiilor sale, în baza prezentului Contract.   
(5) Delegatarul îl va sprijini pe Delegat, în măsura în care acest lucru este posibil şi Delegatul solicită în mod 
rezonabil, şi va face tot ceea ce este necesar pentru a-i facilita furnizarea Serviciului, în conformitate cu prevederile 
prezentului Contract. 
(6) Fără a aduce atingere drepturilor de monitorizare şi control acordate Delegatarului în conformitate cu prezentul 
Contract, Autoritatea de Reglementare va avea atribuţiile acordate prin lege, referitoare la activitatea Delegatului. 
Părţile vor acorda Autorităţii de Reglementare tot sprijinul necesar în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi sunt 
conferite de Lege. 
 
CAPITOLUL IV - DURATA CONTRACTULUI  
 
Articolul 7 – Durata şi prelungirea Contractului. Condiții suspensive 
 
(1) Durata prezentului Contract este de  8 ani (opt ani) de la Data de Începere. Părţile pot conveni asupra 
prelungirii acestei durate în condiţiile prevăzute de Legea aplicabilă la data prelungirii. Prelungirea va fi convenită 
printr-un act adiţional la Contract aprobat conform prevederilor Legii și semnat de reprezentanții autorizați ai 
Părților.  
(2) Data de Începere a Contractului este condiționată de îndeplinirea următoarelor Condiții Suspensive:   
a) obţinerea, de către Delegat, a licenţei de operare a Serviciului, eliberată de Autoritatea de Reglementare; 
b) constituirea, de către Delegat, în favoarea Delegatului, a Garanţiei Contractuale prevăzute la Art. 9 din prezentul 
Contract; 
c) constituirea Asigurărilor prevăzute la art. 10; 
d) avizarea Prețului prezentat în Oferta, de către Autoritatea de Reglementare. În cazul în care Autoritatea de 
Reglementare nu avizează Prețul prezentat în Oferta, Părţile vor modifica clauzele prezentului Contract, încheind un 
Act Adițional.  
e) obţinerea de către Delegat a autorizaţiei de mediu; 
f) realizarea de către Delegat a investitiei constând în execuția rețelei de transport a apei între branșamentul de 
livrare a apei din Stația de Tratare Arcuda și Gospodăria de Apă a comunei Joița; 
g) primirea unui număr de minim de 800 de angajamente ferme/solicitări de încheiere a contractelor de furnizare a 
serviciului de alimentare cu apă; 
h) realizarea de către operatorul Stației de Tratare Arcuda a rețelei de transport a apei între Stația de Tratare 
Arcuda și branșamentul de livrare a apei în sistemul public de alimentare cu apă al comunei Joița, inclusiv a 
branșamentului pentru livrarea apei; 
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(3) Doar după îndeplinirea tuturor Condițiilor Suspensive și prezentarea dovezilor/documentelor corespunzătoare 
Părțile vor încheia Procesul-Verbal de predare-primire a bunurilor puse la dispoziție de către Delegatar în vederea 
prestării Serviciului care marchează Data de Începere a Contractului.  
 (4) Părțile vor depune fiecare eforturi pentru îndeplinirea cumulativă a Condițiilor Suspensive cât mai curând 
posibil, dar nu mai târziu de (un ) An de la Data Intrării în Vigoare; 
 (5) Dacă la împlinirea termenului prevăzut la alin. (4) Condițiile Suspensive nu au fost îndeplinite cumulativ. 
oricare dintre Părți va avea dreptul, dar nu și obligația, de a rezilia Contractul, fără altă formalitate decât notificarea 
scrisă adresată a celeilalte Părți, cu 30 (treizeci) Zile înainte de data la care se va considera încetat Contractul. 
Părțile sunt de drept în întârziere cu privire la neexecutarea Condițiilor Suspensive. 
(6) În situația rezilierii prezentului Contract conform alin. (5), Delegatarul va plăti Delegatului valoarea Investițiilor 
prevăzute la alin (2) lit. f) realizate sau în curs, înregistrată în evidențele contabile ale Delegatului. 
 (7) Printr-un Act Adițional la prezentul Contract, Părțile vor putea modifica termenul limită pentru îndeplinirea 
cumulativă a Condițiilor Suspensive. 
 (8) Fiecare Parte va notifica celeilalte Părți îndeplinirea Condițiilor Suspensive.  
 
 
 
 
 
CAPITOLUL V – REDEVENŢA, GARANŢIA CONTRACTUALĂ ŞI ASIGURĂRI 
 
8 – Redevenţa  
(1) Redevenţa pe care Delegatul o va plăti Delegatarului este de ................... lei/ An Contractual şi va fi plătită 
anual în termen de 30 zile calculate de la începerea fiecărui An Contractual, în contul indicat de Delegatar:  
(2) Plata cu întârziere a redevenţei de către Delegat dă dreptul Delegatarului de a aplica majorări pe fiecare zi de 
întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat. 
(3) În cazul în care întârzierea Delegatului în efectuarea plăţii redevenţei se prelungeşte pe o durată care determină 
acumularea de penalităţi care depăşesc suma datorată, Delegatarul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul. 
 
Articolul 9 – Garanţia Contractuală 
(1) Delegatul are obligaţia să constituie în favoarea Delegatarului o garanţie în valoare de 82.125 lei în vederea 
garantării: (i) redevenţei pentru primul An Contractual, şi/sau (ii) plata oricăror penalităţi ce decurg din prezentul 
Contract. 
(2) Garanția se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit 
din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări. Garanția va fi irevocabila și necondiționată. 
(3) Garanția constituită printr-un instrument de garantare va fi valabilă pentru o perioadă de cel puţin 2 (doi) ani de 
la Data Intrării în Vigoare, iar Delegatul va fi obligat fie să o reînnoiască înainte de data expirării, fie să constituie o 
garanţie la data stingerii celei iniţiale, pe toată durată Contractului.  
(4) Garanția constituită prin virament bancar se va depune în contul Delegatarului:................. deschis la 
Banca............ 
(5) Constituirea Garanţiei Contractuale nu reduce sau limitează în nici un fel responsabilitatea Delegatului, în 
legătură cu obligaţiile asumate sau în legătură cu responsabilităţile sale de a efectua plata oricăror penalităţi ce ar 
putea fi datorate şi nu aduce nici un prejudiciu nici unei căi de acţiune aflate la dispoziţia Delegatarului, în legătură 
cu încălcarea de către Delegat a acestor obligaţii. 
(6) Delegatarul va fi îndreptăţit să execute Garanţia Contractuală, în totalitate sau în parte, pentru: 

(a) neîndeplinirea obligaţiei de plată a redevenţei, şi/sau 
(b) penalizări contractuale datorate de către Delegat în situaţia nerespectării termenelor limită de realizare a 
Indicatorilor de Performanţă.  

(7) Garanţia Contractuală poate fi executată de către Delegatar, cu respectarea următoarei proceduri : 
(a) Delegatul, care monitorizează executarea Contractului, va stabili, în urma unei investigaţii corespunzătoare 
şi a întocmirii unui raport scris, obligaţiile neîndeplinite şi sumele de plată aferente acestora şi îl va notifica pe 
Delegat în legătură cu rezultatele investigaţiei; 
(b) în cazul în care Delegatul nu este de acord cu concluziile raportului, Delegatul şi Delegatul se vor consulta, 
cât de repede este posibil în mod rezonabil, în vederea determinării valabilităţii concluziilor raportului; 
(c) în cazul în care, după consultări, divergenţele nu pot fi soluţionate în termen de 30 (treizeci) zile de la data 
când au început aceste consultări, Delegatul va notifica Delegatul, sub forma unei solicitări de plată, în termen 
de 30 (treizeci) zile de la primirea acesteia de către Delegatar; 
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(e) în cazul în care Delegatul nu va efectua plata, conform solicitării de plată, în termen de 30 (treizeci) zile de 
la data solicitării, va executa Garanţia Contractuală, în limita valorii redevenței neachitate sau/și a penalităților 
acumulate.  
(f) Delegatului are dreptul de a contesta hotărârea Delegatarului de executare a Garanţiei Contractuale. 

(8) Delegatul are obligația de a o menține cuantumul Garanției Contractuale la valoarea precizată la alin.(1) pe 
toată durata contractului, având obligația de a o reîntregi de câte ori este necesar.  
(9) Delegatarul va returna imediat Garanţia Contractuală, după expirarea Duratei Delegării Gestiunii Serviciului sau 
după încetarea prezentului Contract, indiferent de cauza încetării, oricare dintre aceste două situaţii intervine prima, 
dacă nu au fost emise pretenții asupra ei. 
 
Articolul 10 – Asigurări 
 
(1) Fără a aduce atingere altor sarcini, obligaţii şi/sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza acestui Contract, 
Delegatul, pe proprie răspundere şi cheltuială, va prezenta poliţele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege şi 
Bunele Practici Comerciale, valabile cel puțin 2 ani  de la Data Intrarii in Vigoare a Contractului: 
a) asigurare împotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse 
sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare; 
b) asigurare de răspundere civilă (inclusiv obligațiile generale față de terți în caz de deces, vătămări corporale sau 
pierderi ori daune ale proprietății); 
c) asigurări pentru acoperirea obligațiilor către angajați și pentru accidente personale, conform prevederilor legale 
(2) Delegatul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment dat pe Durata 
prezentului Contract. 
(3) Delegatul, la cererea Delegatarului, va furniza copii ale poliţelor de asigurări prevăzute la alin. (1) de mai sus. 
(4) Delegatul se va asigura că fiecare poliţă de asigurare cerută prin prezentul articol care are drept obiect bunuri 
ce aparţin Delegatarului sau care priveşte răspunderea civilă a Delegatului: 
a) prevede ca orice actiune de revendicare a Delegatarului impotriva asiguratorului va fi acceptata de asigurator 
dupa indeplinirea criteriile de revendicare conform contractelor de asigurare 
şi 
b) conţine prevederile prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 (treizeci) de Zile să adreseze o 
notificare Delegatarului înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a poliţei în cauză. Primirea de către 
Delegatar a acestor notificări nu va exonera Delegatul de nicio obligaţie, responsabilitate sau răspundere 
contractuală sau legală. 
(5) Delegatul va menține asigurările menționate la alin. (1) valabile pe întreaga durata a Contractului. În cazul 
expirării uneia dintre asigurări, delegatul va prezenta Delegatarului în cel mai scurt timp o nouă poliță de asigurare. 
În cazul nerespectării de către Delegat a prezentului aliniat, Delegatarul va putea solicita rezilierea Contractului 
conform art. 19. 
(6) Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului 
pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără întrerupere a Serviciului conform 
prevederilor prezentului Contract. 
(7) În cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei poliţe de asigurare încheiate de Delegat, acesta va 
fi unic răspunzător pentru achitarea franşizei fără a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări 
în baza Contractului. 
(8) Delegatul va furniza dovezi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, la cererea 
Delegatarului. 
 
 
 
 
 
CAPITOLUL VI - DREPTURILE PĂRŢILOR  
 
Articolul 11 - Drepturile Delegatului  
Delegatul are următoarele drepturi:  
a) să furnizeze Serviciul în condițiile prezentului Contract și ale legislației aplicabile;  
b) să încaseze contravaloarea Serviciului prestat;  
c) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului Contract, în cazul modificării reglementărilor şi/sau a 
condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;  
d) să aplice Preţul aprobat conform Legii în vigoare şi prevederilor prezentului Contract;  
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e) să încheie contracte de furnizare/prestare a serviciului/activităţii cu toţi Utilizatorii;  
f) să propună ajustarea şi modificarea preţurilor; 
g) să rezilieze Contractul, în conformitate cu dispoziţiile art. 20.  
 
Articolul 12 – Drepturile Delegatarului 
Delegatarul are următoarele drepturi:  
a) să stabilească şi să aprobe programele de reabilitare, extindere şi modernizare a Sistemului, cu consultarea 
Delegatului;  
b) să coreleze cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului 
efectuarea lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o concepție unitară;  
c) să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice aferente 
Serviciului;  
d) să realizeze investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente Serviciului;  
e) să finanţeze realizarea de lucrări necesare Serviciului;  
f) să-şi manifeste intenţia de a dobândi Bunurile de Preluare şi să solicite Delegatului încheierea contractului de 
vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri. În termen de 15 zile de la încetarea Delegării Gestiunii Serviciului, 
Delegatarul este obligat să îşi exercite dreptul de opţiune sub sancţiunea decăderii;  
g) să inspecteze Bunurile de Retur şi Serviciul; să verifice stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care 
este satisfăcut interesul public; să verifice respectarea obligaţiilor asumate prin Contract, cu notificarea prealabilă a 
Delegatului şi în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi în regulamentul Serviciului;  
h) să aprobe stabilirea, ajustarea și modificarea Prețului propus de către Delegat, în baza avizului Autorităţii de 
Reglementare şi în conformitate cu prevederile Legii în vigoare; i) să modifice în mod unilateral partea reglementară 
(Caietul de Sarcini) a Contractului în cazul în care această măsură este justificată de motive excepţionale, de interes 
naţional sau local, cu despăgubirea corespunzătoare a Delegatului, dacă Legea prevede în mod expres acest lucru; 
j) să verifice realizarea Indicatorilor de Performanţă şi să aplice penalităţi pentru neîndeplinirea acestora, în 
conformitate cu prezentul Contract ; 
k) să rezilieze Contractul, în condiţiile Legii şi conform prevederilor Art. 18 de mai jos, în cazul în care Delegatul nu 
respectă obligaţiile asumate prin Contractul.  
 
 
CAPITOLUL VII - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  
 
Articolul 13 - Obligaţiile delegatului  
Delegatul are următoarele obligaţii:  
a) să obţină de la Autorităţile Competente avizele, acordurile şi Autorizaţiile Necesare prestării/furnizării Serviciului;  
b) să respecte angajamentele luate prin Contract;  
c) să respecte prevederile regulamentului Serviciului, caietului de sarcini al Serviciului şi ale celorlalte reglementări 
specifice Serviciului;  
d) să servească toţi Utilizatorii din Aria Delegării;  
e) să respecte Indicatorii de Performanţă prevăzuţi în anexa la regulamentul Serviciului, Anexa nr. 2 la prezentul 
Contract;  
f) să furnizeze Delegatarului informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea 
verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării Serviciului, în conformitate cu clauzele Contractului şi cu prevederile 
Legii în vigoare;  
g) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin 
aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale în vigoare;  
h) să preia în concesiune de la Delegatar, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul, aferent 
realizării Serviciului;  
i) să furnizeze/presteze Serviciul conform prevederilor regulamentului Serviciului şi caietului de sarcini, în condiţii 
de calitate şi eficienţă;  
j) să fundamenteze şi să supună aprobării Preţurile ce vor fi utilizate pentru Serviciul delegat;  
k) să nu subdelege Serviciul şi Bunurile Concesionate;  
l) să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în prezentul Contract;  
m) să ia toate măsurile necesare privind Bunurile de Retur, astfel încât, la încetarea prezentului Contract, să nu fie 
afectată capacitatea Delegatarului de a realiza Serviciul;  
n) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii;  
o) să propună Delegatarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând Bunurilor Concesionate, în baza 
Legii în vigoare;  
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p) să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum şi situaţia patrimoniului 
public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acesteia;  
r) să restituie Bunurile de Retur, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea 
Contractului, cu excepţia compensaţiei la care este îndreptăţit, conform prezentului Contract, pentru acoperirea 
investiţiilor neamortizate în cazul încetării Contractului înainte de termen;  
s) la încetarea Contractului din alte cauze decât termenul sau forţa majoră, Delegatul este obligat să asigure 
continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în Contract, până la preluarea acesteia de către Delegatar, dar 
nu mai mult de 90 de zile;  
ş) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru asigurarea 
continuităţii activităţii;  
t) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii;  
ţ) să predea la încetarea Contractului toată documentaţia tehnico-economică referitoare la Serviciul gestionat;  
u) să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau Serviciului (protejarea secretului de stat, 
materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind 
folosirea şi protejarea patrimoniului etc.); 
v) în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea 
realizării Serviciului, să notifice de îndată acest fapt Delegatarului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru 
asigurarea continuităţii Serviciului;  
w) să menţină, un număr corespunzător de salariați pentru furnizarea Serviciului în Aria Serviciului, conform politicii 
de menţinere, recalificare şi protecţie socială 
z) să contracteze asigurarea de bunuri, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse 
sistemului public de alimentare cu apă; 
  
 
 
Articolul 14 - Obligaţiile Delegatarului 
Delegatarul are următoarele obligații:  
a) să predea Delegatului la Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract toate Bunurile Publice Existente, cu 
inventarul existent, precum şi Bunurile Publice Noi finanţate de Delegatar imediat după dobândirea/realizarea 
acestora, libere de orice sarcini sau obligaţii de orice natură, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;  
b) să notifice părţilor interesate, la cerere, informaţii referitoare la încheierea prezentului Contract;  
c) să faciliteze Delegatului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, în conformitate cu 
reglementările Legii în vigoare;  
d) să îşi asume pe perioada derulării prezentului Contract toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din 
calitatea sa de proprietar;  
e) 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;  
f) să nu îl tulbure pe Delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul Contract;  
g) să nu modifice în mod unilateral prezentul Contract, în afară de cazurile prevăzute expres de Lege, cu justa 
despăgubire;  
h) să notifice Delegatului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;  
i) să verifice periodic următoarele: Serviciul furnizat şi nivelul de calitate al acestuia; îndeplinirea Indicatorilor de 
Performanţă şi aplicarea penalităţilor pentru neîndeplinirea acestora; menţinerea echilibrului contractual; asigurarea 
unor relaţii echidistante şi echilibrate între Delegat şi Utilizatori; clauzele de administrare, întreţinere şi predare a 
Bunurilor Proprietate Publică, planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor.  
 
CAPITOLUL VIII - MECANISME DE PLATA, PREŢURILE PRACTICATE ŞI PROCEDURA DE STABILIRE, 
MODIFICARE SAU AJUSTARE A ACESTORA 
 
Articolul 15 –Prețul 
(1) Delegatul va încheia contracte de furnizare și de prestare servicii de alimentare cu apă potabilă cu Utilizatorii. 
(2) La data începerii furnizării Serviciilor, Delegatarul are dreptul să practice pretul pentru furnizarea apei de  ...... 
lei/mc) exclusiv TVA; 
(3) Ajustarea şi modificarea Prețul se v efectua în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a 
preţurilor specifică Serviciului şi cu respectarea prevederilor Legii.  
 
Articolul 16 – Facturarea serviciilor furnizate/prestate 
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Contravaloarea serviciilor furnizate/prestate se va determina în baza preţurilor în vigoare şi a cantităţilor stabilite 
conform procedurii de facturare. 
 
 
 
CAPITOLUL IX - REPARTIZAREA REALIZĂRII INVESTIȚIILOR 
 
Articolul 17 – Modul de repartizare a finanţării şi realizării investiţiilor în Sistem („Investiţiile”) 
(1) Delegatarul se obligă să efectueze investiții conform Programului de Investiţii, ataşat ca Anexa nr. 8 la prezentul 
Contract, şi ţinând seama de prevederile prezentului articol. 
(2) Delegatul se obligă să realizeze investiția constând în conducta de transport a apei potabile dintre branșamentul 
de apă pentru preluarea apei potabile din Stația Arcuda și Gospodăria de apă a comunei Joița și conservarea 
forajelor existente. 
(3) Delegatul îşi rezervă dreptul să definească şi să prezinte anual planul său de investiţii pentru a-i permite 
realizarea Serviciului în cele mai bune condiţii tehnice, economice, de mediu, sociale potrivit celor mai bune practici 
în vigoare. Orice modificare la planul de investiţii nu va fi operată însă decât după aprobarea de către Delegatar a 
propunerilor Delegatului şi va fi inclusă în planul de investiţii prin act adiţional la Contract semnat de toate Părţile. 
(4) In realizarea investiţiilor în sistemul public de alimentare cu apă potabilă, Delegatul va putea utiliza orice tip de 
materiale, echipamente, capabile să realizeze performanţele necesare (tehnice, economice si de mediu) prestării 
Serviciului. 
 
CAPITOLUL X - ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII  
 
Articolul 18 – Cazurile de încetare a Contractului şi consecinţele încetării Contractului 
(1) Prezentul Contract încetează în următoarele situaţii:  

a) la expirarea Duratei Contractului, dacă Părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile Legii;  
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către Delegatar, cu plata 
unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina Delegatarului;  
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 Delegatului de 
a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;  
e) în cazul falimentului Delegatului;  
f) în cazul în care Delegatului i se retrage licenţa de operare emisă de Autoritatea de Reglementare sau când 
aceasta nu este prelungită după expirarea termenului pentru care a fost dată. În această situaţie, Contractul 
este reziliat de plin drept (fără a mai fi necesară vreo hotărâre judecătorească în acest sens) la data rămânerii 
definitive şi irevocabile a hotărârii instanţei judecătoreşti competente, prin care se respinge contestaţia 
Delegatului privind retragerea / neprelungirea licenţei; 
g) prin acordul scris al Părţilor; 
h) fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului Delegatarului 
de a solicita constatarea nulității absolute a contractului, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, 
Delegatarul are dreptul de a denunța unilateral un contract de concesiune, în perioada de valabilitate a acestuia, 
în una dintre următoarele situații: 

i.Delegatul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile prevăzute la art. 79-81 din 
Legea nr.100/2016, care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire; 

ii.contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit concesionarului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 
obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții 
de Justiție a Uniunii Europene 

i) prin reziliere de drept, în cazul în care Delegatul angajează sau încheie orice alte înțelegeri privind prestarea 
de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost 
implicate în procesul de verificare/evaluare al solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri 
de atribuire sau angajați/foști angajați ai Delegatarului cu care aceasta a încetat relațiile contractuale ulterior 
atribuirii Contractului pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea acestuia.  
j)alte clauze de încetare a Contractului, convenite de Părţi, fără a aduce atingere prevederilor Legii în vigoare.  
 
 

(2) În situaţia încetării prezentului Contract : 
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a) Delegatul se obligă să transfere Delegatarului toate contractele sau acordurile încheiate în legătură cu 
Serviciul sau auxiliare acestora (Drepturile). 
b) Delegatul se obligă faţă de Delegatar să întreprindă toate acţiunile necesare în mod rezonabil şi posibile, 
pentru a determina ca transferul Drepturilor este valabil şi produce efecte. 
c) Delegatarul, în măsura în care este posibil în mod rezonabil, va informa orice terţă parte (inclusiv toţi Clienţii) 
în legătură cu transferul Drepturilor şi, acolo unde este cazul, va obţine acordul acelei terţe părţi privind 
transferul sau va obţine transferul Drepturilor printr-o novaţie. 
d) Delegatul nu garantează că transferul Drepturilor va fi valabil şi va produce efecte.  Delegatarul nu va ridica 
nici un fel de pretenţie faţă de Delegat, ca urmare a transferului sau a nerealizării acestuia. 
e) Delegatarul nu va fi obligat să plătească Delegatului nici o compensaţie de nici un fel, în legătură cu acest 
transfer de Drepturi. 
f) Nici o datorie sau obligaţie de plată a Delegatului sau altă obligaţie privitoare la Sistem sau prestarea 
Serviciului, aflate în sarcina Delegatului înainte de data încetării Contractului nu vor fi asumate de Delegatar, 
decât în situaţia în care aceasta alege şi convine, în scris, să preia aceste obligaţii. 
g) Transferul Drepturilor nu presupune şi transferul creanţelor Delegatului în baza Drepturilor, izvorâte anterior 
datei transferului. 
h)  Delegatarul va prelua salariaţii Delegatului care sunt afectaţi furnizării Serviciilor, în conformitate cu 
prevederile Art. 24 alin. (3). 
i) Garanţia Contractuală va fi returnată în conformitate cu Art. 9 alin. (9). 
j) În situaţia rezilierii Contractului din vina unei Părţi, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părţi, în 
cuantumul stabilit de Părţi, de un expert independent, desemnat de acestea sau de instanţa competentă 
prevăzută la Cap. XIX („Litigii”). 

k)  Fără a prejudicia dispoziţiile alineatului precedent, la încetarea Contractului înainte de expirarea Duratei 
Delegării Gestiunii Serviciilor, pentru oricare din motivele prevăzute la art. 18 alin. (1) literele (b) şi (g), și art. 20, 
Delegatarul va plăti Delegatului o sumă ce va fi calculată după cum urmează : 

i) suma totală a valorilor actualizate de intrare în contabilitatea Delegatului a tuturor investiţiilor  finanţate de 
acesta din fondurile sale proprii sau atrase, din care se va scădea 

ii) suma totală a valorilor actualizate ale amortizărilor acestor investiţii” 
 

Articolul 19 – Rezilierea Contractului 
 (1) Delegatarul va avea dreptul (dar nu obligaţia) să rezilieze prezentul Contract, în momentul survenirii oricăruia 
dintre următoarele evenimente (Obligaţii Încălcate) : 

a) o încălcare semnificativă, de către Delegat, a oricăreia dintre obligaţiile sale, asumate în baza prezentului  
Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligaţiilor Delegatarului sau asupra 
capacităţii Delegatarului de a respecta orice Lege şi a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat, 
în conformitate cu prevederile prezentului articol; 

b) nerespectarea repetată şi nejustificată a Indicatorilor de Performanţă; 
c) renunţarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat; 
d) sub-delegarea Serviciului de către Delegat; 
e) nefurnizarea sau ascunderea de informaţii semnificative, ce trebuie furnizate sau refuzul repetat de a 

asigura dreptul de acces convenit către Delegatar care monitorizează executarea Contractului; 
f) nerespectarea obligaţiei de a constitui, reînnoi sau înlocui Garanţia Contractuală sau Asigurările solicitate; 
g) în cazul întârzierii Delegatului cu privire la plata redevenţei care se prelungeşte pe o durată ce determină 

acumularea de penalităţi care depăşesc contravaloarea redevenţei lunare; 
h) orice gajare sau grevare cu sarcini a Bunurilor Concesionate, care sunt în proprietate publică, componente 

ale infrastructurii Sistemului aferent Serviciului. 
(2)  În cazul în care Delegatarul devine îndreptăţită să rezilieze prezentul Contract în baza alineatului precedent: 

a) Delegatarul poate trimite Delegatului, în scris, o notificare, menţionând felul şi întinderea respectivei 
neîndepliniri a obligaţiilor ("Notificare de Încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă, Delegatul va fi 
îndreptăţit să remedieze această încălcare în termen de maximum 90 de zile de la data primirii de către 
Delegat a acestei notificări ("Perioada de Remediere"). 
b) În cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de Încălcare şi dacă încălcarea nu este remediată în 
Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, în conformitate cu prevederile literei (d) 
a prezentului alineat. 
c) Atunci când o Obligaţie Încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere 
menţionată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare 
măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere şi va face propuneri Delegatarului, anterior expirării 
respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligaţii Încălcate. 
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d) În cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă, după 
acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligaţia Încălcată, în conformitate cu aceste 
propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar 
Contractul va înceta începând cu data prevăzută în această notificare. 

 
Articolul 20 - Încetarea Contractului din culpa Delegatarului 
 
(1) Delegatul va avea dreptul (dar nu obligaţia) să rezilieze prezentul Contract: 

a) în caz de încălcare importantă, de către Delegatar, a oricăreia din obligaţiile sale asumate în baza 
prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligaţiilor Delegatului, în 
baza prezentului Contract; 

b) în cazul nerealizării investițiilor de către Delegatar conform programului de in  
(2) În cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza alineatului precedent, se va aplica 
mutatis mutandis procedura prevăzută la art. 19 alin (2). 
 
 
CAPITOLUL XI - CLAUZE SPECIALE PRIVIND MENŢINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL și alocarea 
riscurilor contractuale 
 
Articolul 21 – Menţinerea echilibrului contractual 
(1) Părţile vor urmări în permanenţă menţinerea echilibrului contractual/financiar al Delegării Gestiunii Serviciului. 
(2) Părţile se vor întâlni la 1(un) an de la Data de începere a Contractului, şi, după aceea, din 2 (doi) în 2 (doi) ani, 
pentru a analiza stadiul derulării Contractului şi menţinerea în vigoare a clauzelor sale, în conformitate cu evoluţia 
Legii. 
(3) În perioadele intermediare întâlnirilor menţionate în alineatul (2), oricare dintre Părţi va putea solicita 
renegocierea Contractului, în situaţia apariţiei oricăreia dintre următoarele împrejurări: 
(a) orice modificare legislativă care ar putea duce la un dezechilibru financiar al Contractului; 
(b) eventuala solicitare a Părţilor privind modificarea unor Indicatori de Performanţă; 
(c) evenimente care ar putea afecta în mod semnificativ advers echilibrul Contractului; 
(d) alte cauze, imprevizibile la data semnării Contractului, care afectează derularea Contractului fără a 
constitui un caz de Forţă Majoră astfel cum este acesta definit la Art. 22 din prezentul Contract. 
 (4) Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această 
creștere rezultă în urma unui Eveniment de Forță Majoră. 
(5) În situaţia în care, Modificări Legislative alterează echilibrul Contract, şi dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi 
remediat prin modificarea Tarifului, Părţile se obligă să renegocieze termenii şi condiţiile prezentului Contract, în 
scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.  
(6) Dacă, la expirarea unei perioade de cel puţin 45 (patruzeci si cinci) de Zile sau alt termen stabilit de Părţi, de la 
începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eşuează, atunci oricare dintre Părţi va avea dreptul 
să notifice celeilalte Părţi încetarea prezentului Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 
Delegatul va avea obligaţia de a presta Serviciului în continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile, în 
vederea asigurării continuităţii Serviciului.   
. 
 
Articolul 22 - Alocarea riscurilor contractuale 
Delegatul declară şi garantează ca că este răspunzător atât în faţa Delegatarului cât şi, în unele situaţii, faţă de 
Autorităţile Competente pentru obligaţiile asumate, prestarea Serviciului şi exploatarea Bunurilor de Retur conform 
prevederilor prezentului Contract. Delegatul își asumă următoarele riscuri de operare: 
a)    riscurile economice constând în neplata facturilor și implicit nerealizarea veniturilor planificate; 
b)    riscul comercial de cerere constând în: 

(i)            scăderea numărului de cereri de branșare la mai puțin de 50 pe an după realizarea celor 2500 de 
branșamente prevăzute în Contract și  
(ii)           creșterea numărului cererilor de debranșare din cauza neconformității serviciilor prestate. 

 
 
CAPITOLUL XII - CLAUZE CONTRACTUALE REFERITOARE LA ÎMPĂRŢIREA RESPONSABILITĂŢILOR DE 
MEDIU ÎNTRE PĂRŢI  
 
Articolul 23 – Responsabilităţile de mediu 
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(1) Începând cu Data de Începere a Contractului, Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor 
oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după Data de Incepere a Contractului .  
(2)  Delegatul nu va putea fi ţinut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului, anterior 
Data de Începere a Contractului  şi care au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei Legi 
privind mediul înconjurător. 
 
CAPITOLUL XIII - POLITICA DE MENŢINERE ŞI RECALIFICARE A FORŢEI DE MUNCĂ, PRECUM ŞI 
PROTECŢIA ACESTEIA  
 
Articolul 24 – Politica de resurse umane şi protecţia muncii 
(1) Delegatul va asigura forţa de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum şi formarea profesională a 
salariaţilor. În măsura în care este posibil, selectarea personalului se va realiza pe plan local. 
(2) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a 
muncii, în conformitate cu dispoziţiile legale. 
(3) În cazul încetării prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajează să preia direct sau 
să asigure preluarea de către noul operator al Serviciului, în măsura în care va fi posibil, a salariaţilor Delegatului, 
care sunt afectaţi de către acesta furnizării Serviciului. 
 
CAPITOLUL XIV –Asocierea, Subdelegarea și Terțul susținător  
 
Articolul 25. – Asocierea  
În cazul în care Delegatul este o o asociere de operatori economici care au participă în comun la procedura de 
atribuire, aceștia vor răspunde, în mod solidar, pentru executarea Contractului. 
 
 
Articolul 26. - Subdelegare 
(1) Delegatul nu va avea dreptul să subdelege gestiunea Serviciului și nici să subroge, să transmită, să cedeze sau 
să transfere în orice alt mod totalitatea sau o parte a drepturilor și obligațiilor sale privind furnizarea Serviciului, cu 
excepția situației prevăzute la alin. (2) 
(2) Cesiunea sau novaţia Contractului de delegare a gestiunii este posibilă numai în cazul divizării, fuzionării ori 
înfiinţării unei filiale a operatorului (Delegatului), cu respectarea condiţiilor contractuale iniţiale şi cu aprobarea 
autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. 
(3) Delegatul va avea dreptul să subcontracteze lucrări sau servicii conxe necesare furnizării/prestării Serviciului.  
  
Articolul 27 - Terțul susținător 
(1) Delegatul și terțul/terții susținător/susținători răspund în mod solidar pentru executarea Contractului.   
(2) În cazul în care Delegatul întâmpină dificultăți pe parcursul executării Contractului, iar susținerea acordată de 
unul sau mai mulți terți vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională, 
terțul/terții susținător/susținători este/sunt obligat/obligați să pună la dispoziția 
contractantului resursele prevăzute în cuprinsul angajamentului de susținere dat, necondiționat și fără 
întârziere, la primirea unei solicitări din partea contractantului. 
(3) În cazul în care Delegatul întâmpină dificultăți pe parcursul executării Contractului, iar susținerea acordată de 
unul sau mai mulți terți vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară, Delegatul și 
terțul/terții susținător/susținători răspund în mod solidar pentru executarea contractului de concesiune. 
(4) Prezentul contract reprezintă și contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încalcarea obligațiilor ce 
ii revin țertului susținator în baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garanție, prin 
semnarea prezentului contract, Delegatul consimte că Delegatarul se poate substitui în toate drepturile sale, 
rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să 
o aiba împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către acesta. 
 
 
 
CAPITOLUL XV - FORŢA MAJORĂ  
 
Articolul 28 – Forţa Majoră 
(1) Niciuna dintre Părţi 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, dacă neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de un Eveniment de Forţă Majoră.  
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(2) În înţelesul prezentului Contract, un Eveniment de Forţă Majoră înseamnă orice act, eveniment sau situaţie 
exterioară, insurmontabilă şi imprevizibilă, respectiv care nu poate fi controlată de către Partea afectată şi care nu 
poate, sau nu ar putea fi prevăzută, evitată sau înlăturată prin diligenţa rezonabilă a respectivei Părţi şi ale cărei 
consecinţe constau în incapacitatea unei Părţi de a îşi îndeplini unele dintre sau toate obligaţiile, în conformitate cu 
prevederile prezentului Contract. 
(3) Fără a limita caracterul general al acestei noțiuni, în înțelesul prezentului Contract sunt considerate ca 
Evenimente de Forță Majoră, cu condiția îndeplinirii cerințelor și a producerii efectelor prevăzute în cuprinsul 
definiției Evenimentului de Forță Majoră: războaiele, revoltele, mișcările sociale, inundațiile, calamitățile naturale, 
grevele, întreruperile/limitările prelungite de furnizare a combustibilului pentru producerea energiei termice, precum 
și orice alte împrejurări similare externe, imprevizibile, absolut invincibile și inevitabile. 
(4) Forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executarea 
cu întârziere ori neexecutarea de către contractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, insuficiența forței de 
muncă, a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forței Majore). 
(5) În situația în care, pe Durata Contractului, survine un Eveniment de Forță Majoră, care împiedică una dintre 
Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul Contract, Partea afectată va fi 
scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o 
consecință a unui Eveniment de Forță Majoră, fără a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor 
prevăzute de prezentul Contract. 
(6) Partea afectată de un Eveniment de Forță Majoră va notifica cealaltă Parte cât mai curând posibil, dar nu mai 
târziu de 5 (cinci) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui Eveniment de Forță Majoră, furnizând 
detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă Evenimentul de Forță Majoră durează mai 
mult de o săptămână, Partea Afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar cel puțin o dată la două săptămâni, 
despre derularea evenimentelor. 
(7) Partea afectată de un Eveniment de Forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea 
obligațiilor cât mai curând posibil și, între timp, pentru a diminua efectele Evenimentului de Forță Majoră, pentru a-
și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de Forța Majoră, și va informa complet cealaltă Parte în legătură cu 
măsurile luate în acest sens  
 
 
CAPITOLUL XVI - ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT  
 
Articolul 29 - Administrarea patrimoniului public şi privat 
(1) Delegatul va administra Bunurile Concesionate, componente ale infrastructurii Sistemului aferent Serviciului, ca 
un bun proprietar, depunând toate diligenţele necesare pentru a asigura exploatarea acestora în condiţii optime şi 
având obligaţia păstrării acestora în stare bună, având în vedere starea acestora la punerii lor la dispoziţia 
Delegatului, conform procesului verbal de predare-preluare, Anexa nr. 5 la prezentul Contract. 
(2) Bunurile Concesionate, componente ale infrastructurii Sistemului aferent Serviciului, sunt supuse inventarierii 
anuale şi se evidenţiază distinct, extracontabil, în patrimoniul Delegatului. Delegatul va transmite Delegatarului 
modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la 
data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia. 
. 
CAPITOLUL XVII - CANTITATEA ŞI CALITATEA SERVICIULUI. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ.  
 
Articolul 30 – Indicatorii de performanţă ai serviciului 
(1) Indicatorii de Performanţă, cantitatea şi calitatea Serviciului sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului, care 
constituie Anexa nr. 2 la prezentul Contract. 
(2) Indicatorii de Performanţă stabilesc condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească Serviciul, începând cu Data de 
Începere, având în vedere: 
continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; 
excluderea oricărei discriminări privind accesul la Serviciu; 
respectarea reglementărilor specifice din domeniu. 
(3) Delegatul este răspunzător de realizarea Indicatorilor de Performanţă.  
(4) Cu excepţia cazului în care se prevede în mod expres contrariul prin prezentul Contract, Delegatul este liber să 
determine mijloacele şi metodele pentru realizarea Indicatorilor de Performanţă, ţinând seama de Regulile de Bună 
Practică Industrială, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi 
în oricare alte domenii relevante, incidente în legătură cu dezvoltarea şi îmbunătăţirea Sistemului şi Serviciului. 
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(5) Respectarea, de către Delegat, a Indicatorilor de Performanţă va fi monitorizată de către Delegatar, conform 
Articolului 33 de mai jos.  
(6) Termenele de conformare sunt specificate în tabelul ce cuprinde Indicatorii de Performanţă şi sunt precizate în 
funcţie de Anii Contractului, începând cu Data de Începere. Un termen final de conformare pentru un anume An 
Contractual se referă la ultima zi lucrătoare a acelui specific An Contractual. 
 
 
Articolul 31 – Țintele Indicatorilor de Performanţă 
(1) Delegatul este răspunzător de realizarea Indicatorilor de Performanţă.  
(2) Cu excepţia cazului în care se prevede în mod expres contrariul prin prezentul Contract, Delegatul este liber să 
determine mijloacele şi metodele pentru realizarea Indicatorilor de Performanţă, ţinând seama de Regulile de Bună 
Practică Industrială, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi 
în oricare alte domenii relevante, incidente în legătură cu dezvoltarea şi îmbunătăţirea Sistemului şi Serviciului. 
(3) Respectarea, de către Delegat, a Indicatorilor de Performanţă va fi monitorizată de către Delegatar, conform 
art. 5.  
(4)  Termenele de conformare sunt specificate în tabelul ce cuprinde Indicatorii de Performanţă şi sunt precizate în 
funcţie de Anii Contractului, începând de la Data de începere a Contractului. Un termen final de conformare pentru 
un anume An Contractual se referă la ultima zi lucrătoare a acelui specific An Contractual. 
(5) Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească Indicatorii de Performanţă, în măsura în care Delegatul nu poate, în 
mod rezonabil, fie să respecte termenele limită ale Indicatorilor de Performanta, în perioadele de timp prevăzute, 
sau să continue să îndeplinească Indicatorii de Performanţă, deşi a respectat termenele limită ale acestora, ca o 
consecinţă directă a:  

a) apariţiei unui Eveniment de Forţă Majoră; 
b) nerespectării, de către Delegatar, a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract; 
c) refuzului Autorităţii de Reglementare privind avizarea ajustării/modificării Tarifelor. 

 
 
CAPITOLUL XVIII - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ  
 
Articolul 32 – Răspunderea contractuală generală a Părţilor 
(1) Nerespectarea dovedită de către Părţi a obligaţiilor prevăzute în prezentul Contract atrage răspunderea 
contractuală a Părţii în culpă.  
(2) Partea în culpă este obligată la plata penalităţilor prevăzute de prezentul Contract, iar dacă acestea nu acoperă 
paguba, pentru partea neacoperită este obligată suplimentar la daune-interese. 
(3) Delegatul confirmă că acceptă şi încheie prezentul Contract pe propriul său risc tehnic, economic şi financiar 
(sub rezerva prevederilor prezentului Contract) şi că este răspunzător faţă de Delegatar, pentru obligaţiile asumate 
conform prevederilor prezentului Contract. 
(4) Delegatarul nu va fi răspunzător faţă de terţi pentru neîndeplinirea de către Delegat a obligaţiilor asumate în 
baza prezentului Contract. 
(5) Delegatul îi va despăgubi Delegatar şi pe mandatarii sau prepuşii acestuia, în legătură cu orice pretenţii sau 
prejudicii invocate de orice altă persoană (alta decât Delegatarul), care pot fi generate de sau în cursul sau în 
legătură cu neîndeplinirea, de către Delegat, a oricăror obligaţii, în baza prezentului Contract, cu excepţia situaţiei 
în care aceste pretenţii sau prejudicii sunt generate ca o consecinţă a neîndeplinirii de către Delegatar sau de 
respectivii salariaţi sau mandatari ai acestora, a oricăror obligaţii în baza prezentului Contract. 
(6) Delegatarul îi va despăgubi pe Delegat şi pe mandatarii sau prepuşii acestuia în legătură cu orice pretenţii 
invocate sau pierderi suferite de orice persoană (alta decât Delegatul), care pot apărea din, în cursul sau în legătură 
cu neexecutarea, de către Delegatar, a oricărei obligaţii în baza prezentului Contract, cu excepţia situaţiei în care 
aceste pretenţii sau prejudicii sunt generate ca o consecinţă a neîndeplinirii de către Delegat, mandatarii şi prepuşii 
acestuia, a oricăror obligaţii în baza prezentului Contract. 
(7) Delegatarul îşi asumă obligaţia de a îl despăgubi Delegat împotriva oricărei amenzi, penalităţi, sarcini, pretenţii 
sau altei sancţiuni, impuse de oricare Autoritate Competentă, care este impusă ca urmare a încălcării sau 
nerespectării, de către Delegat, a prevederilor oricărei Legi şi în cazul în care acestea sunt în legătură cu un act sau 
omisiune din partea Delegatarului, ivite înainte de Data Intrării in Vigoare. Această prevedere nu va fi interpretată 
astfel încât să dea dreptul Delegatului de a acţiona astfel încât să încalce orice Lege în vigoare, numai având în 
vedere despăgubirea datorată de Delegatar. 
 
Articolul 33 – Răspunderea Delegatului pentru neîndeplinirea Indicatorilor  
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(1) Pentru orice Indicator de Performanţă, o analiză de conformare trebuie desfăşurată la intervale de 12 luni (pe 
An Contractual). Dacă conformarea nu s-a realizat la oricare din intervalele de 12 luni, atunci perioada de analiză 
imediat următoare neconformării respective va fi de 3 luni. 
(2) La sfârşitul fiecărei perioade de analiză, Delegatul va trimite un “Raport de Analiză de Conformare” către 
Delegatar, în 15 zile de la încheierea perioadei de analiză, iar Delegatarul va stabili conformarea sau neconformarea 
în termen de 15 zile de la data transmiterii acestui raport. Conformarea sau neconformarea va trebui să fie 
considerată ca începând sau reîncepând din a 30-a zi după ultima zi a perioadei de 3 sau 12 luni a perioadei de 
analiză, după cum va fi cazul. Delegatul va trebui să ia o astfel de măsura de remediere, după cum va fi nevoie, 
astfel încât să asigure conformarea cât mai repede posibil şi în mod cât mai practic. Perioada în care 
acţiunea/măsura de remediere trebuie luată va fi specifică fiecărui Indicator de Performanţă. 
(3) În caz de neconformare, Delegatul va prezenta Delegatarul planuri de îmbunătăţire în termen de 2 luni de la 
solicitare. Aceste planuri vor:  

(a)          explica modul în care Delegatul intenţionează să îmbunătăţească prestarea/furnizarea Serviciului, 
pentru a se conforma standardului respectiv; 
(b)          include o dată până la care standardul va fi atins; şi, 
(c)          acolo unde este cazul, va oferi informaţii privind datele până la care vor fi realizate îmbunătăţiri 
intermediare. 

 (4)  Delegatul va ţine şi va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor testelor, evenimentelor şi 
incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesar a fi colectate pentru Indicatorii de Performanţă. 
 (5) Toate bazele de date şi tabelele centralizatoare trebuie ţinute în format electronic şi actualizate periodic. Copii 
în format electronic şi/sau pe hârtie trebuie furnizate Delegatarului la cerere. 
 (6) În eventualitatea unei neconformări de către Delegat cu oricare dintre Indicatorii de performanță, Delegatul va 
plăti Delegatarului o penalitate reprezentând 200 lei pentru fiecare indicator de Performanță garantat nerealizat din 
Anexa 1 la Regulamentul Serviciului. Plata unei astfel de penalități nu va reprezenta în niciun fel o renunțare la 
executare sau o reducere a obligațiilor Delegatului conform prezentului Contract și, în particular, a obligațiilor de a 
respecta Indicatorii de Performanță. 
  
  
CAPITOLUL XIX - Modificarea Contractului 
Articolul 34 – Modificarea Contractului se poate realiza în cazurile și cu respectarea condițiilor mai jos 
prevăzute. 
(1) Contractul poate fi modificat sau completat, cu condiția ca modificarea sau completarea să fie făcută în scris și 
semnată de către reprezentanții autorizați ai Părților, sub forma unui act adițional la Contract. 
(2) Fiecare dintre Părți va putea solicita modificarea Contractului, iar cealaltă Parte nu va putea refuza negocierea, 
în situația apariției oricăruia dintre următoarele evenimente, dacă, în opinia rezonabilă a Părții solicitante, 
respectivul eveniment afectează în mod substanțial echilibrul contractual: 

a) o Modificare Legislativă care face ca una sau mai multe clauze importante ale prezentului Contract sau 
toate drepturile sau obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de 
realizat; 
b) un Eveniment de Forță Majoră; 
c) o modificare semnificativă a structurii costurilor care au stat la baza stabilirii Prețului;  
d) în situațiile prevăzute de prezentul Contract. 

(3) Modificarea prezentului Contract fără derularea unei noi proceduri de atribuire se poate efectua doar cu 
respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 100 și urm. din Legea nr. 100/2016.  
(4) Dacă o Parte dorește să implementeze o modificare, aceasta trebuie să transmită celeilalte Părți o notificare 
(„Notificarea privind Modificarea”). 
(5) Notificarea privind Modificarea trebuie: 

a) să precizeze temeiul modificării; 
b) să precizeze în ce constă modificarea; 
c) să specifice motivele pentru care s-a propus modificarea; 
d) să indice implicațiile modificării; și 
e) să propună o dată pentru începerea negocierilor. 

(6) Părțile vor negocia cu bună credință pentru a ajunge la un acord cu privire la modificarea Contractului, 
materializat printr-un act adițional la prezentul Contract, în termen de 60 (șaizeci) de zile de la începerea 
negocierilor sau în orice alt termen convenit în acest sens. 
 
CAPITOLUL XX - LITIGII  
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Articolul 35 – Soluţionarea litigiilor  
(1) Partile vor depune toate eforturile pentru a solutiona in mod amiabil, prin tratative directe orice neintelegere 
sau disputa referitoare la Contractul de Servicii.  
(2) În cazul unei dispute sau neînţelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, Părţile vor depune 
toate eforturile necesare pentru a soluţiona pe cale amiabilă orice dispută în termen de 30 (treizeci) de Zile (sau o 
perioadă mai lungă dacă Părţile convin astfel) din momentul în care una dintre Părţi a comunicat în scris celeilalte 
Părţii existenţa unei dispute şi obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluţionată pe cale amiabilă, atunci 
oricare dintre Părţi poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluţie şi în urma acestei notificări fie 
Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificată poate  supune spre soluţionare disputa în faţa instanţelor 
judecătoreşti competente din România 
 
 
CAPITOLUL XXI - ALTE CLAUZE  
  
Articolul 36 – Asistenţa acordată de către Delegatar  
(1) Delegatarul se angajează faţă de Delegat ca, în afara oricăror obligaţii şi garanţii asumate în conformitate cu 
prezentul Contract: 

a) să-l sprijine pe Delegat, atunci când este nevoie, în toate relaţiile acestuia cu Statul Român şi orice 
Autoritate Competentă; 

b) să-l sprijine pe Delegat, atunci când este nevoie, cu tot ceea ce este în mod rezonabil necesar pentru 
îndeplinirea în totalitate a prevederilor prezentului Contract;  

c) să-l sprijine pe Delegat, în măsura necesară, pentru obţinerea oricăror Aprobări Necesare; 
d) să-i acorde Delegatului accesul nerestricţionat la Bunurile Concesionate şi folosirea acestora; 
e) să-l sprijine pe Delegat, la cererea în scris a acestuia, să dobândească dreptul de folosinţă, servituţi de 

trecere sau alte servituţi de care Delegatul poate avea în mod rezonabil nevoie, pentru exercitarea 
drepturilor sale şi a obligaţiilor, în baza prezentului Contract, şi pe care Delegatul nu le poate obţine altfel, 
în mod rezonabil; 

f) să furnizeze Delegatului, la cererea acestuia, toate documentele, situaţiile, cererile, notificările şi orice 
corespondenţă privind Bunurile Concesionate. 

(2) Delegatul nu va acorda nici unei persoane angajate de Delegatar sau de subcontractaţii sau mandatarii acestuia, 
nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acţiona, pentru că a acţionat 
sau că s-a abţinut să acţioneze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abţinut să se arate în 
defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract. 
 
Articolul 37 – Confidenţialitate 
(1) Fiecare Parte va păstra confidenţiale toate Informaţiile Confidenţiale primite de la cealaltă Parte în legătură cu 
prezentul Contract şi va face toate eforturile pentru a împiedica salariaţii şi alte persoane aflate în relaţii de 
subordonare să dezvăluie astfel de Informaţii Confidenţiale vreunei persoane. 
(2) Alineatul (1) de mai sus nu se va aplica: 
a) Nici unei dezvăluiri de informaţii care este solicitată de către orice persoană care îşi îndeplineşte obligaţiile 
conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligaţii; 
b) oricărei informaţii cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine general disponibilă şi în 
domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol; 
c) oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de către o 
instanţă judecătorească ori tribunal arbitral; 
d) oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerinţe prevăzute de Lege care are efecte asupra Părţii 
care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorităţi Competente, care are forţă juridică 
obligatorie sau, dacă nu are forţă juridică obligatorie, conformarea faţă de aceasta constituie o practică generală a 
persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorităţii Competente respective; 
e) oricărei dezvăluiri de informaţii care sunt deja în mod legal în posesia Părţii ca destinatar, înainte de dezvăluirea 
acestora de către Partea care face dezvăluirea; 
f) oricărei furnizări de informaţii către consultanţii profesionali ai Părţilor; 
g) oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informaţii legate de Serviciu şi oricărei alte informaţii care pot fi 
solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un delegat ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către 
consultanţii săi, în cazul în care Delegatarul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii 
Serviciului; 
h) oricărei înregistrări sau evidenţe a Autorizaţiilor şi înregistrări de proprietate necesare; sau 
i) oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării şi certificării conturilor uneia dintre Părţi. 
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(4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus, altfel decât conform literelor b), d), e), g) şi h) de 
mai sus, Partea care furnizează informaţiile se va asigura că destinatarul informaţiilor este supus aceloraşi obligaţii 
de confidenţialitate ca şi cele cuprinse în prezentul Contract. 
(5) Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informaţii emise sau furnizate de sau în numele 
Delegatarului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul 
scris al Delegatarului. 
(6) La sau înainte de Data Încetării, Delegatul se va asigura că toate documentele sau evidenţele computerizate 
aflate în posesia, detenţia sau sub controlul său, care conţin informaţii referitoare la Serviciu sunt transmise 
Delegatarului. 
 
Articolul 38 – Clauza de prevenire a corupției 
(1) Delegatul nu va acorda şi nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-contractanţii sau 
mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acţiona, 
pentru că a acţionat sau că s-a abţinut să acţioneze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a 
abţinut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract. Orice nerespectare a prezentului 
articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 19 
(“Rezilierea Contractului”). 
(2) Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 19 (“Rezilierea Contractului”), în cazul în care 
Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acţionând în numele său: 
a) a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept 

stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abţinut sau se abţine de la vreo faptă 
legată de prezentul Contract ori de orice altă relaţie contractuală cu Delegatarul; 

b) a realizat sau s-a abţinut de la o acţiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relaţie cu 
prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarul; 

c) a comis orice infracţiune de dare şi/sau luare de mită ori corupţie, potrivit Legii, privitor la prezentul Contract 
sau orice alt contract cu Delegatarul; 

d) a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al Delegatarului, la care acesta, în 
virtutea funcţiei sau poziţiei ocupate, nu avea dreptul.  

 
Articolul 39 – Comunicări 
Orice comunicare între Părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, în 
limba română, la următoarele adrese şi în atenţia următoarelor persoane:  

a) Pentru Delegat 
În atenţia: Manager de Contract, Dl./D-na ……………………… 
Adresa: ………………… 
Fax: …………………………… 
E-mail: ……………….............. 
b) Pentru Delegatar 
În atenţia: Dl./D-na. …………………… 
Adresa: …………………………. 
Fax: ………………………… 
E-mail: ………………………… 

(1) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
(2) Comunicările între părţi se pot face şi prin, fax sau e-mail sub condiţia confirmării de primire. 
(3) Dacă notificarea este transmisă prin poştă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire şi este considerată ca fiind primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal de destinaţie pe 
confirmarea de primire. 
(4) Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată primită în prima Zi Lucrătoare după 
data transmiterii. 
(5) Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părţi dacă nu sunt confirmate 
prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus. 
 
Prezentul Contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale în limba română, câte unul pentru fiecare Parte.  
 

               Delegatar,                                                    Delegat, 
.................................                           ................................... 
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ANEXA NR. 7 - PROGRAMUL DE INVESTIŢII  
 
 
 
1. Pentru asigurarea serviciului și atingerea parametrilor optimi de funcționare Comuna Joița își asumă 
următoarele:: 

• 4 conexiuni în lungul rețelei principale de distribuție PEID de 180mm. și  unirea capetelor terminus din 
rețeaua de distribuție; 

• extinderea rețelei de distribuție cu 6,5 km; 
• verificarea amplă a instalației de dezinfecție cu clor, a sistemelor de monitorizare și a funcționării propriu-

zise a sistemului SCADA existent în vederea stabilirii fiabilității acestora 
• Dezafectarea cișmelelor. 

2. Delegatarul se obligă să realizeze următoarele lucrări de investiții: 
• Execuția rețelei de transport a apei între branșamentul de livrare a apei din Stația de Tratare Arcuda și 

Gospodăria de Apă a comunei Joița;; 
• Conservare foraje existente; 

 
 
 


	(4) Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui Eveniment de Forță Majoră.
	(5) În situaţia în care, Modificări Legislative alterează echilibrul Contract, şi dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificarea Tarifului, Părţile se obligă să renegocieze termenii şi condiţiile prezentului Contract, în scopul rest...
	(2) Fiecare dintre Părți va putea solicita modificarea Contractului, iar cealaltă Parte nu va putea refuza negocierea, în situația apariției oricăruia dintre următoarele evenimente, dacă, în opinia rezonabilă a Părții solicitante, respectivul evenimen...
	a) o Modificare Legislativă care face ca una sau mai multe clauze importante ale prezentului Contract sau toate drepturile sau obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat;
	b) un Eveniment de Forță Majoră;
	c) o modificare semnificativă a structurii costurilor care au stat la baza stabilirii Prețului;
	d) în situațiile prevăzute de prezentul Contract.
	a) să precizeze temeiul modificării;
	b) să precizeze în ce constă modificarea;
	c) să specifice motivele pentru care s-a propus modificarea;
	d) să indice implicațiile modificării; și
	e) să propună o dată pentru începerea negocierilor.



