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Sumar executiv 

 

  

  

Sectorul de apă și apă 
uzată comportă mai 
multe direcții strategice 

dat fiind faptul că apa, 
pre lângă faptul că este o 
resursă, un motor al 
economiei, reprezintă și 
un drept al omului. 

Dezvoltarea sectorului de 
apă trebuie să răspundă  
provocărilor viitoare și să 
asigure conformarea cu 
cerințele UE și 
sustenabilitatea 

sistemului. 

Implicarea sectorului 
privat poate determina 
creșterea eficienței și 
simplificarea sarcinii 

financiare asupra 
bugetelor de stat și 
locale. 

Operarea sistemelor 
de apă și apă uzată în 
România este 
reglementată sub aspect 

legislativ, OR acționând 
în baza contractelor de 
delegare.  

Serviciile de apă și 

canalizare din România 
sunt în prezent oferite 
printr-o combinație de 
43 mari operatori publici 
regionali, 2 mari 

operatori privați, în 
cadrul unor companii 

mixte, și aproximativ 
900 de operatori locali 
mici.  

Deși sectorul de apă 

reprezintă un succes în 
cadrul serviciilor de 
utilități publice, o serie 
de aspecte încă rămân 
critice. 

Principalele probleme 

ale sectorului de apă 
sunt reprezentate de 
performanța tehnică și 
operațională a 
sistemului, 
managementul activelor  

nereprezentând încă o 
practică curentă. 

O problemă importantă 
care afectează 
alimentarea cu apă 

potabilă o reprezintă 
rata ridicată a pierderilor 
fizice de apă. 

Implicarea sectorului 

privat în ceea ce 
privește Managementul 
activelor și NRW ar 
aduce avantaje 
considerabile prin prisma 
know-how-ului și a 
rezultatelor obținute. 

 

 

Relația cu clienții 

Obiectivul serviciilor de 
alimentare cu apă și 

canalizare este de a 
satisface așteptările 
clienților prin furnizarea 
de servicii de înaltă 
calitate, fiabile, livrate 
într-o manieră 

economică și eficientă, 
care să reflecte nivelul 
așteptat de clienți într-o 
economie modernă. 

Orientarea către client 

presupune instrumente 
moderne de 

comunicare, ascultarea 
clienților și servicii de 
înaltă calitate 
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ABREVIERI 

 

ADI Asociația de dezvoltare intercomunitară 

AL Autoritate Locală 

AM POIM Autoritatea de Management Programul Operațional Infrastructură Mare 

ANAR  Administrația Națională Apele Române ( "Apele Române“) 

ANRSC  Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 

Publice 

ARA  Asociația Română a Apei  

CAPEX Cheltuieli de capital 

CAU Colectare a apelor uzate 

CdE Centrul de Excelență 

CD Contract de delegare 

CE Comisia Europeană 

DARU Directiva privind apele reziduale urbane (91/271 / CE) 

DCA Directiva-cadru apa (2000/60 / CE) 

IFI Instituții financiare internaționale 

IID Fond de întreținere, înlocuire și dezvoltare 

ISPA Instrumente pentru politici structurale de preaderare   

l.e. locuitor echivalent 

MAP Ministerul Apelor și Pădurilor 

MDRAP  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

MFE  Ministerul Fondurilor Europene 

MFP Ministerul Finanțelor Publice 

MS Ministerul Sănătății 

NRW  Apă neplătită 

O&M  Operarea și întreținerea 

OPEX Cheltuielile de funcționare 

OR Operator Regional 

POIM Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

POS Mediu Programul Operațional Sectorial Mediu 

PNDR Programul Național de Dezvoltare Rurală 

PNDL Programul Național de Dezvoltare Locală 

PPP  Parteneriat public-privat 

PSP  Participarea sectorului privat 

RON  Leu românesc   

S&M Social și Mediu 

UE Uniunea Europeană 

STAP Stația de tratare a apei 

SEAU Stație de epurare a apelor uzate 

SAC Servicii de apă și de canalizare 
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1 Introducere 

1.1 Considerații generale 

Prin aderarea la UE în 2007, României i-au fost acordate mai multe perioade de tranziție pentru a se 

conforma directivelor relevante ale UE privind apa1, cu termen limită final de conformare la 31 

decembrie 2018 (care a fost depășit). Această obligație legal asumată de România ca parte a 

Tratatului de aderare la UE a implicat, printre altele, o nevoie semnificativa de investiții și de creștere 

a capacității de implementare a acestora, cel mai probabil subevaluată la momentul aderării la UE. 

Este important de reținut faptul că România a pornit de la un nivel scăzut al serviciilor în sectorul de 

apă (de exemplu, în 2007, doar aproximativ 50% din populație avea acces la un sistem sigur de 

alimentare cu apă, față de cel puțin 90% în majoritatea țărilor UE la acel moment). 

La momentul aderării la UE, în 2007, sectorul de apă din România era oarecum deosebit în peisajul 

UE, datorită mai multor factori relevanți: (i) numai aproximativ 50% din populația din România era 

conectată la sisteme de alimentare cu apă2 și doar 32% din populație era conectată la stațiile de 

tratare a apelor uzate3; peste 71% din apele uzate erau evacuate netratate sau insuficient tratate - 

un nivel foarte scăzut în comparație cu alte țări din UE; (ii) pentru a respecta standardele UE într-o 

perioadă relativ scurtă (2007-2018), nevoile de investiții au fost estimate la aprox. 19 miliarde EUR, 

dar experiența în implementarea investițiilor mari finanțate conform regulilor UE era foarte limitată. 

Acest lucru explică, într-o anumită măsură, de ce conformarea României cu standardele UE a 

reprezentat şi încă reprezintă un efort fără precedent la nivel UE. 

În efortul de a respecta angajamentele menționate mai sus, România a inițiat reforme legislative 

și instituționale fără precedent privind gestionarea sectorului de apă şi apă uzată. 

 

1.2 Conformare UE 

Conformarea cu standardele UE constă în respectarea tuturor aspectelor juridice, instituționale, de 

management, tehnice și de mediu asociate cu legislația, politicile și practicile relevante ale UE. 

Legislația UE privind apa este integrată în Directiva Cadru Apă (DCA) (2000/60 / CE) privind 

gestionarea resurselor de apă și include mai multe directive privind apa, după cum urmează: 

• Directiva Apă Potabilă (98/83/EC) privind calitatea apei potabile - DAP; 

• Directiva privind apele reziduale urbane (91/271/CE) privind deversările apelor uzate municipale 

și industriale - DARU; 

• Directiva privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole 

(91/676/CEE); 

• Directiva privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații (2007/60/CE); 

 
1 Directiva privind apa potabilă (Directiva 98/83 / CE) și Directiva privind tratarea apelor uzate urbane (91/271 / EEC)  
2 Conform datelor Eurostat: 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=ten00012&plugin=1 
3Conform datelor Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ww_con&lang=en 

 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=ten00012&plugin=1
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ww_con&lang=en
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• Directiva privind gestionarea calității apei pentru scăldat (2006/7/CE). 

Conformarea cu legislația UE din sectorul de apă a devenit obligatorie pentru România, ca stat 

membru al UE, începând cu 1 ianuarie 2007. Pentru unele dintre aceste directive, România a reușit, 

ca toate celelalte noi țări din UE, să negocieze termene intermediare pentru conformare, ca o 

recunoaștere a provocărilor pe care le implică. 

În conformitate cu Tratatul de Aderare la UE, principalele termene de tranziție și angajamente 

asumate de România în sectorul de apă includ: 

• conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei potabile până în 2015 (implică investiții 

în rețelele de apă și facilitățile de tratare pentru a se conforma cu anumiți indicatori ai apei potabile, 

de exemplu turbiditate, amoniac, aluminiu, pesticide, nitrați etc.); 

• conformarea cu Directiva 91/271/CE privind apele urbane reziduale: (i) până în 2015 pentru un 

număr de 263 aglomerări de peste 10.000 l.e; (ii) până în 2018 pentru 2.346 aglomerări între 2.000 

și 10.000 l.e. (sunt necesare investiții în infrastructura de colectare a apelor uzate urbane, tratare și 

descărcare); 

• toate aglomerările de peste 10.000 l.e. ar trebui să fie dotate cu facilității de epurare a apelor 

reziduale astfel încât să se asigure un nivel de tratare avansat (investiții suplimentare pentru 

eliminarea azotului și a fosforului); 

• reducerea surselor locale de contaminare care prezintă riscuri de eutrofizare pentru apele 

receptoare și riscul asupra sănătății populației (în special datorită faptului că apa de suprafață este 

folosită în mare măsură ca apă potabilă în România); 

• îmbunătățirea semnificativă a calității râurilor în România (investiții în vederea diminuării 

principalilor indicatori calitativi CBO5, CCO4, suspensii solide, conținut de compuși periculoși). 

Directivele DAP și DARU impun cele mai exigente obligații pentru România în ceea ce privește 

investițiile, monitorizarea și raportarea. 

Directiva Apă Potabilă (DAP) se referă la calitatea apei destinate consumului uman. 

Obiectivul său este de a proteja sănătatea umană de efectele adverse ale oricărei contaminări a apei 

destinate consumului uman, asigurându-se că este sănătoasă și curată. Aceasta impune statelor 

membre ale UE să monitorizeze cel puțin 48 de parametri de potabilitate5 pentru toate sistemele de 

distribuție care deservesc mai mult de 50 de persoane (sau 10 m3 / zi). 

Directiva privind Apele Reziduale Urbane (DARU) obligă statele membre să construiască și să 

exploateze sistemele de colectare a apelor uzate și tratare pentru toate apele reziduale în zonele 

urbane definite ca aglomerări6  cu mai mult de 2.000 de locuitori echivalenți7. Întrucât întregul 

 
4 CBO5 - consumul biochimic de oxigen de 60 g oxigen pe zi; CCO - Consumul chimic de oxigen 
5 Parametrii care trebuie monitorizați în cadrul DAP sunt enumerați în Anexa 1 - Obiective naționale de conformitate cu 

directivele privind apa 
6 În conformitate cu Articolul 2 alineatul (4) din Directivă, definiția aglomerației este "o zonă în care populația și / sau activitățile 

economice sunt suficient de concentrate pentru ca apele urbane reziduale să fie colectate și conduse către o stație de epurare a 

apelor uzate urbane sau către un punct de descărcare". 
7 În conformitate cu Articolul 2 alineatul (6) din Directivă, 1 locuitor echivalent (l.e.) înseamnă "încărcătura biodegradabilă 

organică care are o cerere biochimică de oxigen pe zi (CBO5) de 60 g de oxigen pe zi". În țările în curs de dezvoltare este de 

așteptat ca încărcătura să fie mai mică și există, de asemenea, diferențe între zonele urbane și cele rurale. 
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teritoriu al României a fost declarat drept o zonă sensibilă, se aplică o tratare8 mai strictă a apelor 

reziduale, ceea ce pune mai multă presiune asupra Guvernului României atât din perspectiva tehnică, 

cât și financiară. În ceea ce privește conformarea cu această directivă, România este pe ultimul loc 

în UE. 

Performanța României în cea ce privește Directiva privind Apele Reziduale Urbane este ușor 

îmbunătățită atunci când se aplică abordarea distanța până la conformare. Conceptul de distanța 

până la conformare a fost introdus în 2014 pentru a nu se mai pune accent pe aglomerări, ci pe 

încărcătura totală de poluare, permițând astfel o monitorizare mai eficientă a progresului înregistrat 

în țările UE.  

Pe lângă obligațiile de conformare incluse în Tratatul de aderare, România trebuie să respecte 

prevederile stabilite în următoarele directive europene relevante pentru sectorul de apă: 

Directiva privind nămolurile rezultate din epurare (1986, în curs de revizuire) urmărește să 

încurajeze utilizarea nămolurilor rezultate din epurare în agricultură și să reglementeze utilizarea 

acestora în așa fel încât să prevină efectele dăunătoare asupra solului, vegetației, animalelor și 

omului. Implementarea progresivă a Directivei privind Apele Reziduale Urbane conduce la creșterea 

cantității de nămoluri rezultate din epurare, care necesită eliminare. 

Directiva privind nitrații (1991) completează DARU abordând poluarea apei cauzată de nitrații 

proveniți din surse agricole. Statele membre trebuie să instituie un sistem de monitorizare pentru 

toate corpurile de apă, privind concentrațiile de nitrați și starea trofică, și să raporteze către CE o 

dată la patru ani. 

Directiva privind apele subterane (2006) completează Directiva privind nitrații, conform căreia 

concentrațiile de nitrați nu trebuie să depășească valoarea de 50 mg / l, permițând statelor membre 

să-și stabilească limite mai stricte. 

Directiva privind inundațiile (2007) a fost adoptată ca parte a noii Directive Cadru Apă (DCA). 

Scopul său este de a îmbunătăți gestionarea acestor fenomene în țările UE pentru a reduce pe cât 

posibil riscurile pe care inundațiile le prezintă pentru sănătate, mediu, patrimoniul cultural și 

activitatea economică. 

Directiva privind apele pentru scăldat (revizuită în 2006) stabilește atât standarde obligatorii 

pentru calitatea apei în zonele de scăldat înregistrate, care pot fi ape de coastă sau ape interioare 

(râuri și lacuri), precum și obligații de monitorizare și informare publică, pentru a proteja sănătatea 

publică. 

 

1.3 Sustenabilitatea 

Atingerea obiectivelor UE privind conformarea este puternic influențată de o bună capacitate 

instituțională și administrativă, sub forma unor organizații capabile să genereze proiecte fezabile, să 

implementeze și să gestioneze eficient infrastructura aferentă, respectiv să implementeze mecanisme 

de raportare și monitorizare funcționale. 

 
8 Apa uzată trebuie să beneficieze de "tratare mai strictă", în plus față de tratarea secundară, pentru a îndepărta fosforul și/sau 

azotul, astfel încât apa reziduală tratată să respecte standardele de calitate a efluentului pentru fosfor și/sau azot în zona 

sensibilă pentru aglomerări peste 10.000 PE. 
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Dezvoltarea durabilă a sectorului de apă se bazează pe know-how, o bună guvernanță și companii 

mature, bine conduse. 

 

1.4 Cadrul legal 

Sectorul de apă și apă uzată din România este reglementat de o legislație vastă. Aderarea României 

la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 a jucat un rol-cheie în reformarea legislației. 

Diversitatea legislației constă atât în forma de reglementare, cât și în aria pe care o reglementează. 

Principalele reglementări în domeniu se regăsesc la nivelul legilor, ordonanțelor și hotărârilor de 

guvern.  

Legislația din România a parcurs diverse etape în vederea armonizării cu cerințele UE, la această dată 

legislația UE în sectorul de apă fiind transpusă în legislația națională. 

Legislația relevantă aferentă cadrului legal și instituțional din sectorul de apă și apă uzată este 

prezentată pe scurt în cele ce urmează: 

A. Legislație primară 

 Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare – prevederile 

acesteia vizează următoarele: 

a) conservarea, dezvoltarea şi protecţia resurselor de apă, precum şi asigurarea unei curgeri 

libere a apelor; 

b) protecţia împotriva oricărei forme de poluare şi de modificare a caracteristicilor resurselor 

de apă, a malurilor şi albiilor sau cuvetelor acestora;  

c) atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane; 

d) conservarea şi protejarea ecosistemelor acvatice; 

e) asigurarea alimentării cu apă potabilă a populaţiei şi a salubrităţii publice; 

f) gospodărirea durabilă a apei şi repartiţia raţională şi echilibrată a acestei resurse, cu 

menţinerea şi cu ameliorarea calităţii şi regenerării naturale a apelor; 

g) apărarea împotriva inundaţiilor şi oricăror alte fenomene hidrometeorologice periculoase; 

h) satisfacerea cerinţelor de apă ale agriculturii, industriei, producerii de energie, a 

transporturilor, acvaculturii, turismului, agrementului şi sporturilor nautice, ca şi ale oricăror 

alte activităţi umane; 

 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare – reglementează rolul autorităților locale, consilii locale, primării, ADI 

și alte organisme reprezentative. 

 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ – reglementează regimul juridic al 

proprietății publice și definește bunurile care fac parte din domeniul public; potrivit acesteia, 

infrastructura aferentă serviciilor de apă și canalizare aparțin domeniului public. 
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 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 (lege generală), cu 

modificările și completările ulterioare – reglementează cadrul legal și instituțional unitar 

precum și obiectivele și instrumentele necesare pentru crearea, organizarea, managementul, 

finanțarea, operarea, monitorizarea și controlul serviciilor de utilități publice, inclusiv 

servicii de apă și canalizare.   

 Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare (lege 

specială), cu modificările și completările ulterioare – reglementează cadrul legal și 

instituțional privind înființarea, organizarea, managementul, finanțarea, operarea, 

monitorizarea și controlul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților. 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare – reglementează principiile, cadrul general și procedural pentru gestionarea, 

angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și responsabilitățile autorităților 

publice locale și a instituțiilor publice implicate în finanțele publice locale. 

B. Legislație secundară 

 Hotărârea Guvernului nr. 855/2008, cu modificările și completările ulterioare, aprobă 

actul constitutiv-cadru şi statutul-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu 

obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. 

 Ordinul Președintelui ANRSC nr. 88/2007 aprobă Regulamentul Cadru al serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare. 

 Ordinul Președintelui ANRSC nr. 89/2007 aprobă Caietul de Sarcini-cadru al serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare, stabilind modul de întocmire a caietelor de sarcini, 

indiferent de forma de gestiune adoptată, de către consiliile locale, Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti şi Asociaţiile de Dezvoltare Comunitară, după caz, care înfiinţează, 

organizează, conduc, coordonează şi controlează funcţionarea serviciului de alimentare cu 

apă şi de canalizare. 

 Ordinul Președintelui ANRSC nr. 90/2007 aprobă Contractul-cadru de furnizare/prestare 

a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. 

 HG nr. 677/2017 privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile 

în infrastructura de apă, aplicabilă în cazul proiectelor de investiţii în sistemele de alimentare 

cu apă şi de canalizare care se dezvoltă din fonduri publice asigurate, integral sau în parte, 

de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile, pentru care finanţarea serviciului se 

face prin aplicarea de către operator a preţului/tarifului unic şi a strategiei tarifare. 

Cadrul legal este completat de legislația în domeniul achizițiilor publice, compusă din: Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile clasice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 100/2016 

privind concesiunile și Legea nr. 101/2016 privind căile de atac, normele de aplicare (Hotărârile de 

Guvern nr. 394/2016, 395/2016 și 867/2016).  

 



STUDIU DE FUNDAMENTARE 
 

 

11 
 

1.5 Cadrul instituțional 

Operațiunile de apă și canalizare sunt efectuate în cadrul unui sistem extins de guvernanță, care 

operează pe trei niveluri, fiecare din ele având responsabilități dedicate privind finanțarea, 

reglementarea, gestionarea sau monitorizarea serviciilor, după cum urmează: 

 nivelul UE, care stabilește obiective ce trebuie atinse - Regulamentul-cadru și directivele 

relevante care se aplică statelor membre; 

 nivel național, care stabilește obiective de politică pentru sectorul apei, atât la nivel național cât 

și local; 

 nivel local, care este în principal preocupat de activitățile operaționale.  

 

Organizarea și funcționarea serviciilor comunitare de utilități publice, este responsabilitatea 

autorităților publice locale, care trebuie potrivit Legii nr. 51/2006 (art. 7, alin. 1) ”să asigure 

îndeplinirea obligațiilor de serviciu public definite potrivit următoarelor exigențe/cerințe 

fundamentale, și anume: 

a) universalitate; 

b) continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ; 

c) adaptabilitate la cerințele utilizatorilor; 

d) accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public; 

e) transparență decizională și protecția utilizatorilor.”, 

precum și (art. 7, alin. 2): 

” a) satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor; 

b) sănătatea populației și calitatea vieții; 

c) protecția utilizatorilor;” 
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Conform Legii nr. 51/2006 (art. 1, alin. 4) ”Serviciile de utilități publice fac obiectul unor obligații 

specifice de serviciu public în scopul asigurării unui nivel ridicat al calității siguranței și accesibilității, 

egalității de tratament, promovării accesului universal și a drepturilor utilizatorilor”. 

1.6 Obiectul Studiului de fundamentare 

Obiectul prezentului studiului este reprezentat de fundamentarea necesităţii şi oportunităţii de 

delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă către un operator dezvoltat, cu dotări 

tehnico-materiale adecvate, personal calificat și capacitate pentru reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii aferente, în condiții care să asigure conformarea cu normele europene concomitent cu 

protecția mediului și a consumatorilor. 

 

1.7 Scopul Studiului de fundamentare 

Elaborarea Studiului privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă are drept scop: 

a. Identificarea modalității de gestiune și exploatare a serviciului de alimentare cu apă 

b. dimensionarea tehnică şi umană a viitorului operator al serviciului de alimentare cu apă  

c. dimensionarea parametrilor de performanţă şi costurile necesare pentru realizarea unui 

serviciu calitativ 

d. identificarea investițiilor necesare din punctul de vedere al serviciului de alimentare cu apă şi 

de canalizare 

e. stabilirea a duratei contractului incluzând perioada de amortizare a investiţiilor ce se vor 

realiza 

La data redactării prezentului studiu, UAT Joița nu este membră a nici unei asociaţii de dezvoltare 

intercomunitare de alimentare cu apă şi de canalizare. 

 

1.8 Procesul de luare a deciziilor 

Potrivit prevederilor art. 7 si 8 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de 

servicii, entitatea contractanta are obligația de a elabora un studiu de fundamentare a deciziei de 

concesionare atunci când intenționează sa realizeze un proiect prin atribuirea unui contract de 

concesiune pe termen lung. 

Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, 

după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, 

conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu 

respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a 

localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-

edilitară existentă9.  

 
9 Legea nr. 51/2006, art. 3 
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Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce 

priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi 

în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor 

proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilităţi 

publice10. 

În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile 

deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de 

utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi 

publice şi darea în administrare sau, după caz, punerea la dispoziţie a sistemelor de utilităţi publice 

destinate furnizării/prestării acestora11. 

De asemenea autoritățile locale au o serie de obligații, stabilite prin art. 9, alin. 1 din Legea 51/2006, 

față de utilizatorii Serviciului: 

a) să asigure gestionarea serviciilor de utilități publice astfel încât să fie respectate obligațiile specifice 

de serviciu public; 

b) să elaboreze și să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătățirii și dezvoltării serviciilor de utilități 

publice, utilizând principiul planificării strategice multianuale; 

c) să promoveze dezvoltarea și/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului 

serviciilor de utilități publice și programe de protecție a mediului pentru activitățile și serviciile 

poluante; 

d) să adopte măsuri în vederea asigurării finanțării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor; 

e) să consulte asociațiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a 

modalităților de organizare și funcționare a serviciilor; 

f) să informeze periodic utilizatorii asupra stării serviciilor de utilități publice și asupra politicilor de 

dezvoltare a acestora; 

g) să medieze și să soluționeze conflictele dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia dintre părți; 

Referințe în jurisprudență (1) 

h) să monitorizeze și să controleze modul de respectare a obligațiilor stabilite în sarcina operatorilor, 

inclusiv cele asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea 

indicatorilor de performanță și a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform 

formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, cu respectarea 

dispozițiilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, exploatarea eficientă și în condiții de siguranță 

a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al 

unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciilor, realizarea investițiilor prevăzute în contractul 

de delegare a gestiunii în sarcina operatorului, de asigurare a protecției mediului și a domeniului 

public, asigurare a protecției utilizatorilor. 

 

 
10 Legea nr. 51/2006, art. 8 alin. (1)  
11 Legea nr. 51/2006, art. 8 alin. (3) lit. d) 
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1.9 Structură și conținut 

Studiul de fundamentare cuprinde următoarele capitole: 

1. Introducere 

2. Aspecte generale ale proiectului 

3. Fezabilitatea tehnică a proiectului 

4. Fezabilitatea economică a concesiunii 

5. Fezabilitatea financiară a concesiunii 

6. Aspecte referitoare la mediu 

7. Aspecte sociale 

8. Aspecte instituționale privind organizarea serviciului 

9. Concluzii 

În conformitate cu HG nr. 867/2016, Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare reprezintă 

o analiză care să permită definirea şi cuantificarea în termeni economici şi financiari a riscurilor de 

proiect, luând în considerare, totodată, şi variantele identificate de repartiţie a riscurilor între părţile 

viitorului contract de concesiune, precum şi analiza privind încadrarea contractului în categoria celor 

de concesiune. 

 

2 Aspecte generale ale proiectului 

2.1 Context 

Inainte de aderarea la Uniunea Europeana, sectorul de apa a fost extrem de fragmentat, iar proiectele 

de investitii au vizat, in principal, orasele mari. Starea generala a sistemelor a fost foarte slaba, cu 

probleme majore legate de serviciile de apa din aglomerarile mai mici. 

Starea actuală a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare este caracterizată de existența 

a 268 de operatori licențiați, din care: 45 operatori regionali (societăți comerciale cu capital integral 

al UAT), 202 societăți comerciale/ servicii publice/ compartimente de specialitate din cadrul UAT, 20 

societăți comerciale cu capital privat sau mixt și o regie autonomă.12 

 
12 Consiliul Concurenței, Raport asupra investigației sectoriale declanșate prin Ordinul nr. 82/2017, emis de 

Președintele CC, pe piața serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile reședință de județ 
și ADI din România 
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Sursa: Consiliul Concurenței, Raport asupra sectorului de apă 

Dezvoltarea unei infrastructuri moderne și furnizarea de servicii de interes general, de înaltă calitate, 

tuturor cetățenilor, la prețuri accesibile, îmbunătățind în același timp calitatea vieții lor, reprezintă 

miza majoră în atingerea unei conformări sustenabile la standardele UE în sectorul de apă. 

Intrucat retelele de apa constituie monopoluri naturale, Serviciul este furnizat in conditie de “monopol 

in domeniul serviciilor de utilitati publice”, definit de lege ca “o situatie de piata caracteristica unor 

servicii de utilitati publice care, intr-o zona teritoriala definita, pot fi furnizate / asigurate doar de un 

singur operator”. 

Prin urmare, indiferent de capitalul public sau privat al operatorului, fiecare operator are prin lege un 

drept exclusiv de a furniza Serviciul in zona de acoperire desemnata prin Contractul de Delegare a 

Gestiunii Serviciilor Publice, care i-a fost acordat de un UAT / ADI.   

Resursele de apa 

La nivel național, productia de apa foloseste apa atat din surse de la adancime cat si din surse de 

suprafata, dupa cum se poate observa in figura urmatoare: 

Apa de suprafata vs. apa de adancime 
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Sursa: Platforma de Benchmarking, www.h2obenchmark.org 

Majoritatea apei brute folosita pentru producerea apei tratate provine din surse de suprafata (59%), 

dar ponderea apei subterane continua sa creasca (in 2014 apa subterana a reprezentat 34%, 

iar in 2017 a reprezentat 41%). 

 

2.2 Obiectivele și cerintele proiectului 

Obiectivele ce vor fi urmărite prin investițiile în sistemul de alimentare cu apă sunt: 

 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 consumatoriilor; 

 Creșterea gradului de acoperire în concordanță cu dezvoltarea comunei. 

Pentru ca apa distribuită să se încadreze în limitele impuse de Ministerul Sănătății, în cadrul 

documentației s-au analizat două opțiuni pe baze tehnico-economice și financiare pentru alimentarea 

cu apă a gospodăriei de apă Joița. În cea ce privește lucrările necesare pentru alimentarea cu apă a 

populației și obiectivelor socio-economice din comuna Joița, sunt estimate investiții de extindere de 

rețea de distribuție si branșare a gospodăriilor în ambele opțiuni. 

Opțiunea 1 

În cadrul acestei opțiuni s-a propus alimentarea cu apă a Gospodăriei de apă din comuna Joița cu apă 

tratata preluată prin intermediul unui grup de pompare din Stația de Tratare Arcuda. 

Alegerea punctului de preluare al apei tratate s-a făcut pe baza următoarelor criterii: 

 Distanța dintre punctul de preluare prin intermediul unei SP noua proiectate și rezervorul existent 

din GA Joița; 

 Redunanța sursei (inclusiv pe parcursul procesului de spălare a filtrelor din uzina Arcuda); 

576,119,565 586,206,109 550,385,979 515,514,751 495,971,786 518,024,017 

345,706,966 
296,246,763 

285,888,180 325,971,966 376,981,798 363,437,590 
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 Existența posibilitații de alimentare cu energie electrică în punctul de preluare a apei din ST 

Arcuda. 

 Punctul care satisface aceste condiții se găseste la nivelul stavilelor de apă filtrată, situat la 

aproximativ 400m de gospodăria de apă a comunei Joița. Cotele de nivel determinate au condus la o 

diferență de aproximativ 11m, această diferență de cotă geodezică trebuie acoperită prin înalțimea 

de pompare la care se adaugă pierderile de sarcină corespunzătoare Qmax. 

Din considerente tehnico-economice alimentarea cu apă a gospodariei de apă se propune sa se 

realizeze printr-o conductă din PEID cu diametrul De 160mm. 

Având în vedere cele de mai sus, se recomanda ca înalțimea de pompare să fie de cca. 25-30mCA. 

În tabelul urmator sunt prezentate investițiile propuse: 

 

Valoarea investiției de bază Optiunea 1 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea investiției 

Cost estimat 

(EUR) 

 

Descriere 

1 Aducțiune apă Dn 160mm între 

Stația de Tratare Arcuda si GA Joița 

25.000 Asigurarea calității apei distribuite 

prin alimentarea GA Joița cu apă 

filtrată din ST Arcuda 

2 Sistem pompare din ST Arcuda in GA 

Joița 

30.000 

3 Realizare 4 conexiuni conducte de 

lungime 8 m 

5.000 Asigurarea continuității serviciului 

și a parametrilor optimi de 

funcționare a rețelei de distribuție 

4 Realizare branșamente pentru 

gospodăriile cu acces la rețeaua de 

alimentare cu apă 

1.273.759 Realizarea a unui numar de 

aproximativ 2.286 de 

branșamente 

5 Extindere rețea distributie  465.000 Pentru a deservi toate gospodăriile 

și agenții economici 

6 Dezafectare cismele 5.000  

7 Conservarea forajelor existente 3.000  

Total investiție (EUR)    1.806.759 
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Optiunea 2 

În cadrul acestei opțiuni s-a propus rămânerea pe alimentarea cu apă a gospodăriei de apă din sursa 

subterana, prin demanganizarea apei. Aceasta soluție propune realizarea unei instalații de reducere, 

în limite admisibile, a cantității de mangan din sursa subterană, în condițiile în care aceasta limită 

este depășita de peste 5 ori.  

Valoarea investiției de bază Optiunea 2 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea investiției 

Cost 

estimat 

(EUR) 

 

Descriere 

1 Instalație de demanganizare 140.000 Asigurarea calității apei distribuite 

prin alimentarea din sursa subterană 

2 Realizare 4 conexiuni conducte de 

lungime 8 m 

5.000 Asigurarea continuității serviciului și a 

parametrilor optimi de funcționare a 

rețelei de distribuție 

3 Realizare branșamente pentru 

gospodăriile cu acces la rețeaua de 

alimentare cu apă 

1.273.759 Realizarea a unui numar de 

aproximativ 2.286 de branșamente 

4 Extindere rețea distributie  465.000 Pentru a deservi toate gospodăriile și 

agenții economici  

5 Dezafectare cismele 5.000  

Total investiție (EUR)    1.888.759 

 

Pentru asigurarea cantității și calității apei potabile furnizate consumatorilor din 

localitatea Joița se recomandă adoptarea Opțiunii 1. 

 

2.3 Descrierea proiectului 

În cadrul proiectului sunt propuse a se realiza urmatoarele lucrări: 

 Conductă apă tratată ST Arcuda-GA Joita; 

 Grup pompare in incinta ST Arcuda pentru alimentarea rezervoarelor existente; 

 Dublarea conductei de injecție a apei potabile din GA în rețeaua de distribuție; 

 Realizarea a 4 conexiuni în lungul rețelei principale PEID De 180mm; 

 Închiderea prin inele a capetelor terminus din rețeaua de distribuție; 

 Extinderea rețelei de distribuție; 
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 Dezafectarea cismelelor publice; 

 Conservarea forajelor existente; 

 Realizarea de branșamente. 

Pentru a alimenta localitatea Joița cu apa din Stația de Tratare Arcuda se propune a se realiza o 

conducta de aducțiune din zona filtrelor prin intermediul unei stații de pompare pana in gospodăria 

de apa existenta Joița. Caracteristicile grupului de pompare pentru alimentarea GA Joița sunt: 

• Q=1400 mc/zi 

• H=25 mCA 

Sistemul actual de alimentarea cu apă va putea asigura necesarul maxim de apă estimat de Q orar 

max=140mc/h prin intermediul celor două grupuri actuale de pompare, 

• grup pompare consumatori (2A+1R), Q=72mc/h, H=45mCA; 

• grup pompare incendiu (1A), Q=36mc/h, H=45mCA. 

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). 

În aceasta situație se propune dezafectarea cișmelelor si punerea in conservare a celor trei foraje 

existente. În situația creșterii necesarului de apă rezultată în urma branșării gospodăriilor și a 

dezvoltărilor imobiliare din comuna Joița este necesară punerea în funcțiune a unor conexiuni în lungul 

rețelei principale PEID 180 (4 legături), pentru asigurarea redundanței în regim normal de funcționare 

și creșterea capacitații de transport și a presiunii disponibile. Astfel se va asigura la un nivel superior 

continuitatea serviciului (în cazul unor avarii) și vor putea fi atinși și menținuți parametrii optimi de 

funcționare. Totodată pentru o mai bună funcționare a rețelei, se propune închiderea prin inele a 

capetelor terminus din rețeaua de distribuție. 

În aceasta situație se propune dublarea conductei de plecare din stația de pompare până în dreptul 

căminului de vane de pe rețeaua de distribuție, pentru reducerea debitului tranzitat și a pierderilor 

de sarcină produse în conducta actuală PEID De 225mm și totodată pentru asigurarea continuității 

serviciului de alimentare cu apă in cazul unei avarii pe conducta existentă. Conducta propusa pentru 

dublare se va realiza din conducta de polietilena de înaltă densitate PEID cu diametru De 225m, in 

lungime de aproximativ L=100m. 

Totodată se propune extinderea rețelei de distribuție în lungime totală de 6.420 m, pentru a deservi 

toate gospodăriile și agenții economici de pe raza localități Joița, aceasta lungime a rezultat fără a se 

dubla rețeaua în zona drumurilor județene (dacă va fi nevoie de dublarea rețelei din zona drumurilor 

județene, lungimea conductei de distribuție se va suplimenta cu aproximativ 2,5 km). 
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Analiza hidraulică de verificare a rețelei a presupus atribuirea unui debit de incendiu de 36mc/h în 

nodul cel mai îndepărtat. În aceste condiții rețeaua actuală de alimentare cu apă poate asigura debitul 

și presiunea necesară hidranților de incendiu conform normativului NP133-2013. 

Pentru a realiza accesul consumatorilor la rețeaua de apă potabilă este necesar realizarea unui număr 

de aproximativ 2.500 de branșamente. 

în cadrul documentației s-au analizat două scenarii cu privire la consum pentru un numar de 4.500 

locuitori, respectiv: 

• scenariu optimist - un debit specific de 110l/om/zi la care se adaugă agenți economici de 

unde a rezultat un Q zi med=6,42l/s; 

  1 euro= 4,76 lei   

preț mc de la 

ANB(euro/mc)= 
0,52 euro 2,47 lei   

Q zi med= 6,42 l/s 23,13 mc/h 555,00 mc/zi 

consum de apa pe an estimat la 
Q zi med 

202.575,00 mc/an    

 

Costuri investitie pentru un grad de conectare de 100% 

Nr.crt Denumirea investiției Cost estimat (EUR) 

1 
Aducțiune apă Dn 160mm între Stația de 

Tratare Arcuda si GA Joița 
25.000,00 

2 
Sistem pompare din ST Arcuda in GA Joița,  
Q=16,2l/s;H=30mCA 

30.000,00 

3 Realizare 4 conexiuni conducte de lungime 8 m 5.000,00 

4 

Realizare branșamente pentru gospodăriile cu 

acces la rețeaua de alimentare cu apă (2.286 
buc) 

1.273.759,20 

5 Extindere rețea distributie L=6,5km 465.000,00 

6 Dezafectare cismele 5.000,00 

7 Conservarea forajelor existente 3.000,00 

Total investiție (EUR) 1.806.759,20 

 

Costuri de operare si intretinere 
Total 

cheltuieli 
lei/an 

6 angajati 
(8.000 

RON/luna) 

          576.000 lei/an 
576.000,00 

clor gazos 0,01494 kg/h 130,87 kg/an   224 lei/an 224,27 

Energie 
electrica 

SP Arcuda          
87.600 kwh/an 

41.697,60  

SP Retea          

intretinere 

echipamente 

2% din valoarea 

de investitie 
        172.003 lei/an 

172.003,48 

        789.925,34 
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Calcul consum anual estimat pentru institutii publice si agentii 

economici  

Q zi med= 0,69 l/s 2,5 mc/h 60,00 mc/zi 

consum de apa pe an 
estimat la Q zi med 

21.900,00 mc/an       

  

Calcul consum anual estimat pentru gospodarii  

Q zi med= 5,73 l/s 20,63 mc/h 495 mc/zi 

consum de apa pe an 
estimat la Q zi med 

180.675,00 mc/an       

  

cost/mc apa 
  

3,90 lei/mc       

 

 

• scenariu pesimist - un debit specific de 70l/om/zi la care se adaugă agenți economici de unde 

a rezultat un Q zi med=4,34l/s. 

  1 euro= 4,76 lei  
 

pret mc de la 
ANB(euro/mc)= 0,52 euro 2,47 lei  

 

Q zi med= 4,34 l/s 15,63 mc/h 375,00 mc/zi 

consum de apa pe an estimat la 
Q zi med 136.875,00 mc/an   

 

 

Costuri investitie pentru un grad de conectare de 65% 

Nr.crt Denumirea investiției Cost estimat (EUR) 

1 
Aducțiune apă Dn 160mm între 
Stația de Tratare Arcuda si GA 

Joița 

25.000,00 

2 
Sistem pompare din ST Arcuda in 
GA Joița,  Q=16,2l/s;H=30mCA 

30.000,00 

3 
Realizare 4 conexiuni conducte de 
lungime 8 m 

5.000,00 

4 
Realizare branșamente pentru 
gospodăriile cu acces la rețeaua 
de alimentare cu apă (1.500 buc) 

835.800,00 

5 
Extindere rețea distributie 
L=6,5km 

465.000,00 

6 Dezafectare cismele 5.000,00 

7 Conservarea forajelor existente 3.000,00 

Total investiție (EUR) 1.368.800,00 

 

12 
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Costuri de operare si intretinere 
Total 

cheltuieli/an 

6 angajati 
(8.000 

RON/luna) 
          576.000 lei/an 576.000,00 

clor gazos 0,0072 kg/h 63,07 kg/an   108 lei/an 108,08 

Energie 
electrica 

SP Arcuda          
43.800 kwh/an 20.848,80 

SP Retea          

intretinere 
echipamente 

2% din valoarea 
de investitie 

        130.310 lei/an 130.309,76 

        727.266,64 

 

Calcul consum anual estimat pentru agentii economici 

Q zi med= 0,69 l/s 2,50 mc/h 60,00 mc/zi 

consum de apa pe an estimat 
la Q zi med 

21.900,00 mc/an       

 

Calcul consum anual estimat pentru gospodarii 

Q zi med= 3,65 l/s 13,13 mc/h 365,00 mc/zi 

consum de apa pe an estimat 
la Q zi med 

114.975,00 mc/an       

 

cost/mc apa 5,31 lei/mc    

 

 

Identificarea ariei teritoriale 

Comuna se află la marginea nord-estică a județului, pe malul drept al Dâmboviței și pe malul stâng 

al Ciorogârlei, la limita cu județul Ilfov formată din satele Bâcu și Joița. 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Joița se ridică la 3.864 de locuitori, în 

creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.536 de locuitori. 

În prezent din datele deținute de primărie populația actuală este de 4.500 de locuitori, fiind depuse 

80 de cereri pentru eliberarea certificatului de urbanism. Pe raza comunei Joița își au sediul 

aproximativ 30 agenți economici. 

 

Necesitatea conformării cu obligațiile de mediu 

In calitate de tara membra a Uniunii Europene, Romania trebuie ca pana in 2018 sa isi imbunatateasca 

calitatea si accesul la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu 

apa si canalizare in localitatile cu peste 2000 de locuitori echivalenti, concomitent cu stabilirea 

structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apa/apa uzata.  

S-au avut in vedere in special aglomerarile din zona rurala, cu o populatie echivalenta intre 2000 si 

10000 p.e. privind dotarea cu sisteme de colectare si epurare ape uzate si s-au prevazut sisteme 

centralizate de alimentare cu apa pentru toate localitatile din mediul rural cu o populatie peste 50 

locuitori, in zonele unde calitatea apei potabile nu respecta cerintele impuse de legislatia nationala si 

Directivele UE. 
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Lucrarile de investitii propuse, pleaca de la urmatoarele premise: 

• Sistemele de alimentare cu apa trebuie conformate cerintelor prevazute in Directiva 

Europeana 98/83/CEE. Obiectivul prezentei directive este de a proteja sanatatea umana 

impotriva efectelor nefaste ale contaminarii apei destinate consumului uman, prin asigurarea 

salubritatii si a puritatii acesteia. 

• Conformarea impune racordarea 100% la sistemele de alimentare cu apa si de asemenea, ca 

orice sistem de alimentare cu apa existent/nou sa asigure capacitatea necesara programului 

de 24 de ore de furnizare a apei potabile la calitate corespunzatoare. 

• Dupa implementarea proiectelor de alimentare cu apa, sistemele de alimentare cu apa trebuie 

sa ramana conformate pentru o perioada rezonabila de timp, de minimum 10 ani, fara alte 

interventii investitionale majore.  

• Optimizarea functionarii sistemelor din punct de vedere energetic este un deziderat de baza 

astfel ca sunt prevazute toate lucrarile necesare pentru reducerea pierderilor si infiltratiilor si 

dotarile adecvate pentru detectarea acestora de catre operatori; 

 

2.4 Analiza părților interesate 

A. Deținători si utilizatori ai infrastructurii de apă și apă uzată 

 UAT - autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile pentru respectarea aplicării 

standardelor de calitate şi de cost în furnizarea serviciilor publice şi de utilitate publică 

descentralizate. Conform Codului administrativ, Consiliul Local exercită atribuţii privind 

gestionarea serviciilor de interes local. 

 Operator de servicii de utilităţi publice – persoana juridică de drept public sau de drept privat 

cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii 

Europene ori în alt stat, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condiţiile reglementărilor 

în vigoare, a unui serviciu de utilităţi publice sau a uneia sau mai multor activităţi din sfera 

serviciilor de utilităţi publice. 

 Clienții – Acum mai bine de 20 de ani, apa era vândută în procent de 70% instituțiilor comerciale 

și bugetare și doar 30% populației, în timp ce astăzi raportul s-a inversat, iar consumul total a 

scăzut de 4-5 ori. Toate aceste modificări au impus o nouă abordare a relației contractuale între 

furnizorul de utilități și clientul consumator, satisfacția clienților reprezentând un puternic motor 

ce contribuie la modelarea activității oricărui furnizor de utilități.  Atenția față de nevoile 

consumatorilor a devenit prioritară, comunicarea fiind o necesitate care a condus la alocarea de 

resurse suplimentare pentru această parte a activității. 

B. Responsabili pentru coordonarea serviciilor de apă și apă uzată 

 MDRAP – Ministerul Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice deține responsabilitatea 

pentru elaborarea și monitorizarea implementării strategiilor pentru utilitățile publice, în 

strânsă corelare cu funcția sa de sprijin a autorităților locale. Totodată, MDRAP acordă 

finanțare pentru realizarea / extinderea / reabilitarea / modernizarea sistemelor de 

alimentare cu apă, stațiilor de tratare a apei si sistemelor de canalizare și epurare, în 

conformitate cu prevederile OUG nr. 28/2013, cu completările și modificările ulterioare.  
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 ANRSC – A.N.R.S.C. este implicată in  eliberarea licențelor, în elaborarea de metodologii şi 

regulamente-cadru pentru domeniul serviciilor de utilităţi publice din sfera sa de reglementare 

şi pentru piaţa acestor servicii (serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, de salubrizare 

a localităților, de iluminat public și de transport public), avizează sau aprobă după caz 

prețurile/tarifele aferente serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, monitorizează 

activitatea prestatorilor de servicii de utilități publice, precum și  modul de respectare şi 

implementare a legislaţiei aplicabile acestor servicii.  

C. Responsabili pentru politica în sectorul de apă și apă uzată 

 MAP – Ministerul Apelor şi Padurilor este responsabil  pentru implementarea politicii naționale 

în domeniul managementului resurselor de apă; de asemenea, este responsabil pentru 

raportarea asupra conformării cu Directiva privind apele uzate; 

 ANAR – Administraţia Naţională Apele Române aplică strategia și politica națională în 

domeniul managementului calitativ și cantitativ al resurselor de apă și contribuie la 

respectarea cadrului legal, acționând în sensul cunoașterii resurselor de apă, protejarea lor 

împotriva epuizării și degradării, valorificării și utilizării durabile a resurselor de apă (un 

monopol natural de interes strategic); ANAR este responsabilă de asigurarea 

avizării/autorizării evacuării apelor uzate provenite de la aglomerări umane sau de la industria 

agro-alimentară asimilata, conform HG nr. 188/2002, precum și de monitorizarea apelor de 

suprafață, a receptorilor naturali în care se evacuează apele uzate urbane sau industriale, 

conform Legii apelor nr. 107/1996; 

 MS – Ministerul Sănătăţii dezvoltă politici, strategii și programe de acțiune în domeniul 

sănătății populației, potrivit Programului de guvernare, respectiv coordonează și controlează 

implementarea politicilor, strategiilor și programelor, la nivel național, regional și local, în 

ceea ce privește sănătatea populației; de asemenea, este responsabil pentru raportarea 

privind conformare în ceea ce privește calitatea apei potabile. 

 

S.C. Apa Nova București S.A. este o societate comercială pe acțiuni, înființată conform legii 31/1990. 

Apa Nova București (societate care face parte din Grupul Veolia) are ca principal obiect de activitate 

gestiunea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare pe teritoriul Municipiului București, fiind 

concesionarul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din Municipiul București pe o 

perioadă de 25 de ani, începând cu anul 2000. 

Una din soluțiile identificate pentru a alimenta localitatea Joița este realizarea unei conducte de 

aducțiune din zona filtrelor din Stația de Tratare Arcuda prin intermediul unei stații de pompare pana 

in gospodăria de apa existenta Joița. 

În acest sens, prin adresa nr. 4996/16.09.2019, Primăria Joița a solicitat S.C. APA NOVA BUCUREȘTI 

SA dacă poate asigura debitul necesar pentru alimentarea cu apă a localității Joița cu apă de calitate 

conformă prin intermediul stației de Tratare Apă Potabilă Arcuda situată în vecinătatea localității.  

S.C. APA NOVA BUCUREȘTI SA a răspuns prin adresa nr. 19131864/27.09.2019 că poate asigura 

debitul necesar pentru alimentarea cu apă a localității Joița în condițiile realizării unei instalații 

dedicate de pompare, dezinfecție și transport al apei până la gospodăria comunală. 
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2.5 Relația proiectului cu politicile publice relevante 

Strategia Nationala de Accelerare a Dezvoltarii Serviciilor Publice a fost aprobata prin 

Hotararea Guvernului 246/2006 si cuprinde urmatoarele principale strategii: 

 Crearea unui Comitet Interministerial pentru Monitorizarea Serviciilor Municipale, 

sub coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor si avand ca membri Ministerul 

Finantelor, Ministerul Mediului, Ministerul Integrarii Europene, Ministerul Sanatatii, Ministerul 

Agriculturii ai Dezvoltarii Rurale etc; 

 Ideea cooperarii intercomunitare prin intermediul Asociatiilor de Dezvoltare 

Intercomunitara (asociatia autoritatilor locale) a fost introdusa, fiind considerata esentiala 

pentru servicii municipale eficiente si durabile; 

 Principiile Analizei Cost-Beneficiu elaborate de Comisia Europeana pentru proiectele 

finantate de UE au fost recomandate pentru a fi utilizate pentru toate proiectele de investitii 

finantate pentru serviciile municipale; 

 Ideea de suportabilitate pentru serviciile municipale a fost introdusa oficial ca element de 

luat in considerare in elaborarea strategiilor de tarifare. A fost introdusa o metodologie 

generala pentru calcularea indicelui de suportabilitate si a nivelurilor recomandate pentru 

indicele de suportabilitate pentru toate serviciile municipale. Nivelul tinta recomandat pentru 

indicele de suportabilitate in sectorul de apa si apa uzata a fost de 3,5%; 

 A fost introdusa ideea de subventionare sociala pentru toate serviciile municipale (inclusiv 

serviciile de apa si apa uzata). 

Dupa aprobarea strategiei, majoritatea ideilor strategice au fost implementate in sectorul apei 

(cooperarea intercomunitara prin ADI, utilizarea Ghidurilor de Analiza Cost-Beneficiu ale Comisiei 

Europene pentru evaluarea structurii de finantare a proiectelor de investitii, includerea politicilor de 

suportabilitate in elaborarea strategiilor de tarifare). 

Obiectivul României pe termen lung pentru dezvoltarea sectorului este de a realiza conformarea 

sustenabilă cu standardele relevante ale UE, astfel încât populația României să beneficieze de servicii 

de apă și apă uzată, la tarife accesibile. 

Buna guvernanță este esențială pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a sectorului de apă și, 

în final, pentru asigurarea serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul întregii ţări. Buna 

guvernanță presupune un angajament politic clar pentru: (i) elaborarea și punerea în aplicare a unor 

politici solide pentru finanțarea sectorului de apă, a unui cadru legislativ eficient, unor reglementări 

clare și unui mediu de investiții adecvat; (ii) încurajarea participării părţilor relevante la procesul 

decizional. Transparența și responsabilizarea în luarea deciziilor de management sunt elemente cheie 

ale guvernanței. 

Obiectivele Mileniului, precum și alte preocupări și inițiative globale privind mediul, coordonate de 

importante organizații internaționale (și anume OCDE, PNUD, BM), vor genera un interes 

guvernamental considerabil și investiții publice crescute în domeniu. 
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3 Fezabilitatea tehnică a proiectului 

3.1 Informații tehnice generale 

În prezent gospodăriile din comuna Joița folosesc ca sursa de alimentare cu apa fântâni (puțuri) 

individuale amplasate în incintele proprii. 

Între timp în localitatea Joița în anul 2009 s-a implementat un sistem centralizat de alimentare cu 

apă potabilă, sistem prin care se alimentează cișmelele publice, hidranții de incendiu și câteva 

instituții publice. 

Comuna Joița nu dispune de rețea de canalizare menajera, în prezent este în curs de realizare Studiul 

de fezabilitate pentru realizarea rețelei de canalizare menajera în comuna Joița. 

 

3.2 Standarde de performanță tehnică și specificații tehnice de calitate 

Nr. crt. Codificare standard Titlu standard 

1 NP 133-2013 

Normativ privind proiectarea, execuţia şi 

exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare a localităţilor 

2 STAS 1343/1-2006 
Alimentări cu apă. Determinarea cantităţilor de apă 
pentru localităţi urbane şi rurale 

3 STAS 1343/2-1989 
Alimentări cu apă. Determinarea cantităţilor de apă 
pentru unităţi industriale 

4 STAS 1343/0-1989 Determinarea cantităţilor de apă de alimentare 

5 STAS 1478 - 90 
Instalaţii sanitare. Alimentare cu apă la construcţii 
civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de 
proiectare 

6 SR EN 1478/1990 
Alimentări cu apă. Condiţii pentru sistemele şi 

componentele exterioare clădirilor 

7 SR EN 1508/2000 
Alimentări cu apă. Condiţii pentru sistemele şi 

componentele pentru înmagazinarea apei 

8 SR EN 10898/2005 Alimentări cu apă şi canalizari. Terminologie 

9 STAS 1342/1991 Apă potabilă 

10 SR 4163/1 - 1995 
Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii 
fundamentale de proiectare 

11 SR 4163/2 - 1996 
Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii 
de calcul 

12 SR 4163/3 - 1996 
Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii 

de execuţie şi exploatare 

13 SR 6819 - 1997 
Alimentări cu apă. Aducţiuni. Studi, prescripţii de 

proiectare şi execuţie 

14 STAS 10110 - 1985 Staţii de pompare 

15 SR 9296 - 1996 Staţii de clorare a apei cu clor gazos 

 

 

3.3 Starea tehnica a facilităților existente si deficientele acestora  

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

• Captarea apei  

• Conductă de aducțiune apă brută 
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• Gospodărie de apă 

• Rețea de distribuție apă potabilă 

 

i. Captarea apei 

Sursa de apă brută este subterană și se asigură prin intermediul a trei foraje. Două foraje sunt 

amplasate în incinta vechii școli din comuna Joița și unul în incinta primăriei din comuna Joița. 

Cabina puțului forat este realizată din beton avand dimensiunile în plan 2.20x1.80m.  

Fiecare foraj este echipat cu o pompă submersibilă cu urmatoarele caracteristici:  

• Q=4,00 l/s 

• H=50,00 mCA 

Calitatea apei brute captată prin sursa subterană este afectată de depăşiri ale limitelor maxim admise 

prin Legea nr. 458/2002 la indicatorul mangan (291 µg/l). 

ii. Conducta de aducțiune apă brută 

Conducta de aducțiune apă brută este din PEID PN 10 PE100 De 110mm și De 160mm, face legătura 

între frontul de captare și rezervoarele de înmagazinare 2x350 mc și are o lungime de 2200m.  

iii. Gospodaria de apă 

Amplasamentul gospodăriei de apă este în incinta școlii vechi din comuna Joița. 

Gospodăria de apă este compusa din: 

a. stație de clorare 

Stația de clorare realizează dezinfecția apei cu ajutorul unei instalații de dezinfecție cu clor gazos 

având o capacitate de 10-250 g/ora. 
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Construcția stației de clorare este de tip container, compusă din două compartimente, unul  în care 

sunt montate buteliile de clor, dozatorul și ejectorul, și un compartiment în care sunt montate 

pompele buster pentru apa necesara injecției de clor, priza de injecție și conductele de legătură. 

Injectarea cu soluție de clor se face în conducta de aducțiune ce vine de la frontul de captare. 

b. rezervoare 2x350 mc 

Gospodăria de apa dispune de doua rezervoare metalice cu o capacitate de 350 mc fiecare. Acestea 

sunt construcții supraterane, așezate pe o fundație din beton, executate din elemente metalice zincate 

cu diametrul D=8,525 m și înalțimea H=6,662 m.  

Instalația hidraulică interioară a rezervoarelor se compune din: 

• Conductă alimentare Dn 100mm; 

• Conductă preaplin Dn 150mm; 

• Conductă de golire Dn 100mm; 

• Conductă alimentare mașina de pompieri Dn 100mm; 

• Conductă alimentare Dn 150mm. 

Toate conductele cu excepția conductei de preaplin, intra și ies din rezervor prin fundație, pentru  

asigurarea cotei de îngheț. Pentru asigurarea rezervei intangibile, conducta de aspirație are la interior 

o lira cu înaltimea egala cu nivelul rezervei intangibile. 

c. stație de pompare 

Stația de pompare este o construcție ușoară de tip container, asezată pe o fundație din beton. 

Containarul este format din două compartimente, unul care adăposteste grupul de pompare pentru 

consum și un compartiment în care este montata pompa de incendiu, recipentul de hidrofor cu 

membrana și tabloul general al gospodăriei de apă. 

Grupul de pompare pentru consum menajer  este echipat cu trei pompe cu turatie variabila (2A+1R)  

avand caracteristicile Q=72 mc/h și înaltimea de pompare H=45 mCA. 

Grupul de pompare pentru incendiu este echipat cu o pompă (1A) având caracteristicile Q=36 mc/h 

și înalțime de pompare de H=45 mCA.  

 

iv. Rețele de distribuție apă potabilă 

Rețeaua de distribuție a apei este executată din polietilena de înaltă desnitate PEID, cu diametre 

cuprinse între 90 mm si 225 mm, PN6. Acestea sunt amplaste pe ambele parți ale drumului în afara 

carosabilului și au o lungime totală de aproximativ 35,4km. Pe traseul conductelor sunt amplasate 

cișmele stradale cu descărcare automată în rigolele stradale (80 buc) și cișmele de băut apă (5 buc). 

Cișmelele de băut apă sunt amplasate în zona școlilor, primăriei și dispensarului din comună. Pentru 

a permite limitarea întreruperii distribuției apei , în caz de avarie, precum și pentru a permite anumite 

manevre necesare în exploatare, pe traseul conductei de distribuție sunt prevăzute cămine de 

secționare, golire și aerisire. 

Pentru stingerea incendiilor sunt montați hidranți de incendiu în conformitate cu normativul P66-

2001, cu diametrul cuprins între Dn 65 mm și Dn 80 mm. 

 

Deficientele sistemului de alimentare cu apa sunt urmatoarele: 

 Calitatea apei - În prezent apa este prelevată din sursă subterană care prezintă încărcări foarte 

mari cu mangan 291µg/l fata de concentratia maxima admisa de 50µg/l conform Legii 458/2002. 

 Gradul de acoperire – Este necesar o extindere de aproximativ 5,8 km de rețea de distribuție  

 Respectarea normativelor în vigoare în privința incendiilor. 
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4 Fezabilitatea economica a concesiunii 

4.1 Finanțarea sectorului de apă 

In general, sursele de finanțare pentru serviciile de apa si canalizare includ (cei 3 T)13: 

• Tarifele platite furnizorilor de servicii de catre utilizatorii serviciilor, precum si investitiile proprii 

ale beneficiarilor in solutii individuale de aprovizionare cu apă (de exemplu, puturi private sau 

comunitare, rezervoare de apa) si canalizare la nivel de gospodarie. 

• Taxe şi Impozite guvern) – fonduri provenite din impozite interne directionate catre sector de 

catre administratiile centrale, regionale si locale, si finantari rambursabile imprumutate. 

• Transferuri (surse externe) – fonduri de la donatori internationali. Transferurile includ granturi 

si imprumuturi concesionale, care includ un element de grant sub forma unei rate a dobanzii 

subventionate sau a unei perioade de gratie. 

 

Figura de mai jos ilustreaza cei 3 T, in contextul proiectelor de apa: 

 

Costurile, Veniturile si Sursele deficitului de finantare  

Sursa – OECD 2010 

Legat de tarife, suportabilitatea este un element-cheie al drepturilor omului la apa si canalizare. La 

nivel european, suportabilitatea este in general definita ca “importanta relativa a costurilor serviciilor 

de apa in venitul disponibil al utilizatorilor, fie pe medie, fie pentru utilizatorii cu venituri mici”. In UE, 

suportabilitatea este legata de politica sau reglementarile de stabilire a tarifelor hotarate de statele 

membre ale UE, desi unele principii generale sunt aplicate in mod obisnuit la nivelul UE.  

Cele trei scheme de suportabilitate cel mai frecvent intalnite, raportate de tari, sunt: 

• Subventii guvernamentale pentru infrastructura si O&M, in vederea sustinerii tarifelor suportabile; 

• Tarife reduse pentru anumite grupuri de populatie; si 

• Tarife diferentiate, cu o prima categorie subventionata semnificativ (de exemplu, consum intre 0 

si 7 metri cubi) pentru acoperirea nevoilor de baza. 

 
13Organizatia Mondiala a Sanatatii, Raspandirea schemelor de suportabilitate a tarifelor pentru apa/ Sursa: 

Finantarea universala a apei, canalizarii si igienei in cadrul Obiectivului de dezvoltare sustenabila – Raportul 

GLAAS 2017. Analiza si evaluarea globala a sistemelor de apa potabila si canalizare, p.15 
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Tarifele la apă și canalizare contribuie la finanțarea sectorului de apă și apă uzată. Politica de tarifare 

a apei din România a fost modificată în mod semnificativ în ultimii ani, ca urmare a cerințelor din 

cadrul schemelor de finanțare UE. Tarifele au fost crescute în termeni reali în ultimii ani, însă acestea 

sunt, în general, sub limitele de suportabilitate ale populației și se anticipează că vor crește și mai 

mult în viitor. 

Strategiile de tarifare sunt concepute luând în considerare principiul recuperării complete a costurilor 

(tariful trebuie să acopere costurile de exploatare, costurile de întreținere și reparații, costurile 

financiare, taxa de concesiune, rambursarea serviciului datoriei, deprecierea și profitul). Cu toate 

acestea, din cauza constrângerilor de suportabilitate, s-a convenit includerea treptată în tarif a 

echivalentului amortizarii activelor finanțate de UE în maximum 30 de ani de la începerea exploatării 

(aceasta este o prevedere a Ghidului ACB). 

 

4.2 Costurile si veniturile previzionate pe durata ciclului de viață a proiectului 

Tariful practicat trebuie să reflecte cantitatea şi calitatea serviciului. Fundamentarea tarifului se va 

face în conformitate cu Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei 

de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu 

apa şi de canalizare. 

Tariful trebuie să asigure viabilitatea economică a operatorilor prestatori ai serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare, interesele utilizatorilor, inclusiv în ceea ce privește suportabilitatea 

acestora, precum și protecția mediului privind conservarea resurselor de apă. 

În conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 art. 3, alin. 3 

”Autoritățile administrației publice locale pot aproba prețuri și tarife diferite de cele avizate de 

A.N.R.S.C., cu condiția asigurării autonomiei financiare, a rentabilității și eficienței economice a 

operatorilor furnizori/prestatori de servicii de alimentare cu apă și de canalizare”. 

Tot în Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 la art. 6 se precizează ”Tarifele aferente 

serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare se fundamentează, cu respectarea metodologiei de 

calcul stabilite de autoritatea de reglementare competentă, pe baza cheltuielilor de producție și 

exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat 

în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare 

asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, și includ 

o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum 

și o cotă de profit.”. 

Cota de profit acceptată în fundamentarea preţului va fi de maxim 5%. 

Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice, cum sunt eliberarea acordurilor şi 

avizelor, verificarea documentaţiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalaţiilor de 

utilizare şi altele asemenea, tarifele şi taxele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii 

prestate de operator şi se aprobă prin hotărâri ale Consiliului Local Joița. Aceste servicii se facturează 

lunar şi se încasează separat de către operator. 
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Analiza comparativă a consumului de apă și a costurilor, în diferite State Membre 

Sursa: Evaluarea suportabilitatii apei potabile în UE: o abordare cantitativă, Ecorys, 2018, p. 46 

 Costul mediu de 

utilizare a apei  

Consum mediu lunar de apă pe 

persoană utilizare lunară efectivă 

medie a apei pe persoană 

SM UE € / m3 m3 LPZ * 

Belgia 2,75 3.05 100 

Bulgaria 0,97 5,81 191 

Rep. Cehă 2,46 2,73 90 

Danemarca 4,58 3,00 99 

Germania  3.13 3,71 122 

Estonia 2,08 2.13 70 

Irlanda 2.21 4,56 150 

Grecia 0.96 5,40 177 

Spania 1.31 3,95 130 

Franţa 2,55 3,90 128 

Croaţia 1,54 5,53 182 

Italia 0,99 7,39 243 

Cipru 2,43 3,19 105 

Letonia 1,00 2.34 77 

Lituania 1,71 1,86 61 

Luxemburg 5,00 3,51 115 

Ungaria 1,87 2,79 92 

Malta 0.63 1,52 50 

Olanda 3,87 3.89 128 

Austria 3.22 4.17 137 
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Polonia 1,45 2,89 98 

Portugalia 0,84 4.01 132 

România 0,87 2,25 74 

Slovenia 1,54 3,70 122 

Slovacia 2.29 2,53 83 

Finlanda 3,01 3,55 117 

Suedia 2,45 4,51 148 

Regatul Unit 2,61 4,56 150 

Media UE-28 2.15 3,66 120 

 

Costuri de investiție 

Scenariu optimist - un debit specific de 110l/om/zi la care se adaugă agenți economici de unde a 

rezultat un Q zi med=6,42l/s 

Costuri investitie pentru un grad de conectare de 100% 

Nr.crt Denumirea investiției Cost estimat (EUR) 

1 
Aducțiune apă Dn 160mm între Stația de 
Tratare Arcuda si GA Joița 

25.000,00 

2 
Sistem pompare din ST Arcuda in GA 
Joița,  Q=16,2l/s;H=30mCA 

30.000,00 

3 
Realizare 4 conexiuni conducte de 
lungime 8 m 

5.000,00 

4 
Realizare branșamente pentru 
gospodăriile cu acces la rețeaua de 
alimentare cu apă (2.286 buc) 

1.273.759,20 

5 Extindere rețea distributie L=6,5km 465.000,00 

6 Dezafectare cismale 5.000,00 

7 Conservarea forajelor existente 3.000,00 

Total investiție (EUR) 1.806.759,20 
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Scenariu pesimist - un debit specific de 70l/om/zi la care se adaugă agenți economici de unde a 

rezultat un Q zi med=4,34l/s. 

Costuri investitie pentru un grad de conectare de 65% 

Nr.crt Denumirea investiției Cost estimat (EUR) 

1 
Aducțiune apă Dn 160mm între Stația 
de Tratare Arcuda si GA Joița 

25.000,00 

2 
Sistem pompare din ST Arcuda in GA 
Joița,  Q=16,2l/s;H=30mCA 

30.000,00 

3 
Realizare 4 conexiuni conducte de 
lungime 8 m 

5.000,00 

4 

Realizare branșamente pentru 

gospodăriile cu acces la rețeaua de 

alimentare cu apă (1.500 buc) 

835.800,00 

5 Extindere rețea distributie L=6,5km 465.000,00 

6 Dezafectare cismale 5.000,00 

7 Conservarea forajelor existente 3.000,00 

Total investiție (EUR) 1.368.800,00 

 

Costuri de operare și întreținere 

Scenariu optimist - un debit specific de 110l/om/zi la care se adaugă agenți economici de unde a 

rezultat un Q zi med=6,42l/s 

Costuri de operare si intretinere 
Total 

cheltuieli 

lei/an 

6 angajati 
(8.000 

RON/luna) 
          576.000 lei/an 576.000,00 

clor gazos 0,01494 kg/h 130,87 kg/an   224 lei/an 224,27 

Energie 
electrica 

SP Arcuda          
87.600 kwh/an 41.697,60 

SP Retea          

intretinere 
echipamente 

2% din valoarea 
de investitie 

        172.003 lei/an 172.003,48 

        789.925,34 

Scenariu pesimist - un debit specific de 70l/om/zi la care se adaugă agenți economici de unde a 

rezultat un Q zi med=4,34l/s. 

Costuri de operare si intretinere 
Total 

cheltuieli/an 

6 angajati 
(8.000 

RON/luna) 
          576.000 lei/an 576.000,00 

clor gazos 0,0072 kg/h 63,07 kg/an   108 lei/an 108,08 

Energie 

electrica 

SP Arcuda          
43.800 kwh/an 20.848,80 

SP Retea          

intretinere 
echipamente 

2% din valoarea 
de investitie 

        130.310 lei/an 130.309,76 

        727.266,64 
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4.3 Costul comparativ de referință  

La nivel national situatia tarifelor este prezentata in graficul de mai jos. 

 

 

Sursa: Platforma de Benchmarking, www.h2obenchmark.org 

4.4 Prezentarea structurii concesiunii si a Mecanismelor de plata 

Operatorul va încheia contracte de furnizare și de prestare servicii de alimentare cu apă potabilă cu 

populația și agenții economici conform tarifelor reglementate. Redevența va fi plătită anual de către 

Delegat către Delegatar. 
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4.5 Identificarea riscurilor asociate  

Analiza riscurilor și repartiția acestora intre părțile implicate in contract 

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.  

Riscul poate fi definit ca fiind incertitudinea veniturilor, cheltuielilor si a planificarii in timp a 

proiectului. Pentru a avea o stimare realista a costurilor aparute de-a lungul intregii durate de viata 

a unui proiect, trebuie identificate, alocate si evaluate riscurile relevante aferente proiectului. 

Identificarea si alocarea riscurilor 

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..  

Astfel, Matricea riscurilor va cuprinde:  

▪ Riscuri de intretinere si operare – reprezinta riscurile ce pot aparea in fiecare an pe perioada 

operarii; 

▪ Riscuri de cerere – riscuri care influenteaza castigurile reale ale proiectului prin gradul de 

utilizare de catre populatie si operatorii economici a serviciului prestat de Concesionar; 

▪ Alte riscuri – riscuri generale care nu sunt legate de nici o categorie de mai sus si care in 

general nu tin de nici una din partile implicate (schimbari legislative, modificarea cursului 

valutar etc.). 

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.  

In tabelul de mai jos sunt prezentate Riscurile identificate si modul de alocare al acestora intre 

partile implicate.  
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Tabel 4 Matricea de alocare a riscului asociate contractului 

Nr. 

Crt. 

Categoria de Risc Descriere Consecinte Eliminare 

RISCURI DE AMPLASAMENT 

1 Aprobari Nu pot fi obtinute toate aprobarile 

necesare sau pot fi obtinute cu 

conditionari neprevazute  

Intârzieri in inceperea operarii 

sau in finalizarea lui si 

cresterea costurilor aferente  

Managementul Riscului: Autoritatea Contractanta va 

acorda Operatorului, prin Contract, un termen de 

mobilizare pentru obtinerea tuturor autorizatiilor necesare 

conform legislatiei in vigoare   

0% Autoritatea Contractanta 

100% Delegatul/Operatorul 

2 Protectia Mediului  Pe parcursul implementarii 

proiectului se produc contaminari ale 

proprietatilor adiacente cu efect 

asupra proprietatilor puse la 

dispozitia Operatorului 

Costuri de decontaminare  

 

Managementul Riscului: Operatorul va fi total 

responsabil de modalitatile de operare si, implicit de 

eventualele costuri de contaminare 

100% Autoritatea Contractanta 

0% Delegatul/Operatorul 

RISCURI ASOCIATE PUNERII IN EXECUTARE A CONTRACTULUI  

3 Intârzieri in luarea 

deciziilor cu privire 

la procedurile de 

licitatie si aprobarile 

pentru contractele 

de lucrari 

Pe perioada desfasurarii procedurii 

de atribuire pot sa apara intarzieri 

rezultate la stabilirea unor decizii pe 

parcursul derularii procedurilor de 

atribuire (contestatii, clarificari 

solicitate asupra anumitor aspecte 

ale ofertelor etc.) 

Intârziere in implementare si 

majorare de costuri. 

Consecinte pentru ambii 

parteneri  

 

Managementul Riscului: Autoritatea Contractanta va fi 

responsabila pentru organizarea in conditii conforme a 

licitatiilor.  Ofertantii prezenti la licitatie se vor asigura ca 

indeplinesc conditiile de eligibilitate solicitate de 

Autoritatea Contractanta 

100% Autoritatea Contractanta 

0% Delegatul/Operatorul 

4 Intarzieri in 

predarea 

amplasamentului 

Aparitia unor evenimente pe durata 

implementarii proiectului  

Intârziere in implementare si 

majorare de costuri. 

Managementul Riscului: Autoritatea Contractanta are 

obligatia de a lua toate masurile astfel incât 
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Nr. 

Crt. 

Categoria de Risc Descriere Consecinte Eliminare 

de catre autoritatea 

contractanta  

Consecinte pentru ambii 

parteneri  
 

implementarea proiectului sa inceapa in conditiile si la 

termenele stabilite 

100% Autoritatea Contractanta:  

0%Delegatul/Operatorul: 

FINANTATOR SI FINANTARE  

5 Finantator incapabil  
 

Operatorul devine insolvabil sau 

efectuarea prestatiilor necesita o 

finantare mai mare decât cea 

estimata  

Nerealizarea prestatiilor 

solicitate de Autoritatea 

Contractanta  

 

Managementul Riscului: In cazul in care Operatorul 

devine insolvabil, contractul se va rezilia 

0% Autoritatea Contractanta 

100% Delegatul/Operatorul 

6 Finantare 

indisponibila  

 

Operatorul nu poate asigura   

resursele financiare si de capital 

atunci când trebuie si in cuantumuri 

suficiente  

Lipsa finantarii pentru 

continuarea  

sau finalizarea contractului  

 
 

Managementul Riscului: Autoritatea Contractanta va 

analiza cu mare atentie angajamentele financiare ale 

viitorului operator si concordanta cu necesitatile. In cazul 

in care vor exista neconcordante majore intre aceste 

aspecte, Contractul va fi reziliat 

0% Autoritatea Contractanta 

100% Delegatul/Operatorul 

7 Modificari de taxe  
 

Pe parcursul desfasurarii 

contractului, regimul de impozitare 

general se schimba in defavoarea 

Operatorului 

 

Impact negativ asupra 

veniturilor financiare ale 

Operatorului 
 

Managementul Riscului: In cazul in care taxele si 

impozitele vor suferi modificari, se va incerca 

contracararea acestor costuri suplimentare prin 

modificarea costurilor de operare   

50% Autoritatea Contractanta 

50% Delegatul/Operatorul 
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Nr. 

Crt. 

Categoria de Risc Descriere Consecinte Eliminare 

RISCURI ASOCIATE PERIOADEI DE OPERARE  

8 Resurse la intrare  
 

Resursele necesare pentru operare 

costa mai mult decât estimarile 

initiale, nu au calitate 

corespunzatoare sau sunt 

indisponibile in cantitatile necesare  

Cresteri de cost si, in unele 

cazuri, efecte negative asupra 

calitatii prestatiilor efectuate  
 

Managementul Riscului: Operatorul trebuie sa faca 

estimarea costurilor cât mai aproape de costurile reale, 

astfel incât sa evite eventualele pierderi 

25% Autoritatea Contractanta 

75% Delegatul/Operatorul 

9 Intretinere si 

reparare 

echipamente 
 

Calitatea proiectarii si/sau a lucrarilor 

este necorespunzatoare având ca 

rezultat cresterea peste anticipari a 

costurilor de intretinere si reparatii  

Cresterea costului cu efecte 

negative asupra prestatiilor 

efectuate  
 

Managementul Riscului: Operatorul are dreptul sa 

incheie contracte cu terti pentru intretinerea si repararea 

instalatiilor, utilajelor si echipamentelor utilizate pentru 

prestarea serviciilor 

50% Autoritatea Contractanta  

50% Delegatul/Operatorul 

10 Hazarde naturale – 

afectarea 

infrastructurii si 

echipamentelor 

Afectarea infrasctructurii si 

echipamentelor in urma producerii 

dezastrelor naturale (inundatii, 

cutremure, etc.)   

Restrictionarea accesului la 

obiectivele de investitii  

conform contractului. 

Managementul Riscului: Operatorul este indreptatit sa 

solicite recuperarea costurilor suplimentare 

Repartizarea Riscului: 

100 % Autoritatea Contractanta 

0 % Delegatul/Operatorul 

11 Factorul uman In urma unor evenimente (miscari 

sociale, furturi, devastari, etc.) 
Operatorul nu isi mai poate 

derula activitatea cu 

respectarea indicatorilor 

prevazuti in contract. 

Managementul Riscului: Operatorul trebuie sa asigure 

inlocuirea echipamentelor distruse 

Repartizarea Riscului: 

50 % Autoritatea Contractanta 

50 % Delegatul/Operatorul 
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Nr. 

Crt. 

Categoria de Risc Descriere Consecinte Eliminare 

12 Operare  Operatorul nu corespunde financiar 

sau nu poate efectua prestatiile 

conform contractului  

Imposibilitatea efectuarii 

prestatiilor.  
 

Managementul Riscului: In cazul in care operatorul 

devine incapabil de respectarea indicatorilor de operare, 

contractul se va rezilia iar Autoritatea Contractanta va 

trece la organizarea unei noi licitatii 

0% Autoritatea Contractanta 

100% Delegatul/Operatorul 

13 Retragerea licenţei 

de operare 

Operatorul nu mai are licenţa de 

operare 

Imposibilitatea efectuarii 

prestatiilor.  

 

Managementul Riscului: In cazul in care operatorul isi 

pierde licenta de operare, contractul se va rezilia iar 

Autoritatea Contractanta va trece la organizarea unei noi 

licitatii 

0% Autoritatea Contractanta 

100% Delegatul/Operatorul 

RISCURI DE PIATA 

14 Inflatia  
 

Valoarea platilor in timp este 

diminuata de inflatie  

Diminuarea in  

termeni reali a veniturilor din 

proiect  

Managementul Riscului: Operatorul va ajusta anual 

tarifele practicate, cu indicele de crestere a preturilor 

declarat de Institutul National de Statistica 

0% Autoritatea Contractanta 

100% Delegatul/Operatorul 

RISC LEGAL SI DE POLITICA A AUTORITATII CONTRACTANTE 

15 Modificari legislative 

privind protectia 

mediului  

Pe parcursul derularii contractului, 

actele de reglementare pot suferi 

modificari in ceea ce priveste taxele 

aplicabile sau cerintele tehnice de 

operare, din aceasta cauza sunt 

necesare finantari suplimentare 

Orice taxa/impunere 

financiara si cerinta tehnica 

aparuta/modificata pe 

parcursul derularii 

contractului, care se aplica 

Operatorului, genereaza 

costuri suplimentare. 

Managementul Riscului:  

Repartizarea Riscului: Orice situatie de sarcina 

neconforma este in sarcina Operatorului 

50 % Autoritatea Contractanta 
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Nr. 

Crt. 

Categoria de Risc Descriere Consecinte Eliminare 

pentru reconstructie, modificare, 

reechipare etc. 

Operatorul nu poate suporta 

financiar consecintele 

schimbarilor 

50 % Delegatul/Operatorul 

16 Reglementarea  Existenta unui cadru statutar de 

reglementari care vor afecta 

Operatorul  

Efect asupra costurilor si 

veniturilor  

 

Managementul Riscului 

0% Autoritatea Contractanta:  

100% Delegatul/Operatorul: 

17 Schimbari 

legislative/de 

politica  
 

Schimbare legislativa si/sau a politicii 

Concedentului, care nu poate fi 

anticipata la semnarea contractului si 

care este adresata direct, specific si 

exclusiv proiectului, ceea ce conduce 

la costuri de capital sau operationale 

suplimentare din partea Operatorul 

ui  

O crestere semnificativa in 

costurile operationale ale 

Operatorului si/sau 

necesitatea de a efectua 

cheltuieli de capital pentru a 

putea raspunde acestor 

schimbari  
 

Managementul Riscului: Autoritatea Contractanta poate 

sa reduca raspunderea pentru astfel de schimbari privind 

monitorizarea si limitarea schimbarilor care ar putea avea 

astfel de consecinte asupra proiectului. In cazul in care 

acest lucru nu va fi posibil, Operatorul poate poate 

proceda la ajustarea tarifelor 

25% Autoritatea Contractanta:  

75% Delegatul/Operatorul: 

RISCURI DE DISPONIBILITATE 

18 Nerespectarea 

indicatorilor de 

performanta 

Operatorul, din diferite motive care 

tin exclusiv de modul sau de 

organizare si gestionare a activitatii 

nu indeplineste indicatorii de 

performanta asumati 

Nerespectarea termenilor 

contractuali 

Managementul Riscului: Operatorul trebuie sa depuna 

toate eforturile necesare in vederea respectarii si atingerii 

indicatorilor de performanta 

0% Autoritatea Contractanta 

100% Delegatul/Operatorul 

19 Nerespectarea 

parametrilor de 

calitate ai 

serviciului prestat  

Operatorul presteaza serviciile 

asumate la un nivel de calitate 

necorespunzator 

Indeplinirea in conditii 

neconforme a serviciilor 

prestate 

Managementul Riscului: Operatorul trebuie sa depuna 

toate eforturile necesare astfel incât serviciile prestate sa 

fie la un nivel calitativ superior 
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Nr. 

Crt. 

Categoria de Risc Descriere Consecinte Eliminare 

0% Autoritatea Contractanta 

100% Delegatul/Operatorul 

ACTIVELE PROIECTULUI  

20 Depreciere tehnica  
 

Deprecierea tehnica este mai mare 

decât cea prevazuta  

Cresterea costurilor de 

retehnologizare  

 

Managementul Riscului: Operatorul va monitoriza 

constant deprecierea tehnica si va lua masurile necesare 

in vederea remedierii. 

25% Autoritatea Contractanta 

75% Delegatul/Operatorul 

FORTA MAJORA 

21 Forta majora  Forta majora, astfel cum este definita 

prin lege, impiedica realizarea 

contractului  

 

Pierderea sau avarierea 

activelor proiectului si 

pierderea/diminuarea 

posibilitatii de obtinere a 

veniturilor preconizate  

 

Managementul Riscului:  

Bunurile mobile si imobile vor fi asigurate in baza 

viitorului contract. Daca una din parti este afectata de un 

eveniment de forta mojora, aceasta va depune toate 

eforturile pentru dezvoltare si retehnologizare pentru a 

asigura continuitatea operarii 
50% Autoritatea Contractanta 

50% Delegatul/Operatorul 

PROFITABILITATEA PROIECTULUI  

22 

Proiectul se 

dovedeste mai 

profitabil decât 

previziunile 

realizate initial  

Balanta de venituri-cheltuieli difera 

semnificativ fata de previziuni  

 

Profituri in favoarea 

Operatorului 

 

Managementul Riscului: Operatorul va trece la 

ajustarea tarifelor pentru restabilirea balantei 

50% Autoritatea Contractanta 

50% Delegatul/Operatorul 
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5 Fezabilitatea financiara a concesiunii 

5.1 Accesibilitatea concesiunii 

Delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă în condiţiile legii se bazeaza pe o serie de 

argumente si criterii din care deriva avantajele acestei hotărâri: 

- operator experimentat cu dotare tehnică corespunzatoare, standarde de calitate implementate, 

personal calificat cu experienţă în domeniu; 

- licenţa de operare emisă de catre A.N.R.S.C. care confirmă faptul că operatorul are capacitatea 

tehnică şi managerială de prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în 

condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare; 

- asigurarea continuităţii serviciului şi functionarii sistemului de alimentare cu apa în condiţii de 

siguranta şi la parametrii ceruti prin normele şi prescripţiile tehnice, care duce in timp la reducerea 

risipei de apă și estionarea mai bună a resurselor de apă potabilă; 

- prestarea serviciului public în condiţii de eficienţă în scopul creşterii calităţii infrastructurii şi a 

serviciilor prestate; 

- controlul permanent al autorităţii publice locale asupra existenţei unui raport optim preţ / calitate, 

 

5.2 Durata concesiunii 

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. 

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. 
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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 durata optimă a contractului de concesiune este de minim 8 ani. 

6 Aspecte sociale și de mediu 

6.1 Apa – o resursă și un drept al omului 

Accesul la apă potabilă sigură și la canalizare este indisociabil legat de dreptul la viață și la demnitate 

umană, precum și de necesitatea de a beneficia de un nivel de trai adecvat.  

Directiva Cadru Apă precizează faptul că „apa nu este un bun comercial oarecare, ci un patrimoniu 

care trebuie protejat, apărat și tratat ca atare”14.  

Apa reprezintă un element esenţial pentru supravieţuirea omului şi pentru dezvoltarea societăţii. 

Resursele de apă şi gama de servicii asociate acesteia susţin creşterea economică, reducerea sărăciei 

şi durabilitatea mediului. 

Cartea Albă asupra guvernării Europei, lansată în cadrul reuniunii Parlamentului European din 15 

februarie 2000, a introdus noul concept de parteneriat democratic între diferitele nivele de guvernare 

în Europa şi tratează problematica serviciilor publice de interes economic general, inclusiv cele de 

alimentare cu apă şi canalizare, considerându-le de o importanţă deosebită pentru menţinerea 

coeziunii sociale, ridicarea calității vieţii pe continentul european şi asigurarea dezvoltării durabile. 

Asigurarea și îmbunătățirea accesului la apă presupune trei paliere:  

• calitate,  

• accesibilitate fizică  

• accesibilitate din punctul de vedere financiar (al costului). 

Dezvoltarea sectorului de apă depinde de următoarele aspecte de mediu: 

• schimbările climatice 

• disponibilitatea resurselor 

 

 
14 Primul considerent din Directiva-cadru apa (Directiva 2000/60/CE). 
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Dezvoltarea sectorului de apă pentru a răspunde provocărilor, presupune:  

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare are un puternic impact asupra stării de sănătate 

a populaţiei, a nivelului de trai al acesteia şi asupra dezvoltării economice. 

Alegerea optiunii gestiunii delegate asigura selectarea unui operator cu o mai mare experienta in 

domeniu si care va putea gestiona activitatea in conditiile unui management performant al calitatii 

mediului. 

Indiferent de modul de delegare ales ales (gestiune directa sau delegata), operatorul public sau 

privat va opera in limitele actelor de reglementare a activitatii, emise de autoritatile de mediu 

competente, fara a exista derogari de la incadrarea in limitele stabilite de acestea. 

 

6.2 Efecte asupra populatiei 

Impactul social creat ca urmare a implementarii proiectului, constand in asigurarea accesului 

populatiei la apa potabila va fi net pozitiv si va conduce la: 

• imbunatatirea calitatea vietii locuitorilor; 

• imbunatatirea starii de sanatate a populatiei;  

• imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor din zona. 

Magnitutinea si complexitatea impactului negativ al realizarii sistemului de alimentare cu apa sunt 

reduse, impactul negativ manifestandu-se numai in perioada de executie a lucrarilor, in zonele vizate 

de proiect sau in imediata vecinatate a acestora, pe termen scurt. 

Prin masurile constructive adoptate, tehnologia de executie si regulamentele de exploatare care vor 

fi aplicate in conformitate  cu  legislatia  in vigoare, atat in perioada de executie a lucrarilor cat si in 

perioada de operare, se va reduce la minim  probabilitatea de  aparitie a oricarui impact negativ 

semnificativ asupra populatiei si sanatatii umane. 

Executarea lucrarilor se va realiza cu respectarea reglementarilor in vigoare astfel incat sa se 

minimizeze posibilitatea generarii unui impact negativ asupra populatiei si sanatatii umane.  

 

€€€

Apă Apă uzată Mediu 

Investiții 
(inclusiv 
operare) 
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6.3 Efecte asupra apei 

Prin realizarea unui sistem de alimentare cu apa in zona analizata, se va asigura utilizarea rationala 

a resurselor de apa si cresterea capacitatii de raspuns la efectele schimbarilor climatice. 

In perioada executarii lucrarilor, impactul produs asupra regimului cantitativ si calitativ al apelor este 

nesemnificativ, temporar, limitat la aria de executie a lucrarilor. 

In perioada de operare, prin specificul lucrarilor propuse, se considera ca impactul produs va fi pozitiv 

semnificativ. 

 

6.4 Efecte asupra aerului 

In perioada de executie a lucrarilor, manevrarea pamantului excavat si utilajele folosite pentru 

executia lucrarilor sau pentru transportul materialelor pe amplasamente, pot genera emisii in 

atmosfera de pulberi in suspensie si emisii specifice gazelor de esapament. Nivelul emisiilor de pulberi 

si noxe specifice arderii carburantilor difera de la o zi la alta, functie de nivelul activitatii, conditii 

meteorologice si de specificul operatiilor. 

Prin respectarea masurilor de protectie prevazute, riscul extinderii poluarii atmosferice potentiale in 

afara fronturilor de lucru, in perioada de executie, este redus. 

In perioada executiei lucrarilor, impactul negativ produs asupra aerului este limitat la zona de 

amplasare a lucrarilor si va inceta o data cu finalizarea acestora. 

In perioada de operare, prin masurile constructive adoptate, prin tehnologia de executie si 

regulamentele de exploatare ce vor fi implementate, probabilitatea de aparitie a unui impact negativ 

semnificativ asupra aerului este minima. 

 

6.5 Efecte asupra solului si subsolului 

In perioada de executie a lucrarilor, principalul impact va consta in perturbarea temporara sau pe 

termen lung a solurilor, prin afectarea stratului de sol vegetal si a solurilor de adancime si prin 

lucrarile de compactare. 

Solul din perimetrele pe care se vor efectua lucrari de constructii-montaj, va fi afectat de: 

1. pierderea stratului de sol vegetal; 

2. modificarea structurii solului; 

3. modificarea regimului de infiltratie a apei de precipitatii, in special in perimetrele fundatiilor, 

ca efect al construirii structurilor de beton. 

O potentiala sursa de poluare a solului si subsolului este reprezentata de activitatea vehiculelor si 

utilajelor in fronturile de lucru. Particulele de substante poluante din emisii ajung sa se depuna pe 

sol si pot fi antrenate in subsol de catre apele pluviale, prin infiltrare.  

In ceea ce priveste riscul poluarii solului, prin pierderi/scurgeri accidentale de substante periculoase 

(uleiuri, carburanti, lacuri, diluanti, vopsele) si/sau de ape uzate, precum si prin depozitarea 



STUDIU DE FUNDAMENTARE 
 

 

46 
 

necorespunzatoare a materiilor prime, materialelor si deseurilor, se apreciaza ca acesta va fi relativ 

redus, in urma implementarii masurilor de diminuare a impactului, specifice organizarilor de santier.  

In conditiile in care se vor respecta traseele si caile de acces pentru utilaje, tehnologiile de executie, 

normele de proiectare si ulterior, regulamentele de exploatare, lucrarile prevazute prin proiect nu 

vor genera un impact negativ semnificativ asupra solului.  

Posibilele surse de poluare locala a solului, pe perioada de executie, le constituie  eventuale defectiuni 

tehnice ale utilajelor si manevrarea improprie a materiilor prime, materialelor si deseurilor. 

Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face in locuri special amenajate,  luandu-se  toate masurile 

de protectie. Pe durata lucrarilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol si nici nu se vor ingropa 

deseuri menajere (sau alte tipuri de deseuri – anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, etc.); deseurile 

se vor depozita separat pe categorii (hartie; ambalaje din polietilena, metale etc.) in recipienti sau 

containere destinate colectarii acestora. Eliminarea deseurilor din amplasament se va face de catre 

operatori autorizati. 

Impactul negativ produs asupra solului in perioada executiei lucarilor este redus, temporar si 

reversibil si se manifesta doar pe perioada realizarii lucrarilor.  

In perioada de operare a retelelor de alimentare cu apa, un potential impact negativ poate sa apara 

numai in situatiile de avarii, ce pot genera pierderi necontrolate de apa in sol. 

 

6.6 Suportabilitatea  

Suportabilitatea depinde atât de prețul serviciului, cat si de capacitatea gospodăriilor de a plăti pentru 

acest serviciu. Astfel, tarifele pentru serviciile de apă și apă uzată pot deveni mai suportabile prin 

reducerea costului serviciului, creșterea capacității de plată a utilizatorilor, sau prin ambele. 

Pentru calculul indicelui de suportabilitatea se iau în considerare următoarele aspecte: 

 Evoluția veniturilor disponibile și a cheltuielilor gospodăriilor; 

 Consumul mediu individual de apă și apă uzată; 

 Media numărului de persoane/gospodărie; 

 Sistemul de tarifare în conformitate cu strategia de tarifare. 

Analiza de suportabilitate trebuie analizată pe 2 nivele:  

 Analiza de suportabilitate pentru gospodăriile cu venituri scăzute; 

 Analiza de suportabilitate pentru gospodăriile cu venituri medii. 

Gradul mediu de suportabilitate în 2019 la nivel național este în jur de 1.6% 
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Sursa: Platforma de Benchmarking, www.h2obenchmark.org 

7 Aspecte instituționale privind organizarea serviciului 

7.1 Cadru general 

Serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare face parte din sfera serviciilor comunitare de 

utilităţi publice și este reglementat de Legea nr. 51/2006, ca lege generală,  și de Legea serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare („Legea nr. 241/2006”), ca lege specială. 

Prestarea serviciului de apă și canalizare se face în contextul existenței unui monopol natural de 

facto, definit conform Legii nr. 51/2006 ca fiind ”situaţie de piaţă caracteristică unor servicii de 

utilităţi publice care, pe o arie teritorială delimitată, pot fi furnizate/prestate numai de un singur 

operator” și asigurat prin prevederile Legii nr. 241/2006 pentru sectorul de apă și canalizare, prin: 

✓ Serviciile de apă şi apă uzată se înfiinţează şi se organizează ca şi competenţă 

exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale, şi se asigură de către 

acestea direct printr-un operator de interes public deţinut de către autoritatea locală 

sau prin delegare către un operator public (deţinut 100% de către autorităţile publice 

locale) sau privat;  

✓ Operatorii asigură prestarea serviciului în baza unui contract de delegare a 

gestiunii;  

✓ Operatorul are drepturi exclusive în aria de operare stabilită prin actul de 

delegare prin care i se încredinţează prestarea serviciului (conform definiţiei de la 

litera x) din Legea nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare); 

✓ Serviciile de apă sunt restricţionate la teritoriul autorităţii administraţiei publice locale 

respective. 

http://www.h2obenchmark.org/
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În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 51/2006 Operatorii serviciilor de 

utilităţi publice au faţă de utilizatori următoarele obligaţii principale: să respecte indicatorii de 

performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea 

autorităţii administraţiei publice locale de dare în administrare.  

Potrivit Legii nr. 241/2006 art. 8 alin. (1) ”Serviciul furnizat/prestat prin sistemele de alimentare cu 

apă şi de canalizare trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanţă 

prevăzuţi în regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.”   

Monitorizarea performanțelor contractului de delegare se face prin acest sistem de indicatori de 

performanță care definesc criterii calitative și cantitative ce trebuie respectate în cadrul contractului, 

acestea reprezentând ținte pentru asigurarea serviciilor prestate către clienți. 

În conformitate cu art. 22 alin. (4) din Legea nr. 241/2006 ”În situaţia contractelor de delegare a 

gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare atribuite direct operatorului regional, 

respectiv operatorului, asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de 

alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv autorităţile administraţiei publice locale vor 

evalua, în baza prevederilor caietului de sarcini anexat la contractul de delegare a 

gestiunii, performanţele operatorului regional, respectiv operatorului, precum şi modul de 

respectare a indicatorilor de performanţă”.   

Serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare se înfiinţează, se organizează şi funcţionează pe baza 

următoarelor principii: 

  a) securitatea serviciului; 

  b) tarifarea echitabilă; 

  c) rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului; 

  d) solidaritatea utilizatorilor reflectată în strategia tarifară; 

  e) transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, 

utilizatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora; 

  f) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

  g) adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor; 

  h) accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale; 

  i) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi 

sănătăţii populaţiei. 

Legea nr. 241/2006 prevede totodată că strategiile autorităților administrației publice locale vor 

urmări cu prioritate realizarea următoarelor obiective: 

a) Orientarea serviciului către utilizatori; 

b) Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității la Serviciu. 

La acestea se adaugă și prevederile recente, introduse în legislație prin Codul Administrativ (OUG nr. 

57/2019), privind principiile serviciilor publice, dintre care amintim art. 580, alin. 6 și 7, conform 

cărora: 

”(6) Principiul accesibilității presupune asigurarea accesului la serviciile publice pentru toți 

beneficiarii, în special la acele servicii care răspund unor nevoi de bază ale acestora; accesibilitatea 
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impune luarea în considerare, încă din faza de fundamentare a înființării serviciului public, a 

aspectelor referitoare la cost, disponibilitate, adaptare, proximitate. 

(7) Principiul responsabilității asigurării serviciului public reprezintă existența unei autorități a 

administrației publice competente cu asigurarea serviciului public, independent de modalitatea de 

gestiune și de furnizare/prestare a acestuia către beneficiar.” 

Prevederile legale în vigoare instituie în favoarea utilizatorilor un drept de acces la Serviciu, însă 

acesta poate fi exercitat în anumite condiții. 

Legea 51/2006 prevede o serie de obligații ale operatorilor față de utilizatori, în legătură cu dreptul 

de acces al acestora la servicii, însă obligațiile operatorilor se întind doar până la limita rețelei publice 

a serviciului, fără a include și obligații în legătură cu realizarea instalațiilor interioare ale utilizatorilor. 

În acest sens art. 36 alin. 2 din Legea 51/2006 prevede expres că ”Operatorii serviciilor de utilități 

publice au față de utilizatori următoarele obligații principale: 

a) să asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice la limita de proprietate, conform 

prevederilor contractuale și cu respectarea prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare; 

(…) 

c) să asigure montarea, funcționarea și verificarea metrologică a echipamentelor de măsurare a 

consumului la branșamentul utilizatorului, în conformitate cu normele tehnice în vigoare; 

(…) 

g) să servească utilizatorii din aria de acoperire, în condițiile programelor de reabilitare, extindere și 

modernizare aprobate;”. 

La rândul său art. 29 din Legea 241/2006 prevede că ”Dreptul de acces nediscriminatoriu și de 

utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, în condiții contractuale și cu respectarea 

prevederilor regulamentului serviciului și a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a 

sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare.”. 

Regulamentul-cadru (art. 2.7) definește ”acces la rețea” ca fiind ”dreptul utilizatorului serviciilor de 

alimentare cu apă și/sau de canalizare de a se branșa/racorda și de a folosi, în condițiile legii, rețelele 

de distribuție/colectare” și prevede, la art. 107 alin. 1 că: ”Toți utilizatorii care au instalații de utilizare 

a apei vor avea acces de branșare la rețelele sistemului de alimentare cu apă în condițiile legii și ale 

prezentului regulament”. 

 

7.2 Entități principale implicate in derularea Proiectului 

UAT Joița – în calitate de beneficiar. 

Utilizatorii - au calitatea de utilizator beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori indirecţi, al 

serviciilor de utilităţi publice: a) utilizatorii casnici persoane fizice sau asociaţii de proprietari/locatari; 

b) operatorii economici; c) instituţiile publice. 

Operatorul serviciilor - persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat 

sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care asigură 
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nemijlocit furnizarea/prestarea, în condiţiile reglementărilor în vigoare, a unui serviciu de utilităţi 

publice sau a uneia sau mai multor activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice; îşi desfăşoară 

activitatea de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prin exploatarea 

şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, pe baza contractului de delegare 

a gestiunii şi a licenţei eliberate de A.N.R.S.C. 

 

7.3 Tipul de delegare al managementului serviciilor 

Gestionarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv exploatarea şi 

funcţionarea sistemelor aferente, se organizează astfel încât să asigure respectarea condiţiilor 

prevăzute de legislaţia în vigoare privind calitatea apei potabile şi epurarea apelor uzate şi în funcţie 

de:  

 nevoile comunităţilor locale;  

 mărimea, gradul de dezvoltare şi particularităţile economico-sociale ale localităţilor;  

 starea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare existente; 

 posibilităţile locale de finanţare a exploatării şi funcţionării serviciului, respectiv a înfiinţării 

ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente;  

 raportul cost-calitate optim pentru serviciul furnizat/prestat utilizatorilor. 

Din punct de vedere juridic, exista doua optiuni pentru gestionarea serviciilor publice de apa, pe baza 

deciziei autoritatilor administratiei publice locale: 

 Gestiune directa, realizata de structurile proprii ale autoritatilor administratiei publice locale 

implicate; 

 Gestiune delegata, prin care autoritatile administratiei publice locale deleaga unuia sau 

mai multor operatori operarea infrastructurii de apa, printr-un Contract de Delegare. Este 

cazul OR si al celor doi mari operatori privati din Bucuresti si Ploiesti. 

Alegerea formei de gestiune a serviciului de alimentare cu apă (şi de canalizare, după caz) se face 

prin hotărâre a autorităţii deliberative a UAT, în conformitate cu strategiile şi programele adoptate la 

nivelul localităţii, în baza unui studiu de oportunitate15, în funcţie de natura şi starea serviciului, de 

necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale 

unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi 

publice. 

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel 

cum sunt definiţi la art. 2 lit. g), respectiv lit. h) din Legea nr. 51/2006, fără aplicarea prevederilor 

Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, care pot fi:  

 
15 Noțiunea de Studiu de oportunitate (prevăzut de Legea nr. 51/2006, art. 22 alin. (3) este echivalentă celei de 
Studiu de fundamentare (reglementat de Legea nr. 100/2016 și HG nr. 867/2016) 
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 servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, 

înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin 

hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective; 

 societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate 

de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective.  

Autorităţile deliberative ale UAT pot încredinţa unui operator de drept privat gestiunea serviciilor 

de utilităţi publice sau a uneia ori mai multor activităţi din sfera acestor servicii prin atribuirea 

directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative ce 

trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât şi pe toată 

durata acestui contract:  

a) unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acţionar/asociat unic al operatorului, prin 

intermediul adunării generale a acţionarilor şi al consiliului de administraţie, exercită un control direct 

şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului 

regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra 

structurilor proprii în cazul gestiunii directe;  

b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfăşoară exclusiv activităţi din sfera 

furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general 

ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţii administrativ-teritoriale care i-a încredinţat 

gestiunea serviciului; 

c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deţinut în totalitate de 

unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului 

regional/operatorului este exclusă16.  

Gestiunea delegată17 este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative ale UAT atribuie 

unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii 

privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui contract, denumit în 

continuare contract de delegare a gestiunii.  

Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice implică punerea la dispoziţia operatorilor a 

sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligaţia acestora de 

a administra şi de a exploata aceste sisteme.  

Delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea 

sistemelor de utilităţi publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre 

activităţile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice şi de eficienţă a 

costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate18.  

 
16 Art. 28 din Legea nr. 51/2006 
17 Art. 29 din Legea nr. 51/2006 
18 Noțiunea de Studiu de oportunitate (prevăzut de Legea nr. 51/2006) este echivalentă celei de Studiu de 
fundamentare (reglementat de Legea nr. 100/2016 și HG nr. 867/2016) 
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Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept privat menţionaţi la art. 2 

lit. g) din Legea nr. 51/2006, care pot fi: 

a) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu capital social privat; 

b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu capital social mixt. 

Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează/prestează 

serviciile de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente 

acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum şi în baza licenţei eliberate 

de autoritatea de reglementare competentă, în condiţiile legii speciale. 

Conform prevederile art. 50 din Legea nr. 100/2016 autoritatea contractantă atribuie contractul de 

concesiune prin aplicarea uneia dintre următoarele proceduri:  

 licitaţia deschisă, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul 

de a depune oferta;  

 dialog competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a 

depune o solicitare de participare şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu 

candidaţii admişi, în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă 

necesităţilor sale, urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor, candidaţii selectaţi să elaboreze 

oferta finală;  

 negocierea fără publicare a unui anunţ de concesionare – ca o procedură de excepție, cu 

respectarea dispozițiilor art. 64 și 65 din Legea nr. 100/2016.  

 

7.4 Structura juridica a contractelor de delegare 

Raporturile juridice dintre autoritatea administraţiei publice locale şi utilizatori, stabilite pe baza 

prevederilor prezentei legi, sunt raporturi juridice de natură administrativă, supuse normelor juridice 

de drept public. 

Conform prevederilor actuale ale legislației în domeniu: 

• Contractul prin natura lui, este unul de concesiune de servicii 

• Durata Contractului de Delegare este limitată prin lege și trebuie stabilită în funcție de durata 

necesară recuperării investițiilor operatorului 

• Clauzele obligatorii ale Contractului de Delegare sunt prevăzute în Legea 51/2006 (art. 29, 

alin. 11) 

• Anexele obligatorii ale Contractului de Delegare sunt prevăzute de asemenea în Legea 

51/2006 (art. 29, alin. 10) 

Contractul de delegare a gestiunii va reglementa sarcinile concrete ce revin autorităţilor 

administraţiei publice locale, respectiv operatorului, în ceea ce priveşte iniţierea, fundamentarea, 

promovarea, aprobarea, finanţarea şi realizarea investiţiilor. 
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Investiţiile efectuate pentru reabilitarea, modernizarea şi/sau extinderea sistemelor de alimentare 

cu apă şi de canalizare sunt bunuri de retur şi se vor recupera din amortizare în conformitate cu 

prevederile legale pentru partea finanţată din fonduri proprii şi, respectiv, prin redevenţa stabilită 

potrivit contractului de delegare pentru partea finanţată din fonduri publice. 

Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu de următoarele anexe:  

a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului; 

b) regulamentul serviciului; 

c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a UAT, aferente serviciului; 

d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c); 

e) indicatori tehnici corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la nivel naţional. 

Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:  

a) denumirea părţilor contractante - unitatea administrativ-teritoriala poarta denumirea, conform 

legii, de „delegatar”, operatorul caruia i se deleaga gestiunea este denumit, conform legii, „delegat”; 

b) obiectul contractului, cu indicarea activităţilor din sfera serviciului de utilităţi publice ce urmează 

a fi furnizate/prestate în baza contractului de delegare a gestiunii, astfel cum sunt prevăzute în legile 

speciale – data fiind legatura intrinseca intre prestarea unui serviciu/ unei activitati componente si 

exploatarea de catre acelasi operator a infrastructurii aferente, nu pot face obiectul contractului acele 

activitati a caror infrastructura nu este exploatata de catre operatorul caruia i s-ar delega gestiunea 

activitatii prin includerea ei in obiectul contractului; 

c) durata contractului - un contract de delegare nu poate fi incheiat pe o perioada nedeterminata, 

dupa cum rezulta chiar din definitia sa legala; aceasta nu va depăşi durata maximă necesară 

recuperării investiţiilor prevăzute în sarcina operatorului prin contractul de delegare; 

d) aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile; 

e) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante cu privire la furnizarea/prestarea serviciului şi la 

sistemul de utilităţi publice aferent, inclusiv conţinutul şi durata obligaţiilor de serviciu public; 

f) modul de repartizare a riscurilor între părţi, în cazul contractelor de concesiune; 

g) natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului;  

h) sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la investiţii/programele de investiţii, precum 

reabilitări, modernizări, obiective noi, extinderi, inclusiv modul de finanţare a acestora; 

i) indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea serviciului şi modul de monitorizare şi 

evaluare a îndeplinirii acestora; 

j) preţurile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice la data începerii furnizării/prestării 

serviciului, precum şi regulile, principiile şi/sau formulele de ajustare şi modificare a acestora; 
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k) compensaţia pentru obligaţiile de serviciu public în sarcina delegatului, dacă este cazul, cu 

indicarea parametrilor de calcul, control şi revizuire a compensaţiei, precum şi modalităţile de evitare 

şi recuperare a oricărei supracompensaţii; 

l) modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate direct utilizatorilor şi/sau 

delegatarului, după caz; 

m) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz; la stabilirea nivelului redevenţei, autoritatea 

publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate 

în proprietate publică şi puse la dispoziţie operatorului odată cu încredinţarea serviciului/activităţii 

de utilităţi publice şi gradul de suportabilitate al populaţiei. Nivelul redevenţei se stabileşte în mod 

transparent şi nediscriminatoriu pentru toţi potenţialii operatori de servicii de utilităţi publice, 

utilizându-se aceeaşi metodologie de calcul;  

n) garanţia de bună execuţie a contractului, cu indicarea valorii, modului de constituire şi de 

executare a acesteia; 

o) răspunderea contractuală;  

p) forţa majoră; 

q) condiţiile de revizuire a clauzelor contractuale;  

r) condiţiile de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a 

contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din investiţiile realizate; 

s) menţinerea echilibrului contractual;  

t) cazurile de încetare şi condiţiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii; 

u) forţa de muncă; 

v) alte clauze convenite de părţi, după caz. 

Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru contractele de delegare a gestiunii 

a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, aceasta se stabileşte, după caz, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 100/2016 şi nu va depăşi durata maximă necesară recuperării investiţiilor 

prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. 

Potrivit Legii nr. 241/2006, delegarea gestiunii serviciului nu anulează prerogativele autorităţilor 

administraţiei publice locale sau, după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect 

de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare privind adoptarea politicilor şi strategiilor 

de dezvoltare a serviciului, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă 

şi de canalizare şi nu exclude responsabilităţile şi dreptul acestora, în conformitate cu competenţele 

şi atribuţiile ce le revin potrivit legii, de a supraveghea şi de a controla: 

a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori; 

b) calitatea şi eficienţa serviciului furnizat/prestat şi respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi 

în contractele de delegare a gestiunii; 
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c) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau 

modernizare a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare încredinţat prin contractul de delegare 

a gestiunii; 

d) modul de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. 

 

7.5 Nivelul redevenței 

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea nr. 51/2006, în contractul de 

delegare a gestiunii serviciului/activităţii se menţionează nivelul redevenţei după caz. La stabilirea 

nivelului redevenței, autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar 

amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului odată 

cu încredințarea serviciului/activității de utilități publice și gradul de suportabilitate al populației. 

Nivelul redevenței se stabilește în mod transparent și nediscriminatoriu pentru toți potențialii 

operatori de servicii de utilități publice, utilizându-se aceeași metodologie de calcul. 

Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, redevenţă constituie sursă de finanţare pentru înlocuirea, 

modernizarea şi dezvoltarea bunurilor neamortizabile, se reîntoarce obligatoriu în sistem şi nu poate 

fi utilizată în alte scopuri sau alte destinaţii. 

Ca urmare, redevenţă constituie un element de cheltuieli din structura preţului/tarifului care se 

stabileşte de autoritatea contractantă ca o valoare fixă lunară sau anuală ce trebuie cunoscută şi 

menţionată în caietul de sarcini al licitaţiei, pentru a fi luată în considerare de ofertanţi la elaborarea 

şi depunerea ofertelor. 

O dată cu derularea contractului de delegarea gestiunii delegatul datoreză delegatarului o redevenţă 

aferentă bunurilor primite în exploatare/administrare. Redevenţa este o cheltuială de exploatare care 

se va regăsi în preţ şi poate constitui o sursă de finanţare pentru investiţiile necesare sistemului 

public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Redeventa se aproba de catre Consiliul Local al Comunei Joita si plata acesteia intra in sarcina 

operatorului pe toata durata contractului de concesiune. 

Abordarea privind redevența în sectorul de apă și apă uzată din România diferă semnificativ între 

operatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24%

19%

11%
15%

9%

4%

9%

9%

Modalitate calcul redevență
Suma fixa pe an

Suma pe m3 facturat

Procent din veniturile din exploatare (sau din
cifra de afaceri)

Determinata pe baza serviciului datoriei pentru
imprumutul SAMTID

Determinata pe baza serviciului datoriei pentru
imprumutul ISPA

Determinata pe baza serviciului datoriei pentru
imprumutul POS Mediu

Determinata pe baza echivalentului amortizarii
patrimoniului public (total sau partial)

Alta modalitate de determinare (va rugam sa
explicati)
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Nivelul redevenţei va fi de minim 2.000 lei/an. 

 

7.6 Proprietatea asupra infrastructurii 

Infrastructura existentă, descrisă la cap. 3, se află în proprietatea publică a UAT Joița. 

Bunurile proprietate publică din componenţa sistemelor de utilităţi publice sunt supuse inventarierii 

anuale şi se evidenţiază distinct, extracontabil, în patrimoniul operatorilor, indiferent de modalitatea 

de gestiune a serviciului sau de organizarea, forma de proprietate, natura capitalului ori ţara de 

origine a operatorilor. 

Bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele de investiţii impuse prin contractul de 

delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit 

şi libere de orice sarcini, unităţilor administrativ-teritoriale şi sunt integrate domeniului public al 

acestora.  

8 Concluzii 

Potențialul de consum pentru comuna Joița este estimat la cca. 250 000 mc/an, reprezentând o 

valoare optimistă care a fost determinată în ipoteza în care toate gospodăriile se vor branșa și vor 

consuma apă. Cu toate acestea, odată cu asigurarea serviciilor de apă / canal, comuna Joița va 

reprezenta un important client pentru domeniul dezvoltărilor imobiliare. 

Investițiile prioritare în sistemul de alimentare cu apă vizează asigurarea calității apei distribuită, 

lucru ce poate fi realizat prin adoptarea uneia din cele două opțiuni, respectiv alimentarea gospodăriei 

de apă din comuna Joița cu apă filtrată preluată din Stația de Tratare Arcuda (soluție recomandata 

din punct de vedere tehnic) sau realizarea unei instalații de reducere a cantității de mangan din sursa 

29%

18%

16%

31%

6%

Modalitate de plată a redevenței

Redeventa se plateste la autoritatea
locala care o ramburseaza in fondul IID

Redeventa se plateste la autoritatea
locala si ramane la aceasta pentru
rambursarea imprumuturilor

Redeventa se plateste la ADI care o
ramburseaza in fondul IID

Redeventa se plateste direct in fondul IID
deschis la operatorul regional

Alte modalitate (va rugam sa explicati)
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subterană. Totodată vor trebui realizate cele 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.  

 


