
 
 

 

1 
 

 

Strategia de contractare 

pentru atribuirea contractului privind ”Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului 
public de alimentare cu apa, in comuna Joița, județul Giurgiu” 

 

1. Entitatea contractantă 

Denumire: Comuna Joița, județul Giurgiu 

Date de contact: Strada: Calea Bucuresti, nr. 156; Localitate: Joita; Cod Postal: 087150 

Persoana de contact: 

Telefon: +40 0246252250; Fax: +40 0246 52168 

E-mail: primariajoita@yahoo.com 

Tipul autorității: unitate administrativ-teritorială în conformitate cu prevederile Codului administrativ 
al României din 03.07.2019. Comuna se constituie în persoană juridică de drept public, cu capacitate 
juridică deplină și patrimoniu propriu, în conformitate cu prevederile art. 99 alin. (1) din Codul 
administrativ al României. 

2. Obiectul achiziției 
 
2.1. Titlul 

Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare cu apa, in comuna Joita, judetul 
Giurgiu 

2.2. Cod CPV principal 

651 Distribuție apă și servicii conexe 

2.3. Descrierea succintă a contractului 

Comuna Joita este situata la marginea nord-estică a județului Giurgiu, pe malul drept al Dâmboviței 
și pe malul stâng al Ciorogârlei, la limita cu județul Ilfov formată din satele Bâcu și Joița. 

Din datele deținute de primărie populația actuală este de 4.500 de locuitori; aproximativ 30 agenți 
economici au sediul pe raza comunei. 

Potențialul de consum pentru comuna Joița este estimat la cca. 250 000 mc/an, valoare determinată 
în ipoteza în care toate gospodăriile se vor branșa și vor consuma apă. 

Investițiile propuse vizează asigurarea siguranței alimentării cu apă a locuitorilor din punct de vedere 
al calității apei; asigurarea calității serviciilor din punct de vedere al continuității și al presiunii 
disponibile la branșamentul consumatorilor; creșterea gradului de acoperire în concordanță cu 
dezvoltarea comunei, prin alimentarea cu apă a Gospodăriei de apă din comuna Joița cu apă tratată 
preluată prin intermediul unui grup de pompare din Stația de Tratare Arcuda. 

Sistemul de alimentare cu apă al localității Joița este alcătuit din: 

• Captarea apei  

• Conductă de aducțiune apă brută 

• Gospodărie de apă, compusă din: statie de clorare, rezervoare 2x350 mc, statie de pompare; 

• Rețea de distribuție apă potabilă. 
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Vor trebui realizate aproximativ 1400 de branșamente pentru a asigura accesul la apă al 
consumatorilor. 

Pentru asigurarea continuității serviciului și atingerea parametrilor optimi de funcționare trebuie 
realizate 4 conexiuni în lungul rețelei principale PEID de 180mm. Totodată pentru o mai buna 
funcționare a rețelei se propune unirea capetelor terminus din rețeaua de distribuție. 

Este necesară o verificare 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. 

Odată cu asigurarea serviciilor de apă / canal, în comuna Joița se anticipează o creștere a 
consumurilor bazată în special pe clienți casnici (dezvoltărilor imobiliare) și activități economice 
(depozite, etc). În acest scop s-a avut in vedere o majorare cu 20% a consumului estimat pentru 
viitoarele imobile (pentru un orizont de timp de 10 ani, cu un ritm de extindere de cca. 50 de 
gospodării /an). 

2.4. Resursele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă 

Resursele materiale puse la dispoziție de autoritatea contractantă sunt descrise în Caietul de sarcini 
al concesiunii. 

Serviciul se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care formează 
sistemul public de alimentare cu apă al localității. 

Sitemul de alimentare cu apă al localității Joița este alcătuit din: 

• Captarea apei  

Sursa de apă brută este subterană și se asigură prin intermediul a trei foraje: două amplasate în 
incinta vechii școli și unul în incinta primăriei din comuna Joița. 

• Conductă de aducțiune apă brută 

• Gospodărie de apă, amplasată în incinta școlii vechi, compusă din: stația de clorare, două 
rezervoare metalice, instalația hidraulică interioară a rezervoarelor, stație de pompare. 

• Rețea de distribuție apă potabilă, executată din polietilena de înaltă densitate PEID, cu 
diametre cuprinse între 90 mm si 225 mm, PN6, amplaste pe ambele parți ale drumului în afara 
carosabilului cu o lungime totală de aproximativ 35,4km. 

Se vor realiza următoarele lucrări: 

Pentru asigurarea serviciului și atingerea parametrilor optimi de funcționare Operatorul va asigura: 
- 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; 
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.. 

 

2.5. Structura concesiunii și mecanisme de plată 

Operatorul va încheia contracte de furnizare și de prestare servicii de alimentare cu apă potabilă cu 
populația și agenții economici conform tarifelor reglementate.  
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Redevența va fi plătită anual de către Delegat către Delegatar. 

 
3. Modalitatea de atribuire 

 
3.1. Determinarea și justificarea valorii estimate 

Valoarea totală estimată a contractului de concesiune de servicii: 8.609.246 RON 

Autoritatea contractantă a calculat valoarea estimată a delegării gestiunii serviciului de apa ca suma 
veniturilor estimate pe perioada de derulare a concesiunii. 

La baza justificării valorii estimate a contractului au stat previziunile privind veniturile anuale care au 
luat in considerare: 

- Evoluția gradului de conectare; 
- Cantitatea de apă consumată; 
- Tariful aplicat estimat. 

Previziunea veniturilor anuale se prezintă astfel: 

  An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 Total 
Grad 
conectare  65% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
Cantitatea 
de apa 

m3/
an 136.875 202.575 203.009 203.443 203.877 204.311 204.745 205.179  

Tarif 
lei/
m3 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00  

Venituri 
lei/a
n 

         
821.250  

   
1.215.4
50  

   
1.218.0
54  

   
1.220.6
57  

   
1.223.2
61  

     
1.225.86
5  

   
1.228.4
69  

   
1.231.0
72  

     
9.384.07
8  

 
Valoarea contractului este de 9.384.078 lei cu TVA, respectiv 8.609.246 lei fără 
TVA, reprezentând suma cifrei de afaceri din cei 8 ani. 

 

3.2.  Alegerea și justificarea procedurii de atribuire 

 

Legislația în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă, este reprezentată de: 

• Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006; 
• Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006. 

În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 241/2006, gestiunea serviciului de alimentare cu 
apă se realizează în condițiile Legii nr. 51/2006, prin următoarele modalități: 

a) Gestiune directă; 
b) Gestiune delegată. 

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de salubrizare se 
organizează şi se desfăşoară pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, avizate 
prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrative teritoriale si aprobate prin 
hotarari ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate cu 
regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare şi caietul de sarcini-cadru, elaborate şi aprobate de 
A.N.R.S.C., prin ordin al preşedintelui acesteia. 

În conformitate cu prevederile art. 29, alin. (9) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 
51/2006, în cazul serviciilor de utilități publice, inclusiv a serviciilor pentru alimentare cu apă, 
procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabilește, după caz, în baza 
prevederilor Legii nr. 98.2016, Legii nr. 99/2016 și Legii nr. 100/2016. 
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Prin HCL nr. 51/2019 a fost aprobat Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului 
public de alimentare cu apă pe teritoriul unității administrativ-teritoriale comuna Joița, elaborat în 
conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și 
concesiunile de servicii.  

Studiul a analizat inclusiv măsura în care atribuirea contractului implică transferul unei părți 
semnificative a riscului de operare către operatorul economic, în conformitate cu prevederile art. 8 
alin. (1) din Legea nr. 100/2016. 

Studiul de fundamentare a vizat stabilirea modului de organizare a serviciului de alimentare cu apă 
la nivelul comunei Joița ținând cont de: nevoile comunității locale actuale și estimate pentru perioada 
următoare; mărimea, gradul de dezvoltare și particularitățile economico-sociale ale comunei, starea 
sistemului de alimentare cu apă existent, resursele financiare existente și potențiale, raportul cost-
calitate optim pentru serviciul furnizat/prestat utilizatorilor. 

Studiul a demonstrat  faptul că o parte semnificativă a riscului de operare va fi transferată 
operatorului economic, rezultând astfel necesitatea și oportunitatea realizării proiectului prin 
concesiune. 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare nr. 241/2006, procedurile privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului 
de alimentare cu apă sunt licitația publică deschisă și negocierea directă, astfel cum au fost 
acestea definite potrivit prevederilor art. 29 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările 
ulterioare. 

Având în vedere avantajele pe care le prezintă licitația publică deschisă din punct de vedere al 
transparenței, nediscriminării, precum și a posibilității de a asigura o competiție reală și un număr 
potențial mai mare de ofertanți, a fost aleasă procedura de licitație deschisă cu o singură etapă. 

Mai mult, optiunea autoritatii contractante pentru licitatie deschisa intr-o singura etapa este justificata 
de faptul ca, prin Documentatia de atribuire propusa viitorilor ofertanti, sunt stabilite cadrele 
contractuale de natura tehnica, juridica si financiara ce reprezinta conditionalitatile impuse ce nu 
suporta schimbari de esenta, posibile in cadrul unor negocieri a clauzelor contractuale. Aceasta 
deoarece parametrii in care trebuie sa functioneze serviciul sunt circumstantiati de normele legale ce 
reglemeteaza serviciul de alimentare cu apă.  

Dialogul competitiv, ce cuprinde trei etape de selectie, dialogare si negociere, este o procedura 
aplicabila in situatiile in care activitatile delegate, modul de implementare a acestora, resursele si 
mijloacele material utilizabile nu pot si nu se impune a fi prestabilite de catre delegatar. In aceasta 
situatie, pentru a se putea identifica specificatiile tehnice optime, conditiile financiare si juridice pe 
care trebuie sa le contina viitorul contract, este necesar ca autoritatea sa poarte un dialog si sa 
negocieze clarificarea si oportunitatea acestor aspecte esentiale. 

Date fiind motivele de ordin economic, financiar, social şi legate de protecția mediului, considerăm 
ca fiind oportună delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă prin concesionare pe baza 
organizării licitației deschise. 

Prin realizarea unei proceduri de licitaţie deschisa, se va putea selecta un operator care să ofere cele 
mai bune premise pentru îndeplinirea acestor obiective, precum si o transparenta ridicata a delegării 
serviciului de alimentare cu apă. 

Procedura se va desfășura off line. 

 
3.3.  Stabilirea duratei contractului 

 

În conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 
autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să hotărască asupra modalităţii de gestiune a 
servciilor de utilităţi publice aflate în responsabilitatea lor. 
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Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii 
sunt:  

   a) nediscriminarea;  

   b) tratamentul egal;  

   c) recunoașterea reciprocă;  

   d) transparența;  

   e) proporționalitatea;  

   f) asumarea răspunderii. 

Contract de concesiune de servicii este contract cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului 
administrativ, încheiat în scris, prin care una sau mai multe entități contractante încredințează 
prestarea și gestionarea de servicii, altele decât executarea de lucrări prevăzută la lit. g), unuia sau 
mai multor operatori economici, în care contraprestația pentru servicii este reprezentată fie exclusiv 
de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fie de acest drept însoțit de o plată. 

Pentru concesiunile de lucrari sau concesiunile de servicii a caror durata estimata este mai mare de 
5 ani, durata maxima a concesiunii nu poate depasi timpul estimat in mod rezonabil necesar 
concesionarului pentru a obtine un venit minim care sa permita recuperarea costurilor investitiilor 
efectuate, a costurilor in legatura cu exploatarea lucrarilor sau a serviciilor, precum si a unui profit 
rezonabil. 

De asemenea, conform art. 49 alin. (3) din HG nr. 867/2016, la stabilirea duratei concesiunii trebuie 
sa se aiba in vedere evitarea restrictionarii artificiale a accesului la competitie, asigurarea unui nivel 
minim de profit ca urmare a exploatarii intr-o perioada data, asigurarea unui nivel rezonabil al 
preturilor pentru prestatiile care vor fi efectuate pe durata contractului si a altor costuri ce urmeaza 
a fi suportate de catre utilizatorii finali. 

În conformitate cu analiza efectuată în cadrul Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare 
a serviciului public de alimentare cu apă pentru unitatea administrativă teritorială Joița, durata optimă 
a contractului de concesiune este de minim 8 ani. 

 

3.4. Alegerea și justificarea criteriilor de calificare privind capacitatea și după 
caz, criteriile de selecție 

Autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile art. 75 din Legea 100/2016, va aplica în 
cadrul procedurii o serie de criterii de calificare, cu respectarea principiilor nediscriminării și 
proporționalității acestora cu obiectul concesiunii din punct de vedere financiar și tehnic.  

Criteriile de calificare au ca scop demonstrarea potentialului tehnic, financiar si organizatoric al 
fiecarui operator economic participant la procedura, potential care trebuie sa reflecte posibilitatea 
concreta a acestuia de a indeplinii Contractul de concesiune si de a rezolva eventualele dificultati 
legate de indeplinirea acestuia in cazul in care oferta va fi declarata castigatoare.  

Ofertanții, participanți la procedură, vor completa pe propria răspundere formulare și vor furniza 
dovezi cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare referitoare la motivele de excludere și 
capacitatea ofertanților.  

La momentul depunerii ofertelor, Autoritatea contractantă solicită declarații pe propria răspundere, 
însoțite de certificate eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi care confirmă că 
operatorul economic în cauză îndeplineşte următoarele condiţii:  

a) nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 79, 80 şi 81 din Legea 
100/2016;  
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b) îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea 
contractantă.  

Ţinând cont de cuantumul valorii estimate a contractului de concesiune ce urmează a se încheia în 
urma acestei proceduri, pentru evaluarea capacității de exercitare a activității profesionale, a situației 
economico – financiare și a capacității tehnico-profesională a ofertanților, s-au propus următoarele 
cerințe minime de calificare a căror legătură și proporționalitate, cu nevoia de a asigura capacitatea 
concesionarului de a executa contractul de concesiune, este prezentată în punctele ce urmează: 

a) Situația personală a candidatului sau ofertantului 

Cerința 1 – Ofertanții și terții susținători nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute 
la art. 79-81 din Legea nr. 100/2016. 

Documentele doveditoare se depun de toți ofertanții și trebuie să fie valabile la data limită de 
depunere a ofertelor. 

Modalitate de îndeplinire: 

- Declarație pe proprie răspundere (Formularul nr 12 – în original) însoțită de documentele 
justificative (art. 75 alin.2 din Legea 100/2016). 

- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor 
sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), documentele 
vor fi valabile la data limită de depunere a ofertelor. 

- Cazierul judiciar și fiscal al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, 
de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au 
putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din 
certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate 
beneficia de derogările prevăzute la art. 80, alin. (5), art. 81 alin. (2) din Legea nr. 100/2016, 

- alte documente edificatoare, după caz. 

Cerința 2 – Ofertantii și tertii sustinatori nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 44 
din Legea 100/2016. 

Modalitatea de îndeplinire: 

Se va complete Formularul nr. 13 – în original, de către ofertant, terț susținători. În cazul unei 
asocieri, formularul va fi completat de fiecare membru al asocierii. 

b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

Cerința 3 - Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de 
înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul 
economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a 
constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile 
care fac obiectul contractului. 

Modalitatea de îndeplinire: 

Certificatul constatator reprezinta modalitatea de indeplinire a cerintei privind forma de inregistrare 
emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, 
urmeaza sa fie prezentat de toti ofertantii, documente valabile la data limita de depunere. 

Aceasta cerinta vizeaza dreptul ofertantilor de a desfasura activitatea de servicii, in concordanta cu 
prevederile legale in vigoare, privind inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice / 
juridice, autorizarea functionarii pentru activitatile declarate, incadrate in clasele CAEN. Cerinta 
propusa urmareste respectarea legislatiei - autoritatea contractanta doreste respectarea legalitatii, 
va urmari daca printre activitatile pe care operatorul economic este autorizat potrivit legii sa le 
desfasoare, se regaseste si activitatea ce face obiectul contractului de servicii supus licitatiei, 
respectand prevederile art. 31 alin.1 din normelor de aplicare a Legii 100/2016 privind concesiunile 
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de lucrări şi concesiunile de servicii, unde se prevede: Autoritatea contractantă are dreptul de a 
solicita oricărui operator economic să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de 
înregistrare. 

 
c) Capacitatea economica si financiara 

Cerința 5 - Informații privind situația economică. Media cifrei de afaceri anuale pentru 
ultimii 3 ani financiari (2017, 2018, 2019) trebuie să fie cel puțin egală cu 2.152.311 lei, 
calculată ca fiind de două ori valoarea mediei anuale a veniturilor estimate. 

In situatia in care ofertantii nu au depus bilantul contabil aferent anului 2019, acestia vor putea 
depune in locul bilantului contabil aferent ultimului an financiar orice documente disponibile lor, din 
care sa rezulte îndeplinirea nivelului cifrei de afaceri; 

Transformarea valorii cifrei anuale de afaceri din lei în euro se va face la cursul mediu anual comunicat 
de B.N.R. 

Modalitatea de îndeplinire: 

- situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor 
financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic; 

- declarații sau extrase bancare corespunzătoare; 
- Se va complete Formularul nr. 6 – în original – Declarație privind cifra totala de afaceri a 

operatorului economic pentru cel mult ultimele trei exercitii financiare disponibile, în functie 
de data înfiintarii sau începerii activitatii operatorului economic, în masura în care informatiile 
privind cifrele de afaceri sunt disponibile. În cazul în care, din motive obiective si justificate, 
operatorul economic nu este în masura sa prezinte una sau mai multe dintre informatiile si 
documentele prevazute mai sus, operatorul economic are dreptul sa demonstreze îndeplinirea 
criteriilor privind situatia economica si financiara prin orice alte informatii si documente apte 
sa faca aceasta dovada. 

Documentele doveditoare vor fi prezentate de toti ofertantii la data limita de depunere a ofertelor 
În cazul depunerii ofertei de catre un grup de operatori economici cerinta se îndeplineste prin luarea 
în considerarea a resurselor tuturor membrilor grupului. 
Prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016 referitoare la sustinerea tertului se aplica în mod 
corespunzator. 

Având în vedere valoarea importanța asigurării participării la procedură a unor operatori care să poată 
susține activitatea solicitată, ținând seama de importanța derulării proiectului pentru comunitate și 
de faptul că sincopele în implementarea proiectului ar afecta direct locuitorii comunei Joița,  
considerăm ca fiind oportun să fie îndeplinită de către Operatori o condiție minimă cu privire la 
capacitatea economică și financiară: 

Valoarea medie a cifrei de afaceri globale a ofertantului (care poate fi unic, in asociere, parteneriat) 
pentru cel mult ultimele 3 exerciții financiare disponibile, trebuie sa fie echivalentul a cel puțin 
2.152.311 lei. Această valoare a fost calculată ca fiind de două ori valoarea mediei anuale a veniturilor 
estimate. 

Cifra de afaceri reprezinta unul din indicatorii principali pentru aprecierea pozitiei unui Operator 
economic in sectorul sau de activitate sau pe piata a dinamicii activitatii precum si a sanselor acestuia 
de a lansa, administra si dezvolta noi activitati profitabile pe o anumita perioada de timp. Justificarea 
unei astfel de solicitari are ca temei faptul ca prin impunerea cerintei respective autoritatea 
contractanta urmareste diminuarea aparitiei oricarui risc de neindeplinire sau de indeplinire 
defectuoasa a contractului. Autoritatea contractanta isi creaza astfel posibilitatea de a verifica 
potentialul financiar, tehnic sau organizatoric al fiecarui operator economic participant la procedura 
de atribuire, potential care trebuie sa reflecte capacitatea concreta de a executa viitorul contract de 
concesiune precum si abilitatea de a rezolva eventualele dificultati legate de executarea acestuia. 

Prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016 referitoare la sustinerea tertului si la asocierea de 
operatori economici se aplica în mod corespunzator. Conform art. 76, alin. (2) din Legea nr. 100/2016 
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in situatia utilizarii unui sustinator pentru demonstrarea capacitatii economice si financiare, acesta 
trebuie sa completeze un angajament ferm. 

d) Capacitatea tehnică și sau profesională 

Cerința 6 – Prezentarea de servicii similare minim 1 (un) contract - maxim 2 contracte în 
valoare de minim 1.076.156 lei, servicii prestate in ultimii 3 ani.  
Prezentarea de servicii similare la nivelul a minim 1 (un) contract - maxim 2 contracte în valoare de 
minim 1.076.156,00 lei pe an, pentru fiecare din ultimii 3 ani.  
Valoarea contractelor prezentate in sustinerea experientei similare, valoare ce va fi luata in 
considerare la verificarea indeplinirii cerintei, este valoarea calculată pe fiecare an a 
contractului/contractelor, pe fiecare dintre ultimii trei ani.  
Prin contracte similare se intelege: servicii pentru distributie apa. 
Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica 
si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 
Vor fi acceptate documente care atesta atat servicii receptionate partial cat si servicii receptionate la 
sfarsitul prestarii.  
În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta 
documentele anterior mentionate, în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a 
cerințelor de capacitate economică și financiară proporțional cu cota de implicare în executarea 
viitorului contract.  
In cazul in care ofertantul a fost membru al unei asocieri de operatori economici, valoarea care se va 
lua in considerare pentru verificarea indeplinirii cerintei este cota parte din participarea la asociere a 
ofertantului pe contractul prezentat ca experienta similara. 
Modalitatea de îndeplinire: 

• Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. Se va completa 
Formularul 7 – original. In cazul unei asocieri aceasta lista va fi completata de fiecare asociat. 

• Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau 
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care 
beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are 
posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor 
de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. 

Prevederile art. 76-78 din Legea 100/2016 referitoare la sustinerea tertului si la asocierea de 
operatori economici se aplica în mod corespunzator. In situatia utilizarii unui sustinator pentru 
demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale, acesta trebuie sa completeze un angajament ferm. 
In situatia in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica – experienta similara, prin 
prezentarea unui angajament din partea unui tert, sustinatorul trebuie sa indeplineasca toata cerinta 
minima de calificare asa cum a fost impusa prin Fisa de date a achizitiei. 

Autoritatea contractanta considera ca experienta operatorilor economici in operarea unor servicii 
similare poarte constitui o garantie ca acestia sunt pregatiti si au abilitatea de a gestiona eventualele 
dificultati in operarea serviciilor de alimentare cu apă la nivelul comunei Joița care fac obiectul 
prezentului contract. Prin solicitarea acestei cerințe, Autoritatea Contractantă se asigură de faptul ca 
operatorii economici au experienta necesara pentru prestarea serviciilor de natura celor care fac 
obiectul procedurii, considerând că nivelurile minime impuse dovedesc experiența necesară a 
operatorului economic, diminuand in acest fel riscul de neindeplinire a contractului.  

Stabilirea unui prag minim al experienţei similare – corespunzător valorii medii anuale a veniturilor 
estimate în prezentul contract - are ca scop atragerea unor operatori economici care au gestionat şi 
au dus la bun sfârşit servicii similare din punct de vedere cantitativ, un contract de valoarea apropiată 
valorii cantitative estimate contractului ce urmează a fi atribuit. 

Cerința 7 - Calificările educaționale și profesionale ale operatorului care presteaza/ 
operează rezultatul servicii/lor sau ale personalului de conducere al operatorului 
economic; 
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Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de personal de specialitate (angajati 
permanenți/temporar sau cu contract de colaborare) pentru realizarea contractului. Documentele se 
vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu 
originalul”. 

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte personalul propus pentru îndeplinirea 
contractului, cerinta fiind îndeplinita prin cumul. 

Modalitatea de indeplinire: 

• Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere 
(completare Formular 8 - original), care contine informatii privind numarul mediu al 
personalului angajat, numarul si pregatirea cadrelor de conducere. Se va completa si prezenta 
Formularul 8 si Formularul 13. 

• Declaratie de disponibilitate pentru toti cei care nu sunt salariati proprii. Se va permite si 
prezentarea unui angajament -si doar daca este declarat castigator operatorul va incheia 
contract/contracte individuale de munca sau contracte de colaborare. 

Pentru persoanele reprezentand cadrele de conducere se solicita prezentarea urmatoarelor 
documente: - contractele individuale de munca ale personalului invocat vizat de ITM (cu exceptia 
celor încheiate dupa data de 1 ianuarie 2011 pentru care se prezinta copie dupa registrul generat de 
programul REVISAL din care sa rezulte forma de angajare a acestora) si / sau contractele de prestari 
servicii încheiate între ofertant si persoanele respective, si / sau documente din care reiese ca 
ofertantul a obtinut angajamentul de participare a personalului propus; diplome privind specializarea 
personalului, autorizatii/certificate de atestare profesionala si legitimatiile aflate in termen de 
valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, dupa caz, decizie de numire pentru responsabilul 
cu controlul calitatii. Se va completa de fiecare persoana: CV; Declaratie pe proprie raspundere 
privind experienta; Declaratie de disponibilitate pentru toti cei care nu sunt salariati proprii. Se va 
permite si prezentarea unui angajament - si doar daca este declarat castigator operatorul va incheia 
contract/contracte individuale de munca sau contracte de colaborare. 

Autoritatea Contractantă consideră ca fiind necesară prezentarea de către ofertanți a situației 
personaului și a personalului care urmează a fi implicat în derularea contractului pentru a dovedi 
seriozitatea acestora, capacitatea de a derula contractului prin deținerea de resurse umane adecvate. 
În situația în care ofertanții nu pot indica resursele umane de care dispun există un real pericol de a 
nu putea derula contractul sau de a genera întârzieri în implementare. 

Prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016 referitoare la sustinerea tertului se aplica în mod 
corespunzator. 

 

 

 

 

Cerința 8 - Utilaje, instalații și echipamente tehnice 

Ofertanul trebuie să demonstreze că deține (în proprietate, leasing, sau in baza unui contract de 
închirere ) cel puțin  următoarele utilaje, conform Anexei nu.11 la Regulamentul privind acordarea 
licențelor în doemniul serviciilor comunitare de utilități publice: 

• Buldoexcavator – 1Buc  
• Motopompă -2 buc 
• Aparat de sudură prin electroftiziune și cap la cap – 1 buc  
• Mijloace de transport (autobasculantă, tractor cu remorcă, etc.) 1 buc 
• Freză pentru tăiat îmbrăcăminți asfaltice – buc 

Modalitatea de indeplinire: 
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Se va completa si prezenta Formularul nr. 9 - Original. 

Prezentarea Declaratiei referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune 
operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, impreuna cu orice 
documente relevante (facturi, contracte, registru mijloace fixe, angajament etc.) din care sa rezulte 
modalitatea deținerii utilajelor care urmează a fi uitilizate în împlementarea contractului. In cazul unei 
asocieri, cerinta este indeplinita prin cumul.  

Prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016 referitoare la sustinerea tertului se aplica în mod 
corespunzator. 

Cerința 9 – Informații privind asocierea 

Mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a 
fi obligati sa isi legalizaze din punct de vedere formal asocierea. 

Modalitatea de indeplinire: 

In caz de asociere, se va prezenta Formularul nr. 5 -„Acord de asociere” din Sectiunea - Formulare, 
a Documentatiei de atribuire. 

In cazul castigarii, înainte de contractare, se solicita legalizarea asocierii, forma sub care trebuie sa 
ramana pe toata durata contractului. 

Cerința 10 – Terț susținător 

Odată cu depunerea celorlalte documente, daca este cazul se prezintă angajamentul terțului 
susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții 
susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. ( 
Formular nr. 10 - Original) 

Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea 
îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a 
duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea 
resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret 
în care va realiza acest lucru). 

Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar 
cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a 
terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia 
a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. 

Prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016 referitoare la sustinerea tertului se aplica în mod 
corespunzator. Fiecare ofertant va include informații cu privire la existența unei susțineri de terță 
parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare 
și angajamentul ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din trebuie 
să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. 

Terțul/terții susținători vor include informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la 
contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Autoritatea contractantă respinge 
terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se 
încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului înlocuirea acestuia și 
prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. 

e) Standarde de asigurare a calității și de protecție a mediului 

Cerința 11 - Ofertantii trebuie sa faca dovada implementarii unui sistem de management 
al calitatii 

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii 
Sistemul de Management al Calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent 
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Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are 
implementat, conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii sau 
echivalent. 
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza documente care probeaza in mod 
concludent indeplinirea cerintei (spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, 
etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001). 
Documentele prezentate sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza 
aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca îndeplinesc nivelurile de performanta stabilite 
de acesta. 
Modalitatea de indeplinire: 
Prezentarea certificatelor de calitate ISO 9001, si/sau alte dovezi si documente echivalente acceptate 
care confirma asigurarea calitatii, in copie lizibila certificata “conform cu originalul”.  
In cazul asocierii cerinta minima de calificare va fi considerata indeplinita de fiecare asociat pentru 
partea de contract pe care o realizeaza. 
În cazul în care ofertantul subcontractează o parte din contract unuia sau mai multor subcontractanți, 
fiecare dintre aceștia trebuie sa prezinte acest certificat, sau echivalentul acestuia, pentru activitatea 
care reprezinta partea sa de implicare in contract. Se va atasa copie lizibila cumentiunea “conform cu 
originalul” dupa certificat sau, dupa caz, documentul doveditor. 
Certificatele prezentate trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor. Nu se admit operatori 
economici în curs de certificare, decat in cazul in care acestia pot prezenta raportul de audit final din 
care reiese ca ofertantul va primi certificarea solicitata 
Nota 1: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul 
unei alte persoane (tert sustinator). 
Nota 2: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate 
ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul depunerii ofertelor, din motive care nu ii 
sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care 
probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu 
cel solicitat prin documentatia de atribuire. 
Cntractul vizează prestarea unui serviciu către populație pe durata a 8 ani fiind esențial ca ofertanții 
să fie cerificați ISO 9001 sau echivalent pentru a dovedi capacitatea de organoizare și prestare 
corespunzătoare a activităților planificate. 

Cerința 12:  Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau 
standardele de management de mediu 

Sistemul de Management de Mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent. 
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are 
implementat, conform SR EN ISO 14001 sau echivalent, un sistem de management de mediu sau 
echivalent. 
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze 
ca actiunile/activitatile pe care le aplica în îndeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul. 
Modalitatea de indeplinire: 
Prezentarea certificatelor de calitate ISO 14001 sau echivalent si/sau alte dovezi si documente 
echivalente acceptate, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel 
corespunzator al protectiei mediului, in copie lizibila certificata “conform cu originalul”.  
În cazul în care ofertantul subcontractează o parte din contract unuia sau mai multor subcontractanți, 
fiecare dintre aceștia trebuie sa prezinte acest certificat, sau echivalentul acestuia, pentru activitatea 
care reprezinta partea sa de implicare in contract. Se va atasa copie lizibila cumentiunea “conform cu 
originalul” dupa certificat sau, dupa caz, documentul doveditor. 
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza 
individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.  
Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul 
unei alte persoane (tert sustinator). 
Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de mediu 
ori nu a avut posibilitatea de a-lobtine pana la momentul depunerii ofertelor, din motive care nu ii 
sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care 
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probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, 
echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire. 
Având în vedere specificul contractului – furnizarea de servicii de alimentare cu apă este esențială 
respectarea standardelor privind mediul, mai cu seamă în contextul cerințelor legislative generale 
privind protecția mediului. 

Cerința 13:  Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau 
standardele de managementul sănătății si securității ocupaționale 

Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale în conformitate cu OHSAS 18001 sau 
echivalent. 
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are 
implementat, conform OHSAS 18001  sau echivalent, un sistem de management al sanatatii si 
securitatii ocupationale sau echivalent. 
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze 
ca actiunile/activitatile pe care le aplica în îndeplinirea contractului nu afecteaza sanatatea si 
securitatea ocupationala. 
Modalitatea de indeplinire: 
Prezentarea certificatelor de calitate OHSAS 18001 sau echivalent si/sau alte dovezi si documente 
echivalente acceptate, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel 
corespunzator al managementului sanatatii si securitatii ocupationale, in copie lizibila certificata 
“conform cu originalul”.  
În cazul în care ofertantul subcontractează o parte din contract unuia sau mai multor subcontractanți, 
fiecare dintre aceștia trebuie sa prezinte acest certificat, sau echivalentul acestuia, pentru activitatea 
care reprezinta partea sa de implicare in contract. Se va atasa copie lizibila cumentiunea “conform cu 
originalul” dupa certificat sau, dupa caz, documentul doveditor. 
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza 
individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.  
Nota 2: Cerinta privind certificarea OHSAS 18001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin 
intermediul unei alte persoane (tert 
sustinator). 
Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de mediu 
ori nu a avut posibilitatea de a-lobtine pana la momentul depunerii ofertelor, din motive care nu ii 
sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care 
probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al asigurarii sanatatii si 
securitatii profesionale, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire. 
Având în vedere specificul contractului – furnizarea de servicii de alimentare cu apă prin preluarea 
apei de la o stație de tratare care nu aparține beneficiarului, este esențială respectarea standardelor 
privind sănătatea și securitate in munca pentru a asigura prevenirea oricaror situatii care pot aduce 
atigere activitatii operatorului statiei de tratare precum si pentru asigurarea operarii in siguranta a 
serviciului de alimentare cu apa către populație. 
 
 

f) Garanție de participare 

Cuantumul garantiei de participare în suma fixa, este de 21.523  lei fara TVA, adica 2% din media 
veniturilor anuale. 

Garantia de participare va fi constituita prin: 

• scrisoare de garantie bancara/polita de asigurare, care se prezinta în original, în cuantumul 
stabilit, pâna la data si pentru o perioada de 120 de zile de la data limita de depunere a 
ofertelor, 

• prin ordin de plata prin virament bancar, cu viza bancii, în contul autoritatii contractante. 
Autoritatea contractanta nu impune eliberarea scrisorii de garantie bancara de catre o anumita banca. 
Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 120 zile, perioada cel putin egala cu 
perioada minima de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitata prin documentatia de atribuire, 
cu posibilitatea prelungirii acesteia. 
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Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în valuta se va face la cursul BNR (se poate 
utiliza, ca referință, și cursul valutar menționat de BCE) din data publicarii anuntului de 
participare/simplificat in SEAP. 
Dovada constituirii garantiei se va depune in original, cel mai târziu la data si ora limita stabilite 
pentru depunerea ofertelor. 
În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanţia de participare trebuie constituită în 
numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori 
economici.  
Garantia trebuie sa fie irevocabila, plata garantiei se va executa neconditionat, la prima cerere a 
beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.  
Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei pentru participare in cuantumul, forma 
si perioada de valabilitate precizate, vor fi respinse ca inacceptabile.  
Garanţia de participare emisă în altă limbă va fi însoţită de traducerea autorizată în limba română, 
urmând ca ulterior, la solicitarea autorității contractante să fie prezentată în forma originală emisă în 
statul de reședință. 
Conditii de retinere: cf. art.47 din HG 867/2016 si garantia se restituie cf. art.48 din HG 867/2016. 

g) Alte elemente relevante prntru îndeplinirea necesității Autorității Contractante 
a) Delegatul are obligaţia, să depună cu titlu de garanţie o sumă fixă în valoare de  82.125 lei 

în vederea garantării:  
(i) redevenţei pentru primul an contractual, şi/sau  
(ii) plata oricăror penalităţi ce decurg din contract. 

b) Suma se va constitui în favoarea Delegatarului, prin scrisoare de garanţie bancară, care va 
putea fi emisă de o bancă comercială română sau de o bancă comercială internaţională care 
are o sucursală deschisă în România.  

c) Garanţia Contractuală 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. 

d) Delegatarul va returna imediat garanţia contractuală, după expirarea duratei delegării 
gestiunii serviciului sau după încetarea contractului de delegare, indiferent de cauza încetării, 
oricare dintre aceste două situaţii intervine prima. 

e) Delegatul va achiziționa și menține : 
• 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; 
• asigurare de răspundere civilă (inclusiv obligațiile generale față de terți în caz de deces, 

vătămări corporale sau pierderi ori daune ale proprietății); 
• asigurări pentru acoperirea obligațiilor către angajați și pentru accidente personale, conform 

prevederilor legale. 

f) Data de Începere a Contractului este condiționată de îndeplinirea următoarelor Condiții Suspensive:   

• obţinerea, de către Delegat, a licenţei de operare a Serviciului, eliberată de Autoritatea de 
Reglementare; 

• constituirea, de către Delegat, în favoarea Delegatului, a Garanţiei Contractuale prevăzute la 
Art. 9 din prezentul Contract; 

• constituirea Asigurărilor prevăzute la art. 10; 
• 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.  

• obţinerea de către Delegat a autorizaţiei de mediu; 
• 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; 

• primirea unui număr de minim de 800 de angajamente ferme/solicitări de încheiere a 
contractelor de furnizare a serviciului de alimentare cu apă; 

• 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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• Dezafectarea cișmelelor și conservarea forajelor existente de către Delegatar 
3.5. Alegerea și justificarea criteriului de atribuire și, după caz a factorilor de 

evaluare utilizați 

Criteriul de atribuire ales este: ”oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” în 
conformitate cu art. 86, alin. (1) din Legea 100/2016.Urmare a analizei făcute în cadrul procedurii 
pentru atribuirea contractului de concesiune criterii de atribuire au fost stabilite conform art. 86 din 
Legea 100/2016, astfel: 

 

 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere 

Nivelul preturilor Preţul serviciului de 
alimentare cu apa 

50 % 

Algoritm de calcul: Punctajul  (P1) se acorda astfel: a) pentru cel mai mic tarif/mc se 
acorda punctajul maxim (Pmax) alocat factorului de evaluare, respectiv 20 puncte; 
b) pentru un nivel de tarif mai mare decat cel prevazut la punctul a), se acorda punctajul 
astfel: P1=tarif minim/tarif mai mare x 20 
Nivelul redevenței anuale Redeventa minima acceptata 

de catre concedent este de 
5000 lei pe an. Orice oferta 
ce va contine un nivel al 
redeventei mai mic de 5000 
lei pe an va fi declarata 
neconforma potrivit legii. 

25% 

Algoritm de calcul: Punctajul (P2) se acorda astfel: a) pentru cel mai mare nivel al 
redeventei anuale acordata de ofertant, exprimat valoric în valoric in lei/an se acorda 
punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respective 20 puncte; 

b) pentru orice alt nivel al redeventei anuale decat cel prevazut la lit. a), se acorda un 
punctaj proportional, astfel: P2 = redeventa anuala ofertata / cea mai mare redeventa 
ofertata x20 

P3. Pierderi procentuale în sistemele de 
alimentare cu apă deservite 

Nivelul pierderilor de apa 
(%) 

25% 

Algoritm de calcul: Punctajul (P3) se acorda astfel: a) pentru cel mai mic nivel al pierderilor 
se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 20 puncte; 
b) pentru un nivel mai mare al pierderilor decat cel prevazut la punctul a), se acorda 
punctajul astfel: P5=nivel minim/nivel mai mare x 20 
c) pentru un nivel al indicatorului mai mare decat tinta din contractul de delegare se vor 
acorda 0 puncte. 

 

P total = P1+P2+P3 

Alegerea factorilor de evaluare a avut în vedere următoarele considerente: 

- Operarea în bune condiții a serviciului de alimentare cu apă impune necesitatea 
îndeplinirii tuturor condițiilor reflectate de factorii de evaluare, respectiv 
îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți prin contract; 

- Nivelul prețurilor, respectiv prețul serviciului de alimentare cu apă trebuie să se 
țină seama de limitele de suportabilitate calculate și menționate în caietul de 
sarcini. 



 
 

 

15 
 

- Redevența asigură capacitatea de reinvestire și de investiții suplimentare pentru 
a susține calitatea furnizării serviciului; 

- Nivelul pierderilor de apă se constituie intr-un factor determinant in condițiile in 
care fara un nivel controlat și minimizat al pierderilor de apa operarea serviciului 
nu este sustenabila. 

 
4. Contractul 

4.1. Tipul contractului 

Tipul de contract propus este de delegare prin concesiune a serviciului public de alimentare cu apă în 
comuna Joița. 

4.2. Riscuri 

Orice proiect de investitii publice poate implica riscuri atat in faza de executie, cat si in faza de operare 
astefal ca, in cazul proiectelor complexe, sa existe diferente intre costurile si necesarul de timp reale 
fata de cel estimat initial. 

Cea mai utilizata metodologie de identificare a riscurilor este matricea riscurilor. Aceasta reprezinta 
o enumerare a posibilelor riscuri aferente proiectului in ceea ce priveste cheltuielile, veniturile si 
planificarea acestora. 

La alocarea Riscurilor, s-a mers pe principiul ca riscul trebuie suportat de partea care il poate atenua 
in cea mai mare masura si care poate controla in cel mai corect mod consecintele. Astfel, fiecare 
parte isi va asuma fiecare parte isi asuma riscurile pe care va fi in masura sa le gestioneze 
corespunzator.  

Conform prevederilor legale in vigoare, riscul exploatarii rerezinta: 

 Riscul de disponibilitate, respective nerespectarea unor parametrii (indicatori) de performanta 
de calitate ai serviciului, clar determinati si masurati, pe intreaga durata de viata a proiectului; 

 Riscul de piata, respectiv neintrebuintarea de catre utilizatorii finali a rezultatului serviciului 
pus la dispozitia acestora, in conditiile in care parametrii de performanta si calitate sunt 
integral respectati.  

În cadul modelului de contract a fost introdusă clauza 22 - Alocarea riscurilor contractuale cu 
următorul conținut:  

„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”. 

 

4.3. Modalități de plată și penalități 
Redevenţa pe care Delegatul o va plăti Delegatarului este de minim 5000 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:  
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. 
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. 
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Delegatul va încheia contracte de furnizare și de prestare servicii de alimentare cu apă potabilă cu 
Utilizatorii. 
Ajustarea şi modificarea Prețurilor se vor efectua în conformitate cu procedura de stabilire, modificare 
sau ajustare a preţurilor specifică Serviciului şi cu respectarea prevederilor Legii.  
Contravaloarea serviciilor furnizate/prestate se va determina în baza preţurilor în vigoare şi a 
cantităţilor stabilite conform procedurii de facturare. 

Nerespectarea dovedită de către Părţi a obligaţiilor prevăzute în prezentul Contract atrage 
răspunderea contractuală a Părţii în culpă.  

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. 

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. 

Delegatarul nu va fi răspunzător faţă de terţi pentru neîndeplinirea de către Delegat a obligaţiilor 
asumate în baza prezentului Contract. 

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. 

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. 

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. 

Răspunderea Delegatului pentru neîndeplinirea Indicatorilor de Performanţă 

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. 

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. 

În caz de neconformare, Delegatul va prezenta Delegatarul planuri de îmbunătăţire în termen de 2 
luni de la solicitare. Aceste planuri vor:  
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(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. 

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. 

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. 

Toate testele, evenimentele sau incidentele pe care Delegatul le consideră excepţii şi care ar constitui 
o neîndeplinire sau o neconformare cu standardele de referinţă pentru Indicatorii de Performanţă, vor 
trebui prezentate de către Delegat Delegatarului pentru ca aceasta să-şi dea acordul. Dacă acest 
acord nu este dat, atunci excepţia nu va fi permisă. 

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. 

4.4. Indicatori de performanță 

Indicatorii de Performanţă, cantitatea şi calitatea Serviciului sunt prevăzute în Regulamentul 
Serviciului, care constituie Anexa nr. 2 la Contract. 
Indicatorii de Performanţă stabilesc condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească Serviciul, avându-
se în vedere: 

(a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
(b) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; 
(c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la Serviciu; 
(d) respectarea reglementărilor specifice din domeniu. 

 
Delegatul este răspunzător de realizarea Indicatorilor de Performanţă.  
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. 
Respectarea, de către Delegat, a Indicatorilor de Performanţă va fi monitorizată de către Delegatar, 
conform art. 33 din Contract. 
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. 

 


