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CAPITOLUL III - PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Secţiunea 1 - Drepturile şi Obligaţiile Autoriăţii delegante 

Articolul 16 - Drepturile Autorităţii delegante 16.1. 

Autoritatea delegantă are următoarele drepturi: 

1. să stabilească programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente; 
2. să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor 

publice aferente serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare; 
3. să coordoneze proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-edilitare, de investiţii, în scopul 

realizării acestora într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-
socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului, de urbanism şi de mediu; 

4. să realizeze investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin asociere intercomunală; 

5. să finanţeze realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 

6. să contracteze şi să garanteze în condiţiile legii împrumuturi pentru finanţarea programelor de 
investiţii din infrastructura aferentă serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare; 

7. să inspecteze bunurile, activităţile şi serviciile publice concesionate, să verifice stadiul de 
realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public, să verifice 
respectarea obligaţiilor asumate prin Contract, cu notificarea prealabilă a Operatorului şi în 
condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi în 

regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 

8. să îşi manifeste intenţia de a dobândi Bunurile de Preluare şi de a solicita operatorului 
încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri; 

9. să aprobe structura şi ajustările de tarife propuse de către Operator, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 

10. să rezilieze Contractul în cazul în care Operatorul nu îşi respectă obligaţiile asumate prin 
prezentul Contract de delegare. 

16.2. Asociaţia, creată în conformitate cu Legea 215/2001 de către Localităţile semnatare în 
scopul pregătirii şi promovării proiectelor de modernizare şi de extindere a serviciilor de 
alimentare cu apă şi de canalizare la nivel local şi regional, se va substitui autorităţilor 
administraţiei publice locale semnatare şi va deveni Autoritatea delegantă, în cazul unui transfer al 
competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale privind Serviciile către Asociaţie. 

Articolul 17 - Obligaţiile Autorităţii delegante 

Obligaţiile Autorităţii delegante sunt: 
1. să elaboreze şi să aprobe normele locale şi regulamentul de organizare şi funcţionare a 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe baza normelor-cadru, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare; 

2. să aprobe tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, 
3. să verifice periodic următoarele: 

a) serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate şi nivelul de 
calitate al acestora; 
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b) îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi aplicarea penalităţilor pentru 
neîndeplinirea acestora; 

c) menţinerea echilibrului contractual rezultat prin licitaţie şi stabilit prin 
regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu 
apă şi de canalizare; 

d) asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între Operator şi Utilizatori; 
e) clauzele de administrare, întreţinere şi predare a Bunurilor Publice, planul social 

de limitare a efectelor negative ale concedierilor; 
f) independenţa managerială a Operatorului faţă de orice ingerinţe ale autorităţilor şi 

instituţiilor publice; 
4. să predea Operatorului la Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract toate bunurile, 

instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente întregii activităţi, cu inventarul existent, libere 
de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare; 

5. să notifice părţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului Contract; 
6. să faciliteze Operatorului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare; 
7. să-şi asume pe perioada derulării Contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg 

din calitatea sa de proprietar, cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina 
Operatorului prin Contractul de delegare; 

8. să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în aşa fel încât capacitatea de a 
realiza serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare să rămână cel puţin constantă 
pe toată durata delegării; 

9. să nu-l tulbure pe Operator în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul Contract de 
delegare; 

10. să nu modifice în mod unilateral Contractul de delegare în afară de cazurile prevăzute expres 
de lege; 

11. să notifice Operatorului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor 
Operatorului. 

12. Să colaboreze cu Operatorul în conformitate cu responsabilităţile pentru planificarea 
investiţiilor, implementarea şi finanţarea lor stipulate în acest Contract în vederea asigurării 
continuităţii serviciilor, lucrărilor de investiţii necesare funcţionării sistemelor în condiţii de 
siguranţă şi la parametrii ceruţi prin prescripţiile tehnice. Se vor institui sisteme de planificare 
multianuală a investiţiilor, plecându-se de la un plan director şi ţinând seama de ciclurile 
procesului bugetar, în conformitate cu reglementările în vigoare; 
13. Să asigure fondurile necesare executării lucrărilor de investiţii după cum sunt stipulate în 
acest Contract. 

Secţiunea 2 - Obligaţiile Operatorului 

Articolul 18 -Principiile de bază ale Serviciilor 

În conformitate cu principiile operaţionale generale definite în art. 1, 2 şi 3 din Dispoziţiile 
Speciale - Partea Comună şi cu respectarea echilibrului economico-financiar al Serviciilor , 
Operatorul trebuie în general: 
a) să furnizeze Utilizatorilor în mod permanent, continuu şi constant Serviciile de 

alimentare cu apă potabilă şi de canalizare; 
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b) să adapteze Serviciile la noile cerinţe ale Utilizatorilor, de fiecare data când este necesar 
şi în termene de timp rezonabile din punct de vedere tehnic; 

c) să trateze Utilizatorii în mod echitabil, să nu ofere în mod preferenţial accesul la 
Serviciile şi să le furnizeze Serviciile conform Contractului. şi 

are, în special, următoarele obligaţii : 
1. să obţină de la autorităţile competente: 

a) autorizaţia de funcţionare, potrivit legii; 
b) autorizaţia eliberată de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului; 
c) autorizaţia de gospodărire a apelor eliberată de Administraţia Naţională "Apele 

Române", conform competenţelor legale; 
2. să respecte prevederile regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice 

de alimentare cu apă şi canalizare; 
3. să servească toţi Utilizatorii din aria de acoperire pentru care au obţinut Delegarea în condiţiile 

prezentului Contract şi ale regulamentului local de organizare şi funcţionare a serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare; 

4. să monteze pe cheltuială proprie câte un contor la branşamentul fiecărui Utilizator casnic, în 
termenele şi în condiţiile stabilite în caietele de sarcini de autorităţile administraţiei publice 
locale semnatare ale prezentului Contract de delegare; 

5. să respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanţă stabiliţi de autorităţile 
administraţiei publice locale prin caietele de sarcini în baza unui studiu realizat de către un 
expert în urma evalăurii adecvate a aspectelor tehnice şi să plătească penalităţi pentru 
nerespectarea indicatorilor de performanţă angajaţi în 
condiţiile menţionate; Studiul de specialitate va fi întocmit şi plătit de autoritatea delegantă 
(ADI ECOAQUA Călăraşi). 

6. să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. informaţiile solicitate şi să 
asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi 
dezvoltării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare în conformitate cu clauzele Contractului de Delegare şi cu prevederile legale în 
vigoare; 

7. să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de 
operare; 

8. să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi, prelevând şi utilizând anual o 
sumă egală cu 0,5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli; 

9. să preia de la autorităţile administraţiei publice locale, pe bază de proces-verbal de predare-
preluare, patrimoniul, precum şi personalul angajat, aferent realizării serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare, în funcţie de nevoile şi posibilităţile Operatorului; 

10. să furnizeze serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, conform prevederilor din 
caietul de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţă; 

11. să fundamenteze şi să supună aprobării tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de alimentare cu 
apă şi de canalizare; 

12. să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în Contractul de delegare; 
13. să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente planificate şi accidentale, precum şi reparaţiile 

capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul concesionat; 
14. operatorul va lua toate măsurile necesare privind Bunurile de Retur, astfel încât, la încheierea 

Contractului de Delegarea, capacitatea de a realiza serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare a Autorităţii delegante să fie cel puţin egală cu cea existentă la Data Intrării în 
Vigoare a acestuia; 
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15. să întocmească programele anuale de reparaţii, dotări şi investiţii, pe care să le supună spre 
aprobare Autorităţii delegante; 

16. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii. Investiţiile care 
se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata 
Contractului de Delegare, dacă nu s-a convenit altfel la încheierea acestuia; se va menţiona 
explicit modul de repartiţie a acestor bunuri la încetarea din orice cauză a acestuia; 

17. să propună Autorităţii delegante scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând 
patrimoniului concesionat în baza legislaţiei în vigoare; 

18. să transmită Autorităţii delegante modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum 
şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an 
pentru înregistrarea în contabilitatea Autorităţii delegante; 

19. să restituie Bunurile de Retur, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la 
încetarea Contractului de Delegare; 

20. să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru 
asigurarea continuităţii activităţii; 

21. să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru bunurile din patrimoniul public, 
conform legislaţiei în vigoare privind asigurările, în funcţie de suportabilitatea acestora prin 
tarif; 

22. să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a 
muncii; 

23. să predea la încheierea Contractului de Delegare toată documentaţia tehnico- economică 
referitoare la Serviciile concesionate; 

24. să realizeze investiţiile care vor fi specificate detaliat în anexele la Contractul de delegare. 
25. să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, 
condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind 
folosirea şi protejarea patrimoniului etc.) 

26. la încetarea Contractului de Delegare, să încheie cu Autoritatea delegantă un contract de 
vânzare-cumpărare având ca obiect Bunurile de Preluare prevăzute ca atare în caietul de 
sarcini şi stabilite prin prezentul Contract de delegare, în privinţa cărora Autoritatea delegantă 
şi-a manifestat intenţia de a le dobândi; 

27. la încetarea Contractului de Delegarea din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând 
forţa majoră, Operatorul este obligat să asigure continuitatea furnizării serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia 
de către Autoritatea delegantă; 

28. în cazul în care Operatorul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură 
să conducă la imposibilitatea realizării Serviciilor , va notifica de îndată acest fapt Autorităţii 
delegante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii Serviciilor . 

Operatorul nu va acorda nici unei persoane angajate de Autoritatea delegantă sau de 
subcontractanţii sau mandatarii acestuia, nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca 
stimulare sau recompensă pentru a acţiona, pentru că a acţionat sau că s-a abţinut să acţioneze într-
un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abţinut să se arate în defavoarea oricărei 
persoane, în legătură cu acest Contract. 
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Articolul 19 - Obligaţia de a încheia contracte de branşare/racordare şi utilizare a 
serviciilor 

Operatorul se obligă să încheie un contract de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor şi în urma 
acestuia să furnizeze servicii de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare la cererea oricărui 
proprietar sau chiriaş din clădirile amplasate în interiorul Perimetrelor de Distribuţie a Apei şi de 
Colectare a Apei Uzate , dacă aceştia îndeplinesc condiţiile stabilite în art. 46 - 50 din Dispoziţiile 
Speciale - Partea Comună. 

Articolul 20 - Obligaţii generale privind lucrările 

1. Operatorul are obligaţia generală de a executa lucrările necesare pentru furnizarea, adaptarea şi 
extinderea Serviciilor în mod corespunzător, din proprie iniţiativă şi în condiţiile 
financiare prevăzute în articolele 9-11 din Dispoziţiile Speciale - Partea Comună, 
indiferent de natura lucrărilor ce trebuie efectuate şi indiferent de bunurile aferente 
acelor lucrări. Aceasta obligaţie generală a Operatorului decurge în mod direct din 
obligaţia prevăzută în art. 18 de mai sus privind furnizarea Serviciilor în mod 
permanent, continuu şi constant. 

Pentru a asigura executarea corespunzătoare a acestei obligaţii, ea este însoţită de: 
obligaţia permanentă de a întreţine Bunurile de Retur în stare funcţională acceptabilă în 

vederea îndeplinirii funcţiilor cărora le sunt destinate şi obligaţia de a înlocui aceste bunuri; 
a) obligaţia de întreţine Bunurile de Preluare şi eventual de a le înlocui pentru a permite 

Autorităţii delegante sa-şi exercite efectiv dreptul de preluare a acestor bunuri la 
încetarea prezentului Contract de delegare. 

2. Pentru executarea corespunzătoare a prezentului Contract de delegare şi pentru controlul 
său, lucrările efectuate de Operator trebuie să facă parte dintr-una dintre categoriile 
definite în articolele 6, 7 şi 8 din Dispoziţiile Speciale - Partea Comună, adică: 

a) Întreţinere 
b) Înlocuire 
c) Reabilitare, extindere şi modernizare 

3. Operatorul trebuie să efectueze lucrările de investiţii stabilite în Planul de Investiţii, în 
condiţiile şi la termenele prevăzute de acesta. 

Articolul 21 - Obligaţii specifice în cursul Perioadei de Tranziţie 

1. Preluarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în vederea operării, se va face 
după ce părţile convin că acesta îndeplineşte condiţiile de operare în siguranţă. Perioada de 
Tranziţie se întinde de la Data preluării sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în 
vederea operării pe o perioadă 5 ani şi are ca scop efectuarea demersurilor necesare obţinerii 
performanţelor prevăzute în normativele legale privind funcţionarea sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum şi implementarea Planului de Măsuri şi Acţiuni Prioritare care va 
fi anexat la prezentul Contract de delegare după elaborarea şi semnarea sa Planul de Acţiuni şi 
Măsuri prioritare va fi întocmit în cel mult şase luni de la semnarea contractului de delegare, 
perioadă după care operarea efectivă a sistemului poate fi preluată de către Operator. 

2. În cursul Perioadei de Tranziţie, Operatorul trebuie să execute lucrările de reabilitare şi 
modernizare, pe care le consideră necesare pentru furnizarea corespunzătoare a Serviciilor, pe 

care le identifică cu ocazia inventarierii menţionate în art. 10.2 şi 10.3 de mai sus şi pentru care 
dispune de resursele necesare. Operatorul este în special obligat să prezinte un Plan de 
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îmbunătăţire a continuităţii Serviciilor în termen de 12 luni de la finalizarea implementării 
Planului de Acţiuni şi Măsuri prioritare. Acest plan va cuprinde o descriere în detaliu a 
dispozitivelor de protecţie şi va recomanda lucrări de reabilitare şi îmbunătăţiri tehnice. 
La sfârşitul Perioadei de Tranziţie, Concesionarul va face o descriere amănunţită , în raportul său 
anual către autoritatea delegantă, menţionat în art. 44 de mai jos, a tuturor investiţiilor realizate în 
cursul Perioadei de Tranziţie, precum şi despre rezultatele implementării planurilor mai sus 
menţionate. 
3. În cazul în care anumite bunuri prezintă deficienţe grave în cursul Perioadei de 

Tranziţie, pe care Operatorul nu le poate îndrepta prin executarea de lucrări de reabilitare şi 
modernizare sau prin executarea de Lucrări de Înlocuire, Părţile convin să colaboreze în 
vederea identificării unei soluţii tehnice şi financiare care să remedieze deficienţa. Dacă acest 
lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile art. 57 de mai jos. 4. Preluarea activelor prin 
prezentul contract de delegare a gestiunii se va face pe baza inventarelor fizice şi valorice a 
obiectelor ce compun sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare. Acolo unde din diferite 
motive autorităţile publice locale nu pot pune la dispoziţie valorile defalcate pe obiecte, în 
perioada de tranziţie va fi efectuată o reevaluare sub coordonatrea operatorului. Costurile 
generate de această reevaluare vor fi suportate de către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară în numele şi pentru autorităţile administrativ teritoriale. 

Articolul 22 - Exercitarea drepturilor şi intereselor contractuale ale părţilor 

1. Operatorul se obligă să informeze Autoritatea delegantă în legătură cu orice schimbare 
a structurii capitalului social sau al acţionariatului Operatorului, care ar putea conduce la o 
exercitare a controlului asupra Operatorului în condiţii diferite faţă de cele existente la Data 
Intrării în Vigoare. 

2. Operatorul trebuie să gestioneze şi să furnizeze singur Serviciile. Dacă există riscul 
pierderii drepturilor sale, Operatorul nu poate să transfere nici în întregime, nici în parte 
drepturile ce-i revin conform prezentului Contract de delegare şi nici să-şi substituie, prin 
propria putere, un terţ în exercitarea integrală sau în parte a drepturilor şi competenţelor 
acordate de către Autoritatea delegantă prin operarea Serviciilor, fără acordul prealabil şi 
explicit al Autorităţii delegante. 

În cazul în care Operatorul recurge la terţi în executarea unor atribuţii, obligaţii sau competenţe ce 
îi revin în virtutea prezentului Contract de delegare, rămâne singurul răspunzător în faţa Autorităţii 
delegante. 

Articolul 23 - Respectarea prevederilor legale 

1. Pe întreaga durată a Contractului de Delegare, Operatorul se obligă să respecte 
prevederile legale şi reglementare în vigoare. Se reaminteşte expres că, din proprie iniţiativă, 
Autoritatea delegantă poate stabili astfel de standarde atunci când interesul public o cere. În 
acest scop, Operatorul trebuie să adapteze modul de furnizare a Serviciilor şi bunurile care fac 
parte din aceste servicii la noile reglementari şi standarde, în concordanţă cu principiul 
adaptabilităţii menţionat în art. 2 din Dispoziţiile Speciale - Partea Comună. 

2. Operatorul nu se poate prevala de nici o modificare sau completare a prevederilor legale şi 
reglementare şi a standardelor aplicabile la Data Intrării în Vigoare pentru a se exonera de vreuna 
dintre obligaţiile ce-i revin conform prezentului Contract de delegare, fără a se limita prin aceasta 
aplicarea, dacă este cazul, a art. 57 de mai jos şi a prevederilor Dispoziţiilor Speciale legate de 
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modificarea şi/sau ajustarea preţurilor şi tarifelor, mai ales dacă durata şi obiectul lucrărilor de 
conformare pot genera un dezechilibru economico- financiar în furnizarea Serviciilor . 

Articolul 24 - Responsabilităţile şi asigurările Operatorului 1. 

Responsabilitatea generală a Operatorului 

Operatorul este singurul responsabil pentru furnizarea Serviciilor , pe care le gestionează pe 
propriul sau risc, în conformitate cu Contractul de delegare. 
Orice răspundere care ar putea rezulta din furnizarea Serviciilor sau care ar putea interveni în urma 
exploatării sau deţinerii bunurilor aferente Serviciilor este transferată Operatorului. 
2. Obligaţia de a se asigura 
De la Data Intrării în Vigoare şi pe întreaga durată a prezentului Contract de delegare, Operatorul 
este obligat să se asigure, prin poliţe de asigurare încheiate cu societăţi de asigurare înregistrate în 
România, împotriva tuturor riscurilor financiare rezultate din daunele pe care le-ar putea provoca 
pierderea parţială sau totală a instalaţiilor de producţie şi transport de apă şi de canalizare, când 
riscul reprezintă mai mult de 2,5%o (doi virgulă cinci la mie) din fondurile proprii ale 
Operatorului. În scopul asigurării, beneficiarul asigurării este Autoritatea delegantă şi acele fonduri 
proprii sunt cuprinse în contabilitatea Operatorului. 
Riscurile ce vor fi acoperite de asigurare se referă la cutremure, incendii şi explozii, riscuri 
electrice şi stricarea utilajelor, inclusiv cele care sunt consecinţa unor fenomene naturale. 
Acoperirea altor riscuri, în special cele legate de Utilizatori, este lăsată la latitudinea Operatorului, 
luând în considerare capacitatea sa financiară. Totuşi, acest aspect nu poate în nici un caz sa 
exonereze Operatorul de responsabilitatea sa faţă de Autoritatea delegantă şi terţi. 
În mod regulat şi cel puţin o dată pe an, Operatorul va comunica Autorităţii delegante un tabel, în 
care va fi cuprinsă o enumerare a poliţelor de asigurare în vigoare, ca anexă la raportul anual 
menţionat în art. 44 de mai jos. Poliţele şi modificările lor sunt ţinute în permanenta la dispoziţia 
Autorităţii delegante. Operatorul se obligă să informeze Autoritatea delegantă despre orice 
încetare, modificare sau limitare a acestor poliţe, care implică o schimbare semnificativă în ceea ce 
priveşte orice acoperire a riscurilor pentru care s-a încheiat anterior poliţa. Operatorul va aviza 
Autoritatea delegantă, precum şi pe asigurătorul respectiv ori de câte ori are loc o schimbare de 
situaţie, prezentă sau potenţială, care ar putea afecta riscul suportat de asigurător. 
Oricând consideră că este necesar, Autoritatea delegantă poate recomanda Operatorului extinderea 
obiectului sau naturii asigurării, pentru a asigura acoperirea unei părţi mai largi sau a integralităţii 
riscurilor. 
3. Obligaţia de a realiza indicatorii de performanţă 
l.Indicatorii de performanţă, cantitatea şi calitatea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare sunt prevăzute în Anexa 3 parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii , 
Dispoziţii speciale -Partea comună. 
2. Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de Operator în asigurarea 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. 
3. Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare, avându-se în vedere: 

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
b) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; 
c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de alimentare cu apă şi 

de canalizare; 
d) respectarea reglementărilor specifice din domeniu. 
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Articolul 25 - Obligaţiile faţă de terţi şi contracte cu terţii 

1. Operatorul poate semna orice contract cu terţi în scopul asigurării furnizării Serviciilor, 
în special pentru achiziţia apei, conform termenilor art. 22.2 de mai sus. 

2. La Data Intrării în Vigoare, toate obligaţiile faţă de terţi contractate de operatorii 
existenţi la data semnării prezentului Contract de delegare sunt transferate Operatorului, în 
special cele ce decurg din executarea angajamentelor anterioare, cu excepţia obligaţiilor de 
natură financiară transferate Autorităţii delegante, lista acestora fiind elaborată în cursul 
Perioadei de Tranziţie şi anexată la prezentul Contract de delegare. 

Părţile convin expres că aplicarea prezentului articol nu poate limita sau reduce obligaţiile 
Operatorului, care rezultă din Contractul de delegare. 
3. De fiecare dată când Operatorul încheie un contract cu terţi în legătură cu Serviciile, 

Autoritatea delegantă va putea să ia locul Operatorului, în cazul încetării prezentului Contract 
de delegare din orice motiv. 

Secţiunea 3- Drepturile şi atribuţiile Operatorului 

Articolul 26 - Drepturile Operatorului 

Operatorul are următoarele drepturi: 
1. să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi serviciile 

publice ce fac obiectul contractului de delegarea; 
2. să încaseze contravaloarea serviciilor furnizate; 
3. să aplice tariful aprobat conform prevederilor legale; 

4. să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului 
contractual. 

Articolul 27- Întinderea exclusivităţii furnizării Serviciilor 

1. Pe durata prezentului Contract de delegare, Autoritatea delegantă deleagă în mod 
exclusiv Operatorului furnizarea Serviciilor în Aria Delegării, conform prevederilor punctului 
2 de mai jos. Prin urmare, Autoritatea delegantă se obligă să nu acorde nici o autorizaţie 
administrativă sau de altă natură, care ar putea duce la limitarea sau împiedicarea Operatorului 
în exercitarea drepturilor sale de furnizare în exclusivitate a Serviciilor . 

Autoritatea delegantă se obligă de asemenea să depună toate eforturile pentru a-l proteja pe 
Operator împotriva atingerilor de orice natură aduse exerciţiului drepturilor sale exclusive în Aria 
Delegării şi, în cazul litigiilor, să-l sprijine pe Operator până la soluţionarea acestora. 
2. Operatorul nu poate în nici un caz să ceară tragerea la răspundere a Autorităţii delegante în 
temeiul punctului 1 de mai sus, cu excepţia cazului în care nerespectarea exclusivităţii ar fi 
provocată de un act săvârşit cu intenţie de Autoritatea delegantă sau de neîndeplinirea de către 
acesta a obligaţiilor sale prevăzute în prezentul Contract de delegare. Astfel, Operatorul se obligă 
să exercite orice acţiune şi cale de atac pentru a obţine respectarea de către terţi a dreptului său de 
exclusivitate şi pentru ca obligaţiile ce incumbă acelor terţi să fie îndeplinite de către aceştia. 

Articolul 28 - Atribuţiile Operatorului privind lucrările 

Conform art. 23 de mai sus, Operatorul deţine, prin delegare de la Autoritatea delegantă, 
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integralitatea atribuţiilor şi competenţelor prevăzute de dispoziţiile legale şi reglementare 
aplicabile şi, în special, de legislaţia privind regimul juridic al proprietăţii publice şi private, în 
scopul executării lucrărilor menţionate în art. 20 de mai sus. Operatorul nu poate exercita 
competenţele respective decât atunci când acestea sunt necesare pentru realizarea acelor 
lucrări ce fac parte din Contractul de delegare şi pentru exploatarea echipamentelor şi 
instalaţiilor rezultate din lucrările respective. 

Operatorul îşi poate exercita atribuţiile şi competenţele menţionate la punctul 1 de mai 
sus numai dacă respectă toate prevederile legale şi reglementare precum şi cu procedurile 
aplicabile şi regulile speciale impuse de Autoritatea delegantă pentru realizarea 
echipamentelor şi lucrărilor specifice. 

În plus, Operatorul trebuie mai întâi să informeze Utilizatorii şi alte persoane implicate 
despre orice lucrări efectuate pe terenurile lor sau despre limitarea drepturilor de proprietate, 

aşa cum se prevede în art. 19 din Dispoziţiile Speciale - Partea Comună. Operatorul se angajează 
sa plătească, conform prevederilor legale aplicabile, o despăgubire persoanelor pentru prejudiciile 
ce rezultă din lipsirea şi tulburarea folosinţei serviciilor menţionate în art. 5.1, pe care acestea 
trebuie sa le suporte ca o consecinţă a executării de lucrări de către Operator conform prezentului 
Contract de delegare. 
Autoritatea delegantă se angajează să plătească o indemnizaţie oricărui terţ pentru 

lipsirea sau limitarea (servitute) exercitării drepturilor acestuia asupra unui teren, ca o 
consecinţă a unei exproprieri necesare executării lucrărilor respective. Fiecare procedură de 
expropriere se desfăşoară cu strânsa colaborare a Autorităţii delegante şi Operatorului, iar 
Autoritatea delegantă îl va sprijini pe Operator în orice litigiu ce ar putea rezulta din aceasta. 

Autoritatea delegantă trebuie să plătească o despăgubire oricărui terţ în cazul luării unor 
hotărâri ce ar conduce la restrângerea furnizării de către Operator a Serviciilor. 

Articolul 29 - Atribuţiile Operatorului privind aprovizionarea sa cu apă brută 

1. În ceea ce priveşte serviciul public de alimentare cu apă, Operatorul deţine toate 
autorizaţiile necesare pentru aprovizionarea sa cu apă brută. 

2. Operatorul se angajează să menţină, să gestioneze şi să exploateze potenţialul resurselor 
naturale, menţionate la punctul 1 de mai sus, pentru producţia de apă potabilă, prin 
implementarea unui plan de management corespunzător, elaborat împreună cu Autoritatea 
delegantă. 

3. Operatorul şi autorităţile competente stabilesc de comun acord perimetrele reglementare 
de protecţie a instalaţiilor de apă ce vor fi folosite pentru apă potabilă şi canalizare. În 
cadrul perimetrului Operatorul răspunde de întreţinerea şi consolidarea interdicţiilor de 
acces. În afara perimetrelor, întreţinerea bazinelor de apă, a malurilor râurilor şi a 
lagunelor rămâne responsabilitatea autorităţilor publice de specialitate şi/sau a Autorităţii 
delegante. 

Secţiunea 4 - Personalul Operatorului şi Politica de Resurse Umane 

Articolul 30 - Personalul 

1. Personalul Operatorului este supus legilor şi reglementărilor aplicabile din România, 
precum şi contractelor colective de muncă aplicabile sectorului de activitate respectiv. 

2. Operatorul se angajează să aplice o gestiune a resurselor umane corespunzătoare, să 
dezvolte un management corespunzător în scopul utilizării cât mai eficiente a resurselor 
umane existente. 
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3. Operatorul va include o evaluare a acţiunilor sale întreprinse în domeniul resurselor umane 
în raportul anual definit la art. 44 de mai jos. 

Articolul 31 - Personalul şi pregătirea profesională 

1. Evoluţia numărului de angajaţi 
Numărul personalului este definit ca totalul persoanelor ce ocupă efectiv o funcţie în cadrul 
Operatorului, în temeiul unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată încheiat cu 
acea societate în conformitate cu legea aplicabilă. 
2. Pregătirea profesională 
În ceea ce priveşte cadrele de conducere, Operatorul se angajează să continue şi să îmbunătăţească 
politica de pregătire profesională, în special sub aspectele organizării industriale şi socio-
profesionale, precum şi managementului. În ceea ce priveşte 

personalul de execuţie, Operatorul se angajează să continue şi să îmbunătăţească politica de 
pregătire profesională, în special sub aspectele tehnice şi profesionale. 

Articolul 32 - Atribuţiile specifice ale agenţilor Operatorului 

1. Fiecare dintre agenţii angajaţi de Operator, conform legislaţiei în vigoare, pentru 
monitorizarea şi supravegherea furnizării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare, trebuie să poarte un semn distinctiv şi vizibil, precum şi o legitimaţie pe care să 
fie menţionată funcţia şi sarcinile. 

2. Agenţii Operatorului au, pe răspunderea Operatorului, acces la Branşamentele şi 
Racordurile Utilizatorilor pentru citirea, verificarea şi lucrările utile în vederea furnizării 
Serviciilor , cu respectarea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi clădirilor. 


