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Asociafia de Dezvoltare Intercomunitarl ,,ECOO 2009" Oraq flndlrei, $oseaua Bucuregti, nr.

190. jud. Ialomila, elefon nr. +40 243.273.529. fax nr. +40 243.273.552i cod fiscal 26165517, cod

IBAN RO62 RZBR 0000 0600 1232 4582, deschis la Banca Raiffeisen fendnrei, cod pogtal

925200, e-mail: adiecoo2009@yahoo.com, reprezentata prin domnul MARIAN PAVEL,
Preqedinte. in numele gi pe seama unittrlilor administrativ.teritoriale membre: Judegul lalomila,
orag Jlnddrei, - comunele Ograda. Mtrrcule$ti, Platone$ti, Sudili. Siveni, Movila, Mihail
Kogilniceanu. Giurgeni, Grindu, AlbeEti, Valea Mtrcriqului. Gheorghe Laztrr, BorduEani (aceste

uniteli administrativ-teritoriale avdnd impreuni calitatea de delegalar), denumite in cele ce urmeazi

,.Delegatar". pe de o partc,

9i

S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L. TANDAREI, cu sediul in localitatea f5ndlrci, DJ 212 flndlrei-
FeteEti, judegul lalomita, inmatriculati la Oficiul Registrului Come4ului cu numArul )2llll2l20ll,
cod unic de inrcgistrare RO 28213025, tcl. 0769.061.906, cont IBAN RO l0 RZBR 0000 0600

1338 2042 deschis la Raiffeisen Bank Jindirei, e-mail: adi*ecoo@yahoo.com. reprezenhte prin

Administrator CIOBANU MIHAELA ALINA. in calitate de parte delegattr, denumitil in cele ce

urmeazi ,,Delegat'', pe de alta parte,

Denumite in continuare impreuni ,,Pn{ile" 5i separat ..Partea",

AVAND ix vr,or,nE'

Hourarea Adunlrii Generale a Asocialilor Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitare

.,ECOO 2009" nr. 3110.03.2022, pentru atribuirea direct{ a contractului de "delegare prin
atribuire directtr a gestiunii serviciului public de salubrizar€ a dqeurilor municipele ln
judetul I.lomita".

Au convenit incheierea prezentului Contract de delegarc prin incredinpre dirccti a gestiunii

serviciului de salubrizare, respectiv a activitSlii de colectare qi transport a deqeurilor municipale qi a

altor fluxuri de deqeuri. conform termenilor qi condiliilor slipulate in cele ce urmeazl:

CAPITOLUL I. DEFINITII $I INTERPRETARE

ARTICOLUL I -DEFINITII $I INTERPRETARE

(l) in sensul prezentului Contract, termenii gi expresiile scrise cu majusculi vor avea, cu exceplia

situaliei in care contextul reclami altfel, sensul stabilit in prezentul Articol:

- inseamnl cu privire la orice persoantr. oricare alti persoane (uridicl) care controleaze

direct sau indirect prima persoane, care este sub controlul primei persoane sau carc este controlate

impreunl cu prima p€rsoane de citre un te4; in sensul prezentului Contract termenul ,.control" cu

referire la orice persoani inseamne delinerea, direct sau indircct. a oriclreia dintre urm6toarele: (i)
cel pulin jumf,tate din capitalul social sau activele afacerii sau (ii) cel putin jumatate din drepturile
de vot in adunlrile aclionarilor/asociafilor sau (iii) dreptul de a numi cel pulin jumatate dintre
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membrii consiliului de adminiskatie sau organelor statutare care rcprezintii o asemenea persoane

0uridice);

"An Contractual" - inseamnl o perioadi de timp incepind la Data inceperii Contractului gi

terminindu-se la aceeagi dati a anilor urmtrtori, pAni la data incetirii duratei prezentului Contract;

"Aria Delegirii" - inseamnl raza teritoriall a unitililor administrative carc formeazl imprcuna

Delegaurul.

,,Asociatia' sau ,,ADI' - inseamna Asocialia de Dezvoltare lntercomunitare ,,ECOO 2009",
inregistrattr in Registrul asocialiilor gi fundaliilor de pe lingi Judecitoria lalomila cu numerul 6 din
24 septembrie 2009.

,,Autoritstea Competenti" - inseamna orice instanli judecetoreasce comp€tenttr gi orice auroritate

locall, nalionall sau organizalie intemalionali, inspectorat, agenlie, ministru. minister. persoane

oficial5 sau funclionar public din cadrul Guvernului Rominiei, institulie publictr, inclusiv, dar

nelimitindu-se la, Autoritatea de Reglementare;

,Autoritatea de Reglementere" - inseamn6 Autoritatea Nalional! de Reglemenure pentru

Serviciile Publice de Gospodirie Comunali (ANRSC) sau orice altil institulie similar6 care poate fi
autorizati gi imputemiciti conform Legii in vigoare la un moment dat str monitorizeze li se

reglementezc regimul tarifelor gi/sau al Serviciului:

,,Autorizrlii" - inseamntr toate autorizaliile, licenlele. permisele, certificatele, avizele. aproblrile
etc., emise de Autoritatea de Reglementare sau alti Autoritate Compet€nte, in scopul

fumizlrii/prestirii qi gestiunii Serviciului;

,,Bio-degeuri" - inseamni degeuri biodegradabile provenite din gridini gi parcuri, degeurile

alimentare sau cele provenite din bucitiiriile gospodiriilor private. restaurantelor, firmelor de

catering ori din magazine de vdnzare cu amlnuntul, compatibile cu depurile provenite din unitilile
de prelucrare a produselor alimentarc;

"Bune Practici Comerciale" - inseamni toate acliunile, faptele, metodele gi practicile relevante

aplicabile in general in vederea gestionirii Degeurilor care, la un anumit moment dat, in termeni

rezonabili 9i in condiliile legii. pot asigura rezulutul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru

scopul Serviciului carc face obiectul prezentului Conract, Bunele Practici Comerciale includ:

(A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalalii 5i
stalii, resurse adecvate, inclusiv a utilittrtilor necesare astfel inc6t aceste elemente ante-mentionate
si funclioneze la capacitate maximE atit in condilii normale de operare, cAt gi in condilii
exceplionale de operarc ce pot fi previzute in limite rezonabile;

(B) suficient personal de exploatare cu experienttr gi instruirc adecvate in operarea

corecte gi eficienti a elementelor menlionate la litera (A) de mai sus, linand cont de specificaliile li
normele de fabricatie; totodaltr. acest personal trebuie str fie capabil sl lucreze 9i in condilii
neobignuite ce pot fi prevezute in limite rezonabile;

(C) operaliile de intrelinere gi reparalii preventive ori de rutini, execurate intr-un mod

care asiguri exploatarea gi operarea in siguranl! li pe termen lung. linand cont de rccomandtrrile
fabricantului; de asemenea, opera(iunile de intrelinere pi reparalii ante-menlionate vor fi executate
de personal instruit $i cu experienli, care deline know-how-ul, tehnica, uneltele gi echipamentele
adecvate;
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(D) verificlri li controale inopinate $i adecvate pentru a asigura funclionarea la parametri

oprimi a echipamentelor gi utilajetor folosite in gestiunea Serviciului conform, at{it in conditii

normale, cit gi in condilii neobignuite (ce pot fi prevtrzute in limite rezonabile); li
(E) operarea echipamentelor gi utilajelor folosite in gestiunea Serviciului in condilii de

siguranli deplini pentru personalul manevrant, alli angajali. populalie, mediul inconjurltor, Precum
gi pentru alte instalalii conexei

"Bunuri de Preluare" - inseamne acele bunuri care la Data incettrrii Contractului pot reveni

Delegatarului, in mdsura in care acesta din urmi iii manifesti intenlia de a prelua bunurile

respective in schimbul plllii unei compensalii, in condiliile Legii gi alc prezentului Contract;

"Bunuri de Retur'- inseamna acele bunuri care, la Data incetilrii Contractului, revin sau inre in
proprictatea Delegatarului, de plin drept, in principiu gratuit (cu exceplia cazurilor prevAzute de

prezentul Contract), in bun[ stare, exploatabile 9i libere de orice sarcini, ipoteci. gajuri sau garanlii

ori obligalii similarel

"Bunuri Proprii" - inseamnl acele bunuri care apa4in Delegatului qi care rlmdn in proprietatea sa

duptr Data incettrrii Contractului;

"Colectarea Separati' - inseamnl colectarea in cadrul cereia un flux de degeuri este ptrstrat

separat in funclie de tipul 5i natura degeurilor. cu scopul de a facilita tratarea specifici a acestora;

"Contrlct'- inseamni prezentul Contract de delegare a gestiunii Serviciului, imprcuntr cu toate

Anexele sale, a$a cum pot fi modificarc acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul P[4ilor
prin acte adilionale;

-Datr de lncepere (a Contractului)" - inseamni data semnirii de cere P64i a procesului verbal

de predare-primire (care va deveni Anexa nr.4 la prezentul Contract) a bunurilor concesionate de

Delegaur Delegatului, care fac parte din infrastructura afercntl Serviciului, dup6 indeplinirea

cerinlelor prevlzute la Articolul 3 ("Durata Contractului, Perioada de Mobilizare qi Data de

incepere") din prezentul Contract pentru Perioada de Mobilizare; Data de incepere este considerati
data de incepere a primei activiteti.

"Data Intririi in Vigoare" - inseamni Data Semnirii Contractului, mai jos definiti, datl la care

Contractul va intra in vigoarc;

'Data incetlrii (Contractului)" - inseamnl data la care Contractul igi inceteazl efectele intre
PI4i. ftrI a aduce atingere excepliilor stipulate la Articolul 50 ("Menlinerea unor prevederi duptr

Data incetlrii") din prczentul Contract;

"Data Semnirii (Contractului)" - inseamni data c6nd Contractul a fost scmnat de cetre

reprczentanlii Delegatului gi ai Delegatarului/ADl in numele Ei pe seama Delegatarului sau de cetre
ultimul dintre acegia in cazul in care Contractul nu este semnat in aceeagi zi de ambele Pl4i;

"Daunl" - inseamntr orice prejudiciu, direct sau indirect, constAnd in pierderea efectivl suferiti de

creditorul obligaliei neindeplinite de cealalti Parte qi beneficiul de carc acesta este lipsit, la
stabilirea prcjudiciului linindu-se cont gi de cheltuielile pe care Panea prejudiciati le-a realizat
pentru limitarea sau evitarea prcjudiciului gi orice alte costuri gi cheltuieli de orice naturl gi tip,
angajate in vederea restabilirii situaliei care ar fi trebuit se existe in lipsa respectivului prejudiciu;
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"Delegst" - inseamna entitatea cereia i-a fost aribuit direct prezentul contract:

S.C. ADI ECOO 2009 S.RL. TANDAREI. cu sediul in localitatea Jnndlrei. DJ 212 J6ndlrci-
Fetegti, judelul lalomila, inmatriculate la Oficiul Registrului Come4ului cu numfrul
JZI/ll2/201I, cod unic de inregistrarc RO 28213025. tel. 0769.061.906, cont IBAN RO l0 0000

0600 1338 2042 deschis la Raiffeisen Bank flndirci, reprezentate prin Administrator Ciobenu
Miheela Aline;

"Delegatar' - inseamntr urmtrtoarcle unittrli adminisrrariv-teritoriale: oraq ftrndlrei, comunele

Ograda, Mlrculeqti, Platonelti, Sudili, Slveni, Movila. Mihail Kogllniceanu, Giurgeni. Grindu,
Albeqti, Gheorghe Laztrr, Borduqani, Valea Mlcrigului gijude;ul Ialomila, membrc ale ADI care a

atribuit direct prezentul Contract prin intermediul AD[:

,,Depozit" - inseamne rampa pentru depozitarea Degeurilor, la suprafali sau subteran, pentru scopul

prczentului contract acesta referindu-se la depozitul conform judelean/regional situat in oraqul

Slobozia, Judetul lalomila;

"Degeu(uri)" - inseamni orice substanltr sau obiect pe carc delinitorul il arunci ori are intenlia sau

obligalia si il arunce:

"Deqeuri din ambalaje" - inseamni Degeurile carc au fost inilial utilizate ca ambalaje (orice

material care este utilizat pentru a impacheta, proteja. inmdna, prcda 9i prezenta bunuri). Deqeurile

din ambalaje pot rezulta dintr-o gami largi de surse incluzind supermarketuri, magazinc de

desfacere, industrii producitoare, gospodirii. spitale, hoteluri, restaurante gi companii de transport.

Obiecte precum sticle, cutii de plastic, doze de aluminiu, ambalaje de m6ncare, paleli de lemn, 9i

bidoane sunt clasificate ca ambalaje.

"Degeuri Menajere" - ins€amne Degeurile provenite de la Utilizatorii Casnici, astfel cum sunt

definili de prezentul Articol;

"Degeuri Municipale" - inseamni Deqeuri Menajere gi Deqeuri Similare;

"Dgeuri Reciclabile" - inseamni degeurile care prin opera(iuni de valorificare pot fi transformate

in produsc, materiale sau substanle pentru a-pi indeplini funclia inilialtr ori pentru alte scopuri.

Operaliunile de valorificare care se incadreaztr in categoria rcciclIrii includ retratarea materialelor

organice, dar nu includ valorificarea energetica gi conversia in vederea folosirii materialelor drcpt

combustibil sau pentru operatiunile de umplere.

"Deqeuri Similare' - inseamnl Deqeuri care din punctul de vedere al naturii gi al compoziliei sunt

comparabile cu Degeurile Menajere. exclusiv degeurile din produclie, din agricultur6 qi din
activititi forcstiere;

"Degeuri Verzi" - inseamni Bio{eqeurile compuse din Deqeuri provenind din parcuri sau grldini,
precum frunze, iarb6, flori. garduri vii, crengi etc.;

"Durata Contractului " - va avea inielesul prevlzut la Art. 3 din prczentul Conract;

'Indicitori de Performanll" - inseamna lndicatorii Tehnici 9i Indieatorii Privind Jintele, astfel
cum sunt definili in prezentul Articol;

"Indicrtori privind fintele" - inseamnl cerinlele tehnice, cantitative gi procentuale legate de

lintele care trebuie atinse in gestiunea Serviciului, de indeplinit de cltre Delegatar conform
Regulamentului Serviciului (Anexa nr. I la prezenrulnConrract);
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"Indicatori Tehnici" - inseamnE cerinlele fi standardele legate de eficienta Serviciului, care

trebuie indeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului si Caietului de Sarcini;

,,Informafii Conlidenliale" - inseamnl: (i) toate evidenlele, rapoartele, conturile 9i alte documente

9i informalii transmise sau puse la dispozilie (gi marcate drept confidenliale) de o Parte celeilalte

(sau. in inplesul prezentului Contract, de sau cetrc ADI) in legeure cu obiectul prezentului

Contract (transmise in orice mod 9i indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele

cu caracter personal in sensul Legii privind proteclia datelor cu carester personal; 9i (ii) informaliile
sensibile din punct de vedere comercial care reprezinttr acele informalii a clror dezviluire ar

prejudicia sau ar putea prcjudicia interesele comerciale ale oriclrei persoane. secretele comerciale,

drepturile de proprietate intelectualtr 9i elementele de know-how ale oricirei Pi4i gi carc sunt

exceptate de la liberul acces la informalii conform Legii;

,,Lege" - inseamni orice norme de drept aplicabile in Rominia incluzAnd, dar flrd a se limita la

acestea: tralate. legi, ordonanle, hotiriri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii,

decrete. directive, principii generale de drept 9i hottrrAri judecitoregti obligatorii erga omnes,

precum 5i reglementirile obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum gi orice cerinli sau

recomandare a Auloriteli de Reglementare, a unei Autoritili Competente din Rominia sau la

nivelul Uniunii Europene. sau interpretare sau aplicare a oricircia dintre cele de mai sus de cetre o

Autoritarc Competenttr din RomAnia sau la nivelul Uniunii Europene. in sensul prezentei definilii

,,hotdrdrile judecdtoresti obligatorii erga omnes" reprezint{ (i) hotlririle judecebregti definitive
pronunFte in materia contenciosului adnrinistrativ prin care s-a anulat in tot sau in parte un act

administrativ cu caracter normativ. (ii) deciziile Cu4ii Constitulionale prin care se constata

neconstitulionalitatea unui act normativ. (iii) recursurile in interesul legii pronun;ate de inalta Curte

de Casalie gi Justilie asupra problemelor de drept care au fost solulionate diferit de instanlele de

judecati prccum gi (iv) hoterArile judecltoregti pronunlate in actiunile colective introduse de cltrc o
categorie anume de cettrleni si carc beneficiazi de efectele acesteia;

"Modilicare Legisl.tivi" - inseamne orice intrare in vigoare, modificare, completare,
suspendare, abrogare (totale sau pa4ialn) a oricarei Legi astfel cum este definiti mai sus sau

orice alt eveniment cu efect similar. intervenit duptr Data Intrarii in Vigoare a Contractului;

"Perioada de Mobilizare" - inseamna perioada cuprinsi intre Data Semnirii gi Data de incepere a

prczentului Contract sau a oricerei activitii din prezentul contract (dupe caz);

"Perioada de Monitorizarc" - inseamne o perioadi specificl (zilnic / lunar / trimestrial / anual) pe

parcursul cirei Delegaurul sau ADI monitorizeazi modul de prestare a Serviciului de cltre Delegat

sau orice perioadl de timp pe parcursul ctrreia Delegatarul sau ADI a decis s[ monitorizeze
performanlele Delegatului prin inspeclii inopinatel

,,Programul de Operare" - inseamnl frecvenla cu care Delegatul trebuie str iqi indeplineasci
obligaliile specifice de fumizare/prestare a Serviciului, in special str incarce Degeurile din cadrul

activitelii de colectare. astfel cum este stabilit in Articolul l6 ("Prestarea Serviciului, graficul de

operare gi intrelinerea bunurilor") din prezentul Contract;

"Regulamentul Serviciului" - inseamne regulamentul serviciului de salubrizare (Anexa nr. I la
prezentul Contract), aprobat de Delegamr/ADl conform regulamenlului-cadru la nivel nalional
adoptat de Autoritatea de Reglementarc; in scopul prezentului Contract vor fi aplicate doar
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prevederile din regulament care privesc Serviciului astfel cum este acesta definit in prezentul

Articol;

"Serviciul" - inseamni urmetoarele activiteli componente ale serviciului de salubrizarc al
Delegatarului. conform Legii: colectarea separaE $i transportul separat al Deqeurilor Municipale 9i

al Degeurilor Similare provenind din activitdli comerciale din industrie 9i institulii, inclusiv fraclii
colectate separat:

"Tariful" - inseamn6 contravaloarea fumizirii/prestdrii Serviciului care face obiectul prezentului

Contract, conform Articolului l0 (,,Tariful") din prczentul Contract:

"Utilizator(i)" - inseamnl: comuniGlile locale considerate in intrcgul lor sau comunitllile locale
componente ale ADI ca reprezentanli ai utilizatorilor (persoane fizice Ei juridice). in cazul

activitetilor specifice Serviciului care sunt prestate de cetre Delegat a ctrror valoare se achit{ direct
Delegatului de citre Delegatar/ADI de la bugetul local;

"Utilizato(i) Cesnic(i)" - inseamna Utilizatorii, astfel cum sunt definili mai jos, care sunt
persoane fizice sau asocialii de proprietari ai apartamentelor din condominii, dupd caz;

"Utilizstor(i) Non-Casnic(i)" - inseamntr Utilizatorii, allii decAt Utilizatorii Casnici, astfel cum

sunt definiti de prezentul Articol, 9i in special persoanele juridice precum: agenli economici,
institulii publice. asocialii altele decAt asocialiile de proprietare. fundalii etc.;

,,2i" - inseamni orice zi calendaristici, atunci cdnd nu se face rcferire expresi la,,Zi Lucrtrtoare":

..Zi Lucrtrtoare" - inseamn6 orice zi in afara (i) zilelor de sambAE $i duminicE; (ii) oric6rei zile de

sirbltori legale in Rominia sau oricirei zile in care bincile sunt inchise pentru tranzaclii, in
conformitate cu Legea in vigoarc.

(2) in cuprinsul prczentului Contract gi/sau in Anexele sale. termenii folosili cu majuscule iqi vor
ptrstra, indiferent de locul in care sunt folosili in cuprinsul acestora, inlelesul dat in definilia
aferenti. Formele cuvintelor la singular subinleleg formele de plural qi invers.

(3) Impe4irca pc capitole gi articole. precum qi titlurilc din Contract sunt introduse numai pentru a

ugura sistematizarea pi nu va afecta interpretarca prezentului Contract 5i nu va servi interprcttrrii

  intenliilor Pl4ilor.

(4) Orice referire la anicole sau numere de articole va insemna, dacA nu este altfel specificat, o

referire la anicolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele
prczentului Contract.

(5) Referirile la..acest contracy'prezentul Contract" vor fi interpretate ca referiri la acest document
dupe cum este revizuit, modificat sau completat gi in vigoarc la anumite intervale de timp gi va
include referiri la orice documcnt care il rcvizuiegte, modificl sau completeazi sau intri in vigoare,
este incheiat $nand cont de sau in conformitate cu prevederile acestuia.

(5) Referirile la "Pl(i" desemneazi pa4ile prezentului Contract, iar referirile la "Pane"
desemneazi una dintre p6(ile prezentului Contract.

(7) Termenii utilizali fi nedefinili in prezentul Contracr gi care sunt definili de actele normative
aplicabile vor avea inlelesul prevtrzut in definilia corespunzltoare din Lege.
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CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA $I DOCUMENTELE
CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

(l) Obiectul prezentului ConEact este delegarea gestiunii activittrlilor componente ale serviciului

de salubrizare a localittrlilor, carc compun "Serviciul" astfel cum este definit acesta la Articolul
I (,,Defini1ii gi interprctiri") de mai sus, respectiv:

- gestiutrea degeurilor municipele gi a degeurilor similare provenind din activitlfi
comerciale din industrie li institu(ii, inclusiv freclii colectate separst, flrl a aduce

etingere fluxului de degeuri de echipamente electrice gi electroDice, baterii li acumuletorii
cod CAEN - 381I colectare deqeuri neperieuloase;

- operarea/adminis$erea striiilor de transfer pentru degeurile municipale 9i degeurile

similare;

- sortarea deteurilor municipale gi a degeurilor similare in stafiile de sortare;

astfel cum sunt prezentate in Caietul de Sarcini.

(2) Prin prezcntul Contract, Delegatarul atribuie direct Delegatului, pcntru perioada de timp

menlionati la Articolul 3 ("Durata Contractului, Perioada de Mobilizare 9i Data de incepere"),

drcptul qi obligalia de a fumiza Serviciul in Aria Deleglrii, inclusiv drcptul 9i obligalia de a

administra gi de a exploata Bunurile de Retur prevezue in Anexele nr. 3 qi nr. 4 la prezentul

Contract, in schimbul unei redevenle.

(3) ObiectiveleDelegatarului sunt:

a) imbuneti$rea condiliilor de via1tr ale populalieil

b) suslinerra dezvoltirii economico-sociale a localitillilor;
c) promovarea calitalii qi eficienlei Serviciului;

d) dezvoltarea durabilS a Serviciului;

e) gestionarea Serviciului pe criterii de transparenli. competitivitate li eficie4e;
f) proteclia 9i conservarea mediului inconjuritor gi a snnltilii populaliei;

g) respectarea cerinlelor din legislagia privind proteclia mediului referitoare la salubrizarea

localit4ilor.

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE $I DATA
DE iNCEPERE

(l) Durata prezentului Contract este de 5 (cinci) ani de la Data de incepere a Contractului.

(2) Data de incepere este ulterioare Datei Intririi in Vigoarc, astfel cum sunt de{inite ambele la

Articolul I (,.Defini1ii 9i interpretare") din prezentul Contract.

(3) Pe(ile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului in condiliile prevezute de Legea

aplicabila la data prelungirii. Prelungirea va fi convenit! prin act adilional la Contract nu mai

tarziu de l2 (doutrsprczece) luni inainte de data expiririi Contractului.

(4) intre Data Semnirii gi Data de incepere. se intinde Perioada de Mobilizare.
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(5) Perioada de Mobilizare va fi de maxim 60 Zile de la Data Semnirii.

Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care conlirme:

aceas6 perioadi,

a) licenp eliberatl de Autoritatea de Reglementare prin care Delegatului i se acordi

permisiunea fumizlrii/prcstlirii Serviciului in Aria Deleglrii;

b) oblinerea celorlalte Autorizalii necesare conform Legii pcntru inceperea prestirii

Serviciului:
c) implementarea sistemului informalional qi predarea manualelor, planurilor qi documentelor

in conformitate cu art. 35 din Caietul de sarcini:

d) amenajarea unui punct de lucru in oragul Slobozia;

e) conformarea la prevederile an.29 din Caietul de Sarcini.

(6) Doar duptr prezentarea tuturor acestor dovezi de citre Delegat, P[4ile pot incheia Procesul-

Verbal de predare-primire a bunurilor concesionate de cltre Delegatar in vederea presttuii

Serviciului. a cirui semnarc marcheazi Dara de incepere a Contractului, astfel cum este aceasta

definitd la Articolul I ("Defini1ii 9i interpretare") din prezentul Contract.

(7) Pe durau Perioadei de Mobilizare, Ptr4ile:

a) ipi vor asuma toate obligaliile necesare gi vor depune toate diligenlele pentru ca prestarea

Serviciului si poatl ineepe, conform celor prevezute in Caietul de sarcini al Serviciului 9i

b) vor fumiza una alteia toate informaliile $i datele necesare care le sunt solicitate prin

prevederile acestui Contract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului gi ale anexelor acestora,

dupe caz.

ARTICOLUL 4 - CONTRACTUL $I DOCUMENTELE CONTRACTUALE

(l) Prezentul Contract reprezinti intreaga inlelegere contractuale a pl4ilor cu privire la obiectul

acestuia.

(2) Se considerl cI documentele care alc6tuiesc Contractul se explici reciproc qi se interpreteaztr

impreuntr. in eventualitatea oriciror neconcordanle intre cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri

scrise cu majusculI gi definite in cadrul unei Anexe, inlelesul stabilit de Articolul I (,,Defini1ii

gi interpretarc") al Contractului va prevala asupra inlelesului din Anexi, daci contextul acestui

Contract permite.

(3) Prezentul Contract are urmetoarele anexe:

a) Regulamentul Serviciului (Anexa nr. l);
b) Caietul de Sarcini al Serviciului (Arexa nr.2):
c) Inventarul bunurilor mobile 9i imobile, proprietate a Delegatarului, concesionate Delegatului

pe intreaga Durate a Contractului, care sunt Bunuri de Retur (Anexa nr. 3)i
d) Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor previzute in Anexa nr.3 (Anexa nr.4)l
e) Programul de Investilii (Anexa nr. 5)i
f) Indicatorii de Performanll (Anexa nr. 6), care includ Indicatorii Tehnici 9i lndicatorii privind

Jintele. impreunA cu penalitilile corespunzitoarc, dupi caz.
(4) in cazul oriclrui conflict sau neconcordanle intre corpul principal al Contractului gi orice

Anexa, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu exceplia situaliei in care se specific6
altfel in prezentul Contract.
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CAPITOLUL III. DREPTURILE $I OBLIGATIILE P TILOR

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI

(l) Delegatarul are urmtrtoarc drepturi, pe car€ le va exercita instr in corelare cu regulamentele,

politicile tarifare qi programele gi strategiile de dezvolure adoptate in cadrul ADI pentru Aria

Delegirii:

a) se stabileasctr programele de reabilitare, extindere gi modemizarc a infrastructurii tehnico-

edilitarc aferente Serviciului;
b) sl coordoneze proiectarea gi execulia lucrtrrilor tehnico-edilitarc, a investiliilor, in scopul

realiztrrii acestora intr-o conceptie unitarl 9i corelatil cu programele de dezvoltarc economico-

sociali a localitililor. de amenajare a teritoriului, urbanism gi mediu;

c) si realizeze investilii in infrastructura tehnico-edilitare aferenti Serviciului gi in acest scop sI
finanleze lucririle necesare, precum $i se contracteze Si se garanteze, conform prcvederilor

legale aplicabile. imprumuturile in vcderea finan16rii programclor de investilii;
d) se inspecteze Bunurile de Retur qi s[ verifice gradul de realizare a investiliilor prevezute de

Contract in sarcina Delegatului;

e) s[ monitorizeze indeplinirea obligaliilor contractuale asumate de Delegat, monitorizarea se va

realiza prin intermediul ADI, in baza mandatului primit de aceasta prin statutul siu;

fl sl aplice penalitIli in caz de executare cu intArzierc sau neexeculare a obligaliilor contractuale

de cltre Delegat;

g) s6-gi exprime intenlia de a dobindi Bunurile de Preluare 9i si solicite Delegatului se semneze

contractul de vinzare-cumpirare a acestor bunuri si/sau procesul verbal de prcdarc-primire a

bunurilor amortizate integral prin tarifele practicate, la incetarea prezentului Contract;
h) si modifice unilateral partea reglementar6 a Contractului (rcspectiv Regulamentul Serviciului gi

Caietul de Sarcini al Serviciului, Anexele nr. I gi nr. 2 la Contract) pentru motive ce lin de

interesul nalional sau local gi/sau in caz de Modificare Legislativl, cu posibilitatea pentru

Delegat de a primi o compensalie in cazul in carc echilibrul contractual este afectat in mod

semnificativ ca urmare a acestor modificlri;
i) sE aprobe structura gi ajustarea/modificarea Tarifului, la propunerca Delegatului, conform Legii

in vigoare;
j) de a incasa rcdevenp de la Delegat conform prevederilor prezentului Contractt
k) s6 rezilieze Co ractul dacl Delegatul nu igi respecti obligaliile asumate prin Contract;
l) sl sanclioneze Delegatul in cazul sivirgirii contravenliilor pr€vizute de Lege;

m) alte drepturi prevazute de prezentul Contract sau de Lege.

(2) Drepturile prevtrzute la alin. (l) literele a, d. e, f,j, de mai sus urmeazi a fi exercitate in numele
gi pe seama Delegatarului, de cltre ADI in baza mandatului primit prin statutul seu. Delegatarul
pastreazn dreptul de a fi informat gi de a propune misuri privind Serviciul aflat sub

responsabilitatea sa gi bunurile ce le apa4in, prin intermediul gi in cadrul ADl. in relalia cu
Delegatul, Asocialia constituie interfala intre Delegat gi Delegatar.
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ARTICOLUL 6 _ DREPTURILE DELEGATULUI

Delegatul are urmetoarele drcpturi:

r) se incaseze conravaloarea Serviciului determinatd conform Caietului de Sarcini,

corespunzetor Tarifului aprobat de Delegatar, determinat in conformitate cu Legea in

vigoarc pi in special cu metodologia aprobati de ANRSC;

b) sd aplice la facturare Tarifele aprobate:

c) sE solicite ajustarea Tarifului in raport cu evolulia generali a prelurilor gi tarifelor din

economie cu aplicarea prevederilor Ordinului ANRSC nr. 10912007;

d) si propuni modificarea Tarifului aprobat in situaliile de schimbare semnificativi a

echilibrului contractual;

e) str beneficieze de exclusivitatea presdrii Serviciului in Aria Deleglrii. acordatl in baza

prczentului Contract de Delegare. Nici o altS entitate (societate comerciali, conso(iu,

serviciu public) nu va putea presta activittrlile care fac obiectul prezentului Contract, in Aria

Delegirii.
f) si limiteze prcstarca Serviciului, firi plata vreunei penalizdri, in condiliile prezentului

Contract qi al Regulamentului serviciului;

g) sl incheie contracte cu re(ii penrru intrelinerea gi reparaliile instalaliilor, utilajelor.

echipamentelor utilizate pentru prestarea Serviciului;
h) si recupereze in totalitate costurile prestirii serviciilor prin tarife, taxe speciale sau, duptr

caz, subvenlii de la bugetul local. a costurilor de operare gi a investiliilor pentru infiinprea,
reabilitarea {i dezvolmrea sistemelor de salubrizare;

i) si solicite recuperarea debitelor in instan;i.

ARTICOLUL 7 - OBLIGATIILf, DELEGATARULUI

Delegatarul are urmatoarcle obligalii, pe care le va exercita insl in corelare cu regulamentele,

politicile tarifare gi programele gi strategiile de dezvoltare adoptate in cadrul ADI, pentru Aria

Delegtrrii gi. dupl caz, prin intermediul ADI conform mandatului acordat acesteia prin statutul s[u:

a) sl actualizeze gi si aprobe modificlrile la Regulamentul Serviciului, cuprins in Anexa nr. I la
prezentul Contract, in baza regulamentelor cadru, conform legilor in vigoare, obliga;ie care se

va exercita prin intermediul ADll
b) sl aprobe (inclusiv ajusttrrile 5i modificirile) Tarifele propuse de Delegat conform Legii in

vigoare, obliga(ie care se va exercita prin intermediul ADI:
c) si verifice periodic. prin intermediul ADI:

1. calitatea Serviciului prestau

2. indeplinirea Indicatorilor de Performanli, a lndicatorilor Tehnici si a Indicatorilor
privind fintele;

3. menlinerea echilibrului contractuali
4. asigurarea unor relalii echidistante gi echilibrate intre Delegat gi Utilizatori;

d) si predea citrc Delegat, in Perioada de Mobilizare toate bunurile, instalaliile, echipamentele $i

facilitdlile aferente Serviciului delegat, precum gi pe masura ce apar noi astfel de bunuri fatl de

cele care au fost predate in Perioada de Mobilizare. imprcunl cu inventarul existent. libere de

orice sarcini. pe baza unui proces verbal de predare-primire, anexat la prczentul Contract
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(Anexa nr. 4), acestea fiind Bunuri de Retur din categoria prevtrzute la Art. l7.l.l. lit' a) din

prezentul Contract;

si faciliteze oblinerea de ctrtre Delegat a Autorizaliilor pcntru lucrtrri 9i investilii aferente

Serviciului pe terenurile publice gi private, conform Legii in vigoare;

si nu-l tulbure pe Delegat in exerciliul drepturilor sale ce rezulti din prezentul Contract;

s[ medieze. eventualele divergenle, sesiztrri, plingeri etc. car€ apar intrc Delegat 9i Utilizatorii
Serviciului:

h) s[ sprijine Delegatul in campaniile organizate privind informarca 9i congtienlizarea

Utilizatorilor privind colectarea separate a Deseurilor;

i) sl pistreze, in condiliile Legii, confidenlialitatea datelor qi informaliilor economico-financiare

privind activitatea Delegatului, altele decAt cele de interes public.

ARTICOLUL t - OBLIGATIILE DELEGATULUI

Delegatul are urmltoarele obligalii generale:

a) si asigure prcstarea Serviciului conform prevederilor contractuale 9i cu respectarca

Regulamentului Serviciului (Anexa nr. I la Contract) qi Caietului de Sarcini ale Serviciului

(Anexa nr. 2 la Contrac$, a prescripliilor, normelor gi normativelor tehnice in vigoare. intr'o

manierl eficienttr, in conformitate cu Legea 9i Bunele Practici Comerciale;

b) se presteze Serviciul pentru toti Utilizatorii din Aria DelegErii, cu asigurarea colecttrrii intregii

cantit6li de Defeuri generate care inre in obiectul prezentului Contract qi sA lase in stare de

curilenie spatiul destinat rccipientelor de precolectare gi domeniul public;

c) sE colecteze doar Degeurile generate in Aria Delegdrii;

d) sa respecte fluxul Deqeurilor prevlzut Ia Articolul 14 ("Fluxul DeEeurilor") din prezentul

Contract:

e) se accepte modificarea Programului de Operare 9i a cerinlelor tehnice, aga cum sunt aceste

detaliate in Caietul de Sarcini al Serviciului ori de cAte ori va fi necesar din cauza modificerii

r€gulamentelor locale privind gestionarea degeurilor, in cazul in care respectivele modificiri

sunt ficute pentru alinierea prevederilor regulamentelor locale la reglementlri nalionalel

f) s6 pllteasctr despigubiri, stabilite in baza unei hot6r6rii judecitoresti, pentru intrcruPerea

nejustifi cati a prestlrii Serviciului;

g) si depuni toate diligenlele necesare pentru conservarea integritillii bunurilor, instalaliilor,

echipamentelor. vehiculelor Ei dotArilor ce i-au fost concesionate pe toatil Durata Contractului.

gi str asigure exploatarea, intrelinerca qi repara[ia acestora cu personal autorizat, in funclie de

complexitatea bunului respectiv gi specificul postului/locului de muncil
h) se nu instreineze sau inchirieze nici un Bun de Retur; Delegatul nu va inlocui 9i nu va dispune

in niciun fel de aceste bunuri f5ri consimlimAntul prealabil, in scris, al Delegatarului;

i) se transmiE Delegatarului modificirile de patrimoniu aptrrute in cursul anului, prccum 9i

situalia patrimoniului public (cantitativ gi valoric) la data de 3l decembrie a fiecdrui 8n pentru

inregistrarea in contabilitatea acestuia:

j) si predea Delegatarului, la incetarca din orice motive a Contractului. toate Bunurile de Retur,

conform condiliitor stipulate la An. 17.1., in stare tehnica corespunzitoare duratei lor normale

de funclionare, precum gi toaltr documentalia tehnicl aferentll, inclusiv ctr{ile construcliilor,

ce4ile tehnice etc., pe bazl de proces verbal de predare-primire;
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k) se de1inl toate Autorizaliile necesare prestirii Serviciului, prevlzute de legislalia in vigoare, si
obline ti sa men[ini valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizaiii;

l) se respecte Indicatorii de Performanp prevlzuli in Regulamentul Serviciului, lndicatorii privind

fintele qi lndicatorii Tehnici prezentati in Anexa nr.6 (,,lndicatorii de Performanln") la

prezentul Contract, $i sA imbunadleasci in mod continuu calitatea Serviciului prcstat;

m) s[ plateasce rcdevenla la valoarea prcvtrzuttr gi la termenul stabilit in contractul de delegare;

n) s[ aptice metode performante de management care se conducl la reducer€a costurilor de

operare;

o) si inregistreze toate reclamaliile gi sesiztrrile. care ii sunt adresate, intr-un registru 9i si ia

misurile de rezolvare ce se impun. in registru se vor consemna numele, prcnumele

persoanei/societillii care a reclamat, adresa reclamantului, data gi ora reclamaliei, data gi ora

rezolvirii, numarul de ordine al reclamaliei care va fi comunicat petentului. La sesiztrrile scrise

Delegatul are obligalia sa rlspunde in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea

acestora:

p) si fumizeze Autoritililor Competente, Delegaurului 9i ADI toate informaliile solicitate Si se

asigure accesul la documentele 5i documentaliite pe baza cirora presteaze Serviciul. in

condiliile Legii qi ale prezentului Contract:

q) se linl evidenla gestiunii Degeurilor qi sI raponeze periodic cltre ADI, precum 9i Delegatarului

9i oriciror alte Autoritigi Competente. inclusiv prin transmiterea cetre Autoritatea de

Compctenltr in domeniul protectiei mediului. date $i informalii despre activitatea spccificl

conform chestionarului din anchetele statistice nalionale. dupl caz, conform Legii in vigoare;

r) se se asigure ci toate substanlele gi materialele periculoase folosite sau care urmeaze se fie

folosite in prestarea Serviciului sunt pastrate intr-un mediu controlat Si in condilii de siguranli

conform Legii in domeniu gi Bunelor Practici Comerciale, prccum $i ce toate recipientele cu

substanle periculoase sun! etichetate corect qi clar;

s) si nu cesioneze sau transfere in vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile 9i

obligaliile sale derivare din prezentul Contracl, altfel decdt in conformitate cu condiliile

stipulate la Articolul 23 ("subdelegarea gi transfer"), orice operalie realizatl in alrc condilii

fiind null de drept;

t) se efectueze lucrarile de intrelinere, modemizare, reparare qi/sau inlocuire a Bunurilor de Retur,

conform Art. 17.1.4 din prezentul Contracu

u) s6 asigure existenla personalului necesar pentru prestarea Serviciului gi si asigure conducerea

operativtr, mijloacele tehnice qi personalul de intervenlie in situalii de urgenlE;

v) se pune la dispozilia organizatorilor unor acliuni de salubrizare, igienizarc, iniliate de cere

Deleg.tar sau organizalii ne-guvernamentale, mijloace tehnice, utilaje specifice 9i mijloace de

transport aflate in doure. in condiliile recuperirii de la organizator a cheltuielilor efectuatel

w) sl organizeze periodic campanii de informare qi congtientizare a publicului privind colectarea

separate a Degeurilor qi sE sprijine Delegatarul in campaniile proprii, organizate privind

informarea Utilizatorilor privind colectarea selectivi a degeurilor.

x) str pllteascl penalitnlile contractuale in cuantumul prcvazut de prezentul Contract gi Anexele

corespunzetoarc, in caz de nerespectare a obligaliilor sale contractuale gi a lndicatorilor de

Performantl;
y) si realizeze toate investiliile gi lucrlrile la infrastructura aferenti Serviciului, conform

prevederilor prezentului Contract, in special ale Articolului 9 ("Obligaliile de investilii ale
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Delegatului") 9i ale Anicolului l6 ("Prestarca Serviciului, graficul de oPerare $i intrelinerea

bunurilor"), precum li ale Anexei nr. 5 la prezentul Contract (*Programul de lnvestilii");

z) sA dovedeasctr in termen de 12 luni de la Dau Semn6rii Contractului c[ au fost demarate

procedurile p€nrru certificarea privind Sistemul de Management al Calitetii (in conformitate cu

standardul lSO900l sau cu un standard echivalent) ce va fi implementat pentru Aria Delegirii;
aa) s[ dovedeasci in termen de 12 luni de la Data Semntrrii Contractului ce au fost demarate

procedurile penrru certificarea privind Sistemul de Management al Mediului (in conformitate cu

standardul ISO 14001 sau cu un standard echivalent) ce va fi implementat Pentru Aria

Deleglrii;
bb)sl implementcze, cu respectarea prevederilor Ordonantci (iursrnului nr. lli l99l privind

proteclia consumatorilor, republicata. cu modificirile gi eomplet6rile ulterioarc, instrumentul

economic ,,pllteste pentru cat arunci", bazat pe unul sau mai multe dintre urmltoarcle

elemenre:(i) volum; (ii) frecvenl6 de colectarei (iii) greutate; (iv) saci de colectare

personalizali;

cc) str suporte contribulia pentru economia circulari pentru cantitelile de deqeuri municipale

destinate a fi depozitate care deptrqesc cantittrlile corespunztrtoare indicatorilor de pcrformanld

prevlzuli in contract;

dd)orice alte obligalii prevezute de prezentul Contract.

ARTICOLUL 9-OBLIGATIILE DE INVESTITII ALE DELEGATULUI

(l) Delegatul se obligi sl efectueze investilii conform Programului de lnvestilii, ata$at ca Anexa nr'

5 la prezentul Contract.

(2) Orice modificare la Programul de lnvestilii. in misura in care o astfel de modificare este

permistr conform Legii aplicabile, nu va fi operattr decat dupl aprobarea propunerilor Delegatului

de citre ADI gi/sau de cetre Delegatar gi va fi inclus6 in Programul de Investilii prin act adilional la

prczentul Contract, semnat de toate P64ile.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL IO - TARJFUL

(1) Tariful pe care Delegatul are drcptul sd il aplice la Data de incepere a Contractului este

urmetorul:

- Tarif gestionare dcgcuri municipale colectale separat - fraclie umedtr: 52t lei/tonl'
TVA inclusil p€ntru lgenli economici gi institutii,8 lei/ persoanl - mediul rural (fVA
inclusi) qi l0 lei/ persoani - mediul urben (TVA inclustr);

- Tarif gestionare degeuri municipele colectste separst - fracfia uscatl (hertie & crrton'
plastic & metat, sticltr): 379,1E leUtoni' TVA inclusi pentru sgenti economici qi

institu(ii,2 lei/ persoantr - mediul rural (TVA inclustr) gi 2 lei/ per*oanl - mediul urban
(TVA inclustr).
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(2) Tarifele vor fi modificate sau ajustste in conformitarc cu metodologia aplicabil[, adoptati de

Autoritatca de Reglementarc.

(3) Tarifele aprobate trebuie si conducl la atingerea urmatoarelor obiective:

a) asigurarea presttrrii Serviciului la nivelurile de calitate qi Indicatorii de Performanll stabilili prin

Caietul de Sarcini al Serviciului, Regulamentul Serviciului $i prin pr€zentul Contracq

b) realizarca unui raport calitate-cost cit mai bun pentru Serviciul prcstat pc Durata Contratului gi

asigurarea unui echilibru intre riscurile gi bcneficiile asumate de Pi4i;

c) asigurarca funclionlrii eficiente a Serviciului gi a exploatirii bunurilor apa(in6nd domeniului
public pi privat al Delegatarului, afectate Serviciului de salubrizare, precum qi asigurarea pmtecliei

mediului.

(4) Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegtrrii se factureaze de cltre Delegat cetre

Utilizatorii afla1i in aria unittrlilor administrativ+eritoriale membre ADI pe teritoriul clreia

Delegatul presteaze Serviciul, pe baza contractelor de prcstiri servicii incheiate cu acc$tia $i

proceselor verbale incheiate intre ptr4i, dupl caz, in urma ridiclrii fracliilor de dcpuri prevlzute in
contract, cu confirmarea ambelor pi4i.

(5) Facturile vor fi platite in cel mult 30 zile de la data emiterii acestora in contul indicat de

op€raror. in cazul nepldlii contravalorii facturilor emise in termenul prevezut mai sus, Delegatul va

percepe majorlri de intirziere in cunatum de 0,17ol zi intirzierc, dar nu mai mult decat principalul.

(6) Solulionarea oriclror dispute legate de Tarif qi/sau cunatumul valorii facturate se face conform

prevederilor Articolului 50 (,,Legea aplicabil5 gi solulionarea litigiiloC') din prezentul Confact.

PinI la solulionare vor fi aplicate Tarifele in vigoare Ei/sau valorile determinate de ADI, iar in

urma solulionirii disputei noile Tarife aprobate conform Legii, vor intra in vigoare in luna imediat

urmetoare. in 
"""" "e 

priveEte situalia de plarl, decizia instanlei urmeaze se fie aplicat! de la

rimdnerea definitivl.

ARTICOLUL IT - REDEVENTA

(1) in schimbul dreptului gi obligaliei de exploatare a serviciului public de salubrizare pus la

dispozilie de catr€ Delegatar, Operatorul se obligtr str pleteasc{ Delegatarului, o redevenltr calculati
anual in procent de 0,4o/o din valoarea tokla a cifrei de afaceri realizati in urma prestErii serviciului

de salubrizare delegat.

Mai exact, nivelul redevenlei pe care o va pleti operatorul cltre beneficiar este de 0,4% din cifra de

afaceri anualtr rcalizati din prrestarea serviciului public de salubrizare in uniti|ile administrativ-

teritoriale membrc ale ADI ECOO 2009, pentru activitllile menlionate la art. 2 din prczentul

Contract.

(2) Redevenp va fi plitittr de citre operator anual p6ni la 15 martie a fiecirui an calendaristic
pentru anul calendaristic anterior gi va constitui un element de venit la bugetul local al unit!1ilor
administrativ+eritoriale membrc ale ADI ECOO 2009.

(3) Plata redevenlei se va face in contul RO62R28R0000060012324582, deschis la Raiffeisen
Bank ftrndlrei, Codul de inregistrare al EntiUIii Contracrante este 26165517.
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(4) Pentru nerespectarca termenului de plati a redevenlei, Operatorul datoreazl Entit6lii

Contractante majorlri de inr6rziere, in procent de 0,1 o/olzi din suma neachiuE penrru fiecare zi de

intirziere, dar nu mai mult decAt principalul.

ARTICOLUL 12 - INDICATORII DE PERFORMANTA

(l) Delegatul va presta Serviciul astfel incet sI asigure indcplinirca Indicatorilor de Performanftr.

stabiliti in Rcgulamcntul Serviciului (Anexa nr. I la prezcntul Contract),9i cei prevlzuli in Anexa

nr. 6 la prezentul Conract.

(2) lndicatorii de Performanli stebilesc, printre altele, condiliile pe care trebuie str [e indeplineasci
Serviciul, av6nd printre obiective:

a) continuitatea Serviciului din punct de vedere cantitativ li calitativi
b) adaptarca permanenti la cerinlele rezonabile ale Utilizatorilor;
c) excluderea oricirei discriminiri privind accesul la Serviciu;

d) rcspectarea rcglementtrrilor specifice din domeniu.

(3) Indicatorii de Performanltr includ. firl insl a se limita Ia acestea, urmitoarcle cerinle:

a) reactivitatea Delegatului la cererile Utilizatorilor pentru containere pi recipiente de Deqeuri

pentru colectarc;
b) reactivitatea Delegatului la plingerile Utilizatorilor;
c) rcspectarca de ctrtre Delegat a obligalici de a fumiza informalii privind Scrviciul;

d) gradul de acoperire al fumizirii/prestirii Serviciului raportat la Aria Delegtrrii:

e) cantiutea de Depuri Reciclabile colectate separat, pe categorii:

f) calitatea deFurilor reciclabile predate la stelia de sortarei

g) gradul de compactare al deqeurilor reziduale transportate la stalia de transfer/depozit.

ARTICOLUL 13 - MONITORIZAREA CONTRACTULUI

(l) Respectarea gi indeplinirea de cirre Delegat a Indicatorilor de Performanltr gi in general a

tuturor obligaliilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de Delegatar/ADl in baza

mandatului acordat acesteia prin statutul slu gi cu sprijinul Delegatarului gi conform termenilor gi

condiliilor stipulate de prezentul Anicol.

(2) Delegatarul/ADl va informa in prcalabit Delegatul asupra intenliei de a verifica respectanea

lndicatorilor de Performanli sau de a efectua o inspeclie pentru verificarea lndeplinirii obligaliilor
contractuale gi va stabili data cea mai buni pentru efectuarea verificirilor. Aceasta nu va fi totugi

inleleastr inse ca o limitare a drepturilor qi capacitllii Delegaurului gi/sau ADI de a-gi aduce la
indeplinire indatoririle qi in particular dreptul seu de a efectua, din cind in cind. inspeclii aleatorii
gi/sau inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.

(3) La slirfitul fiecirei Perioade de Monitorizare, Delegatarul/ADl va intocmi un "Raport de

monitorizarc" pe care il va transmite Delegatului. in termen de l0 zile de la incheierca Perioadei de

Monitorizare. Acest rapon va stabili mf,surile de conformarc pe care Delegatul trcbuie se le adopte.

intr-un termen care nu poate fi mai mare de 30 de zile. Lipsa unui rispuns din partea Delegatului,
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duptr 5 zile de Ia data primirii Raportului de monitorizare de cltre Delegat va insemna asunarea

realizerii mesurilor de conformare in lermenul stabilit de Raportul de monitorizare.

(4) Dupn primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului/ADl
propunerile sale de imbuntrUllire a activiullii pentru a se conforma Contractului, inclusiv

Indicatorilor de Performanltr, transmilAnd aceste propuneri in termen de 5 Zile de la data primirii

Raportului de monitorizare. Propunerile de imbunetelire a activittrlii vor:

a) explica misurile pe care Delegatul intcntioneazl sl le ia pentru a-;i imbun[ttrli activitatea in

scopul conformtuii cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanl[;

b) prevedea o dat6 pini la care nivelul Indicatorului de Performanf5 va fi atins, atunci cind
obiectul misurilor este un anumit Indicator de Performanltr.

(5) Delegatul va line $i va pistra in buni stare toate inregistrerile rezultatelor, cvenimentelor ;i
incidentelor. in detaliu, care au legetura sau sunt necesare a fi colectate pentru lndicatorii de

Performanl6.

(6) Toate bazele de date gi tabelele cenEalizatoarc trebuie pestrate in format electronic Si actualizate

periodic. Copii in format electronic trebuie furnizate cltre Delegatar gi/sau ADI la cerere.

(7) Delegatul va intocmi rapoartele stabilite prin Caietul de Sarcini zilnic/lunar/trimestriaUanual.

(E) Raponul anual va conline cel pulin urmetoarele:

a) rezultatele misurtrtorilor privind compozilia Deqeurilor Municipale colectate;

b) informalii privind: numtrrul total de personal angajat; numlrul total al zilelor lucrate;

consumul toml de combustibil pe vehicul pe luntr pentru fiecare flux de colectarc (ex':

Degeuri Municipale, Bio-deqeuri etc.)i numlrul total de kilometri/vehicul pe lunl pentru

fiecare flux de colectare (ex.: Deqeuri Municipale. Bio-degeuri etc.);

c) informalii rcferitoare la: eficienla colectiirii privind: % de Utilizatori Casnici de la carc nu

au fost colectate DeEeuri; % din colectirile planificate nu au fost realizate (colecttrrile

omise) dar au fost rcmediate in maxim 24 ore; %o din colectirile de la Utilizatori Non-

Casnici care nu au fost realizate in termen de 24 ore; cantitatea de Deqeuri Municipale

abandonate ca procentaj din cantitatea totali de DeSeuri Municipale coleclate;

d) perlormanla realizattr in ceea ce privegte respectarea tuturor Indicatorilor de performanp.

in sensul prczentului alineat "anual" va fi interpretat prin aceea cl Delegatul trebuie sl fumizeze

inainte de slEqitul primei luni a unui An Contractual informaliile referitoare la Anul Contractual

precedent.

(9) Delegatul va raporta date gi informalii Autoritilii Competente de proteclie a mediului (datele $i

informagiile specifice activiulii, inclusiv chcstionarele din anchetele statistice nalionale) li va

rapona Autoritetii de Reglementare cantitatea de Degeuri predatil operatorilor care desfilioari

activiteli de tratare a Deqeurilor, pe fiecare tip de Degeuri.

(10) De asemenea, Delegatul va prczenta, la inceputul fiectrruiAn Contractual, ADl, dovezi:

a) de plati a impozitelor, taxelor gi contribuliilor, precum 9i a primelor de asigurlri;
b) de inmatricularc a vehiculelor:
c) de conrrol tehnic al vehiculelor gi de incadrare in normele de control al emisiilor;

d) de delinere a tuturor Autorizaliilor valabile.
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ARTICOLUL 14 - FLUXUL DE$EURILOR

(l) Delegatul va transporta Deqeurile colectate conform urmtrtorului flux de Degeuri:

a) va transporta Degeurile Reciclabile colectate la Stalia de transfer/ sortarc Tnndirei;
b) va transporta pentru depoziore/eliminare Deqeurile reziduale colectate Ia stalia de transfer.

(2) DeEeurile colectate trebuie prcdate instalaliei exprcs specificate mai sus pentru fiecarc categorie

de Dcgeuri. Dclcgatul va rcspccta condiliile spccifice pentru fiecare instalatie.

(3) Delegatul va fi familiarizat cu criteriile de acceptarc a Degeurilor Ia fiecare instalalie unde predi
Deqeurile colectate separat gi se va asigura, printr-o inspeclie vizuall, c[ Degeurile colectate sunt
conlbrme cu aceste criterii-

(4) Este intezis Delegatului str incredinleze la depoziure fraclia valorificabiltr de Degeuri colectattr
separst la surse.

ARTICOLUL 15 - COLECTAREA SEPARATA

(l) Urmetoarcle Degcuri Reciclabile vor fi colectate separat pe 4 (patru) fraclii: hirtie, masc

plastice, metale gi sticli, in conformitate cu Caietul de sarcini - Anexa nr. 2 la prezentul contract.

(2) Delegatul este responsabil pentru determinarea compoziliei anuale de Depuri Municipale
colectate. Aceste determintrri vor fi efectuate de un te4 in conformitate cu prevederilc Legii in
vigoare.

ARTICOLUL 16 - PRESTAREA SERVICIULUI, GRAFICUL DE OPERARf,, $I
ixrnrgnnnrA BUNURILoR

(l) Delegatul se obligl se execute Serviciul in conformitate cu termenele/inrervalele stabilite in
Regulamentul Serviciului (Anexa nr. I la prezentul Contract), precum gi in Programul de Operare
din prezenta Clauzl gi din Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr.2 la prczentul Contract).

(2) Delegatul va colecta fi va transporta Deqeurile Municipale de pe raza tuturor unitillilor
administrativ-teritoriale din Aria Deleglrii. Orice modificiri ale modalitilii de colectare gi rransport
va fi posibil[ doar cu aprobarea Delegatarului/ADl, exprimati din hodr.are a autorit[lii deliberarive
/ a adunlrii generale a ADI gi, dup{ caz, cu modificarea prezentului Contract.

(3) Delegatul se obligl si supravegheze prestarca Serviciului, si asigure resursele umane,

materialele, instalaliile, echipamentele gi alte resurse, fie de naturi provizorie. fie definitivi. cerute
pentru indeplinirea Contractului.

(4) Delegatarul are dreptul de a verifica modul de prcstare a Serviciului pentru a stabili
conformitatea acestuia cu prevederile din Caietul de Sarcini gi /sau cu Regulamentul Serviciului.

(5) Verificirile vor fi efectuate de citre Delegatar prin reprczentanlii sei imputemiciJi sau prin
intermediul ADI. Delegatarul /ADl are obligalia de a notifica in scris Delegatului, identitatea
persoanelor imputemicite pentru acest scop.

(6) Colectarea fieclrei fraclii de Deqeuri (Deqeuri Reciclabile uscate, Degeuri reziduale colectate
etc.) va fi efectuari in aceeagi zi din s6ptiminr. colectirile obiqnuite vor avea loc conform
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Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la prezentul Contract), cu exceptia cazului c6nd se

convine altfel.

(7) Pentu colectarea,,in punctele de colectare" (rcspectiv colectarile din zonele de blocuri 9i de la

punctele de colectare), frccvenla miniml de colectare va fi cea previzute in Caietul de Sarcini al

Serviciului (Anexa nr, 2 la prezentul Contract).

(E) Delegatul trebuie s[ colecteze Deqeurile abandonate, conform Legii, 9i la cererea

Delegatarului/ADl rebuie sl colecteze de asemenea qi Degeurile provenind de la evenimente

speciale, cheltuielile legate de colectarea acestor deqeuri fiind suponate de cdtre Delegatar sau

Organizator.

(9) Delegatul va furniza Utilizatorilor sacii necesari colecttrrii separate a fracliei uscate.

(10) UAT-urile membre ADt vor asigura recipinetele/pub€lele Pcntru colectarea fracliei umede.

(l l) Delegatul va verifica starea tehnicl a echipamentelor de pre-colectarc gi va aduce la cunogtinp

UAT-ului pe raza clruia se presteaze Serviciul. necesarul de echipament in vederea inlocuirii. in

cazul colectlrii .,in punctele de colectare" Delegatul va inlocui toate containerele deteriorate cu

altele puse la dispozitie de UAT-uri.

(12) Delegatul va avea un numlr suficient de mare de vehicule gi echipamente adecvate, eficiente 9i

in stare bun6 de funclionare p€ntru colectarea Deqeurilor, precum gi personal cu calificarea

corespunzitoare pentru operarea acestora. conform Programului de Investilii gi Caietului de Sarcini

al Serviciului, anexate la prezentul Contract,

(13)in cazul unei defecliuni la un vehicul, Delegatul se va asigura imediar ce este utilizat un alt

vehicul adecvat.

(14) Delegatul se va asigura ce colectarea Deqeurilor din orice recipient nedescircat la data la care

era prevazute colectarea, se va efectua in maxim 24 de ore de la data respective. Nu se va efectua

nicio plata suplimentarl cetre Delegat pentru colectarea Deqeurilor din recipiente nedesclrcate la

data previzute pentru colectare.

(15) Delegatul va folosi traseele cele mai scurte qi/sau cu cel mai redus risc pentru senebtea

populaliei qi pentru mediul Delegatul va elabora un plan detaliat privind rutele de transport pentru

colectare. care va fi aprobat de Delegatar/ADl gi rutele aprobate nu vor putea fi modificate decit cu

acceptul scris prealabil al Delegatarului/ADl.

(16) Delegatul va elabora gi va implementa planuri anuale (respectiv pentru fiecare An Contractual)

de revizii gi reparalii pentru utilaj€le de transport, executate cu fo4e proprii 9i cu te4i.

(17) Delegatul va line evidenF orelor de l'unclionare a vehiculelor.

(1t) Delegatul va detine toate documentele necesare de insolire a Degeurilor transportate, din care

str rezulte sursa Degeurilor respective, destinatarul, tipurile de Degeuri, locul de incircare. locul de

destinalie $i, dupA caz, cantitatea de Degeuri transponate gi codificarea acestora conform normelor

aplicabile. Cantitatea gi calitatea degeurilor desctrrcate la Depozit/stalia de sortare/stalia de transler

va fi certificati de operatorul depozitului/stafiei de sortare/staliei de trasfer.

(19) Delegatul nu va abandona Degeuri pe traseu ;i va ridica in totalitate Deqeurile genarate de

Utilizatori sau pe cele existente pe traseul de colectare gi transpon, cu exceplia celor periculoase

carc nu sunl amestecate in Depeurile Municipale.
Pas,ina 2l din {2



Contaa de delcgarc prin otlbulp dircctt a g.stiunll s.rviciulal pu ic dc solub ure a d.$rurllot manlcipale ln
JudEul lalonila - 2022

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de cltre Delegat in derularea Contractului sunt urmetoarele:

17.1. Bunurile de Rctur

l7.l.l. Acestea sunt:

a) bunurile Delegatarului puse Ia dispozilia Delegatului, prin concesionarr, pe intreags Durat!
a Contractului. in scopul presUlrii Serviciului. Acestea sunt $i rimen in proprietatea Delegatarului
pe intresga Durattr a Contractului. Delegatul primegte posesia gi drcptul de fotosing asupra acestor

bunuri, pe intreaga durat6 a Contractului.

b) bunurile rezultate din investiliile previzute de prczenrul Contract in sarcina Delegatului.
Acestea rim6n proprietatea Delegatului pe intreaga Durati a executirii Contractului.

17.1.2. lnventarul Bunurilor de Retur existente la Data Semntrrii Contractului este prevezut in
Anexa nr. 3 la prezentul Contract. Pentru Bunurile dc Retur prevlzute la art. l7.l.l. lit. a) de mai
sus se incheie un proces-verbal de predare-primire intre Delegat fi Delegatar, carc constituie Anexa
nr 4la prezentul Contract. in situalia in care pe parcursul executtrrii Contractului Delegatarul
investette in Bunuri de Retur noi de natura celor prevlzute la art. l7.l .1. lit. a), de mai sus acestea
vor fi concesionate Delegatului, iar Anexele nr. 3 gi nr. 4 vor fi actualizate corespunzitor. Bunurile
de Retur. proprietate publicl sunt supuse inventarierii anuale gi se eviden;iazi distinct in
patrimoniul Delegatului.

l7.l.3.Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegatarului, la incetarea Contractului din orice
cauzi. liberc de orice sarcini gi gratuit. Exceplie de la rcgula transferului cu titlu gratuit fac doar
acele bunuri realizate prin investilii prevtrzute in prczentul Contract in sarcina Delegatului, bunuri
care in situalia incetilrii Contractului inainte de termen revin Delegatarului cu plata de citre acesta a
valorii neamortizate a respectivelor bunuri.

17.1.4. Delegatul are obligalia de a efectua lucrlri de intrelinere. modemizare, reparare gi/sau

inlocuire a Bunurilor de Reor pe Durata Contractului, conform Caietului de Sarcini al Serviciului
(Anexa nr. 2 la prezentul Contract). Delegatul se va asigura ce toate Bunurile de Retur sunt
exploatate. intrelinute qi asigurate in conformitate cu instrucliunile de fabricafie gi ci sunt folosite
conform normelor de siguranp.

17.1.5' Investiliile Ecute pentru inlocuirea Bunurilor de Retur deteriorate sau furate Si care sunt
realizate din fonduri proprii ale Delegatului. rimin in proprietatea sa pe toate Durata Contractului
gi revin de drept, la Dara incetlrii Contractului. gratuit gi libere de orice sarcini, Delegatarului. fiind
integrate domeniului public.

17.1.6. lnvestiliile realizate de Delegat din fonduri proprii pentru reabilitarea, modemizarea gi

dezvoltarca Bunurilor de Retur, se vor amoniza de citre acesta p€ Durata Contractului.

17.1.7. Delegatul nu va folosi nicio pane a unui bun sau a spaliilor de lucru pentru care a fost
acordat dreptul de concesiune, in alt scop decat prestarea Serviciului, ftrrtr aprobarea scrisd gi
prealabiltr a Delegatarului care este proprietarul respectivului bun/spa1iu.

17.1.8. Delegatului ii este interzis si constituie garanlii reale asupra oricarui element aferent
Bunurilor Delegatului.
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17.1.9. Delegatul nu poate inchiria sau ceda, sub nicio formd juridicl, folosinla Bunurilor de Retur

5i elementelor lor componente.

17.1.10. Delegatul este obligat str exploateze Si se infetinl Bunurile Delegatarului, cu diligenla

unui bun proprietar.

l7.l.ll. Pentru casarea Bunurilor de Retur din categoria celor descrise la Art. l7.l.l lit. a) -
mijloace fixe sau bunuri de inventar. pe care Delegatarul le-a concesionat Delegatului, Ptr4ile au

obligalia de a aplica la timp procedurile legale pentru casarea bunurilor publice.

I 7. L 12. Delegatul va permite accesul reprezentantilor Delegatarului qi/sau al ADI in
spaliil€/clildirile utilizate in executarea prezentului Contract, pentru a-$i pulea exercita drepturile de

monitorizare in conformitate cu prevederile Contractului.

ARTICOLUL IE - FURNIZAREA./PRESTAREA SERVICIULUI iU NTUI,ITA CU
UTILIZATORII

Delegatul fumizeaztr/presteaztr serviciul in beneficiul comunitililor locale reprezentate de

Delegatari. care la rindul lor au mandatat ADI in vederea derulirii procedurii de delegare gi

prcluirii atribuliilor Delegararilor in relalia cu Delegatul ala cum sunt stabilite de prezentul

contract. Legislalie qi Statutul ADl.

ARTICOLUL 19 - MASURILE DE SANATATE $I SECURITATE iN MUNCA

(1) Delegatul va revizui planul stru intem de senltate $i sccuritate in munce. ori de cAte ori va fi
necesar gi ori de cdte ori se vor face schimblri ale practicilor de exploatare. se vor introduce utilaje
pi echipamente noi etc. pi va prezenla Delegatarului/ADl documentul revizuit.

(2) Delegatul va avea in vedere sentrtatea gi securitatea in munci pentru toate persoanele implicate
in prestarea Serviciului gi va menline toate amplasamentele, clSdirile, instalaliile, vehiculele 9i

utilajele (in mlsura in care acestea se atll sub controlul s6u) intr-o slare de func;ionare
corespunzetoare pentru evitarea pericolului, va intreline. pe chelruiall proprie. instalalia de

iluminare. elementele de proteclie, semnele de aveftizare gi va urmiri amplasarea gi instalarea
acestora ori de cite ori va fi necesar. sau la solicitarea Delegatarului sau a ADI sau Ia solicitarea
oricirei Autoritiili Competente, in domeniul protecliei. securitiilii ii sln6tetii populaliei.

ARTICOLUL 20 - ASPECTE DE PROTECTIA MEDIULUI, i}TPiNTINT,C,
RESPONSABILITATILOR DE MEDIU iXTNT TANIT

(l) De la Data de incepere a Contractului, Delegatul va fi raspunz6tor de orice incelcare a

prevederilor oriclrei Legi rcferitoare la mediul inconjuritor. care apare sau a avut loc dupi aceasta
daE.

(2) Delegatul nu va putea fi linut responsabil de nici un act, omisiune. fapt sau activitate I
Delegatarului, ale ceror cauze sunt anlerioare Datei de incepere a Contractului $i au avut ca rezultat
o incilcare sau nerespectare a prevederilor oricirei Legi privind mediul inconjurator, Delegatarul se
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obligi s[-l despigubeascl pe D€legat pentru orice astfel de rispundere legatl de mediul

inconjurtrtor.

ARTICOLUL 2I - RTGISTRE, EVIDENTE CONTABILE $I AUDIT

(l) Delcgatul va respecta standardele gi principiile contabile Si va mentinc registrele gi inregistrlrile
contabile necesare conform Legii aplicabile.

(2) Delegatul va evidenlia in contabilitate in mod separat, clar 9i distinct toate intrtrrile 5i iegirile
contabile in leglturi cu prezentul Contract, in conformitate cu dispoziliile legale. in mtrsura ln care

Delegatul nu va evidenlia aceste intreri pi ieqiri contabile in mod separat, atunci Delegatarul va
putea rezilia Contractul in condiliile Anicolului 36 ("Rezilierca Contractului").

(3) Delegatarul/ADl poate, suportind costurile gi cheltuielile. sE efectueze un audit al evidenlelor 9i
registrelor contabile 9i al altor documente relevante pentru Contract linute in condiliile prczentului
Articol. inclusiv asupra evidenplor gi registrelor lucririlor gi echipamentelor gi a oriciror
informalii, inregistreri ii documente contabile care pot fi solicitate de Delegatar sau ADl. Delegatul
are obligalia de a permite Delegatarului, ADI gi altor penoane autorizate sil verifice gi si auditeze
aceste documente, inclusiv str ob1in6 copii de pe acestea, in orice moment pe Durata Contractului.

(4) Toate registrele, evidenlele, inregistrtrrile li documente contabile la care se face referirc in
prezentul Anicol vor fi ptrstrate de Delegat pe o perioadi de timp cerutii de Lege^ La expirarca
acestei perioade, Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidenlele, inregistrtrrile gi

documentele contabile fAri a cere aprobarea Delegatarului printr-o adresi scrisi trimistr cu cel pulin
30 (treizeci) de Zile inainte. in urma primirii adresei. Delegaurul poate prelua pe cheltuialtr proprie
registrele, evidenlele, inregistrfuile Si documente contabile. notificend intenlia sa printr-o adrcs6

trimisi Delegatului cu cel pulin l0 (zece) Zile inainte de expirarca perioadei de 30 (treizeci) de

Zile.

ARTICOLUL 22-CLAUZADE PREVENIRE A CORUPTIEI

(1) Delegatul nu va acorda gi nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-
contractantii sau mandatarii acestuia (inclusiv ADI) nici un fel de cadou sau plact sub orice form6,
ca stimulare sau recompensi pentru a acliona, pentru ca a aclionat sau ctr s-a ablinut se aclioneze
intr-un anume fel, pentru ce s-a arItat in favoarca sau s-a ablinut se se arate in defavoarea oriclrei
persoane, in leglturl cu acest Contract. Orice nerespectarc a prezentului articol va fi consideratE o
incilcare gravi a Contractului
("Rezilierea Contractului").

(2) Delegatarul poate rezilia

ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 36

prczentul Contract. conform Articolului 36 ("Rezilierea
contractului"), in cazul in care Delegatul sau orice persoan[ angajatI de acesta sau actionAnd in
numele siu:

a) a oferit, a dat sau a fost de acord si ofere oriciirci persoane orice cadou sau comision de orice
nature drept stimulent sau recompensl pentru cI a reslizat sau realizeazl ori s-a ablinut sau se
abtine de la vrco faptil legattr de prezentul Contract ori de orice altii rela$e contractuall cu
Delegatarul sau cu ADli
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b) a realizat sau s-a ablinut de la o acliune pentru favorizarca sau defavorizarca oricirei pcrsoane in
relalie cu prczentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarul sau cu ADI;

c) a comis orice infracliune de dare gi/sau luare de mitl ori coruplie, potrivit Legii, privitor la

prezentul Contract sau orice alt contract cu Delegatarul sau cu ADI;
d) a oferit orice onorariu sau recompensi unui salariat al Delegatarului sau al ADl, la care acesta,

in virtutea funcliei sau poziliei ocupate, nu avea dreptul.

ARTICOLUL 23 - SUBDELEGAREA $I TRANSFER

(1) Delegatul va putea suMelega gestiunea Serviciului. subroga, nova, transmite, ceda sau tnnsfera
in orice alt mod, totalitatea sau o pane din drepturile 9i obligaliile sale derivate din sau in legiturl
cu prezentul Contract, fie mod dircct, fie indirect. doar daci Legea in vigoare la data respectivei

op€ralii permite o astfel de suMelegare, subrogarc, novalie, transmiterc, cesiune sau transfer gi doar
cu acordul scris prealabil al Dclegatarului / al Delegatarului prin ADl. Nerespectarea condiliilor
stipulate de prezentul alineat reprezinti o incllcare gravl de cetre Delegat a obligaliilor sale 9i
poste constitui o cauztr de rezilierc a Contractului conform Articolului 36 ("Rezilierea

Contractului").

(2) Dispoziliile alineatului precedent nu vor fi interpretate inc6t str impiedice utilizarea sau

angajarea de cltre Delcgat de fumizori, prestatori, antrcprcnori, mandatari pcntru fumizarca de

produse sau realizarca de lucrlri ori prestarca de servicii cu condilia si nu se poati prctinde ca o

astfel de utilizare sau angajarc ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintrc
drepturile sau obliga(iile semnificative ale Delegatului in baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 24 - CONTRACTELE iNCHEIATE DE DELEGAT

Toate contractele a caror valoarc dep[;egte echivalentul in Lei al sumei de 5.000 euro/an incheiate

de citre Delegat dupi Data Intrlrii in Vigoarc trebuie si includtr o clauztr care si stipuleze in mod

expres c[ Delegatarul are dreptul si preia 5i sA continue astfel de contracte care sunt ince in vigoare

la Data incettrrii prezentului Contract, indiferent de modul in care ar fi incetat acesta 5i indiferent
daci aceasti preluare constituie o cesiune sau o novalie a acestora. Delegatul va notifica
Delegatarului gi ADI despre toate aceste contracte gi le va furniza copii ale acestor contracte

imediat dupl semnarea acestora de catre Delegat.

CAPITOLUL V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

ARTICOLUL 25 - NASPUXUNNTA CONTRACTUALA

(l) Nerespectarea dovedittr de ctrtre oricare dintre Pe4ile contractante a obligaliilor contractusle ce-
i incumbtr in temeiul prczentului Contract atrage rispunderea contractuali a Pl4ii in culpi.

(2) in situalia rezilierii Contractului din vina unei P64i, aceasti Parte va datora despigubiri
celeilalte P64i, in cuantumul stsbilit de Pe4i. de un expert independent. desemnat de acestea sau de
c{tre insunla judecetoreasctr comp€tente.
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(3) incetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevares de obligalii a P[4ilor in cazul in
care, prin natura lor, obligaliile respective rimin in vigoare 9i dupl Data incetirii Contractului. De

asemenea, Pi4ile rimin respunzatoare pentru orice fapte/acte intreprinse de cetre o Parte pe

perioada desfigurlrii Contractului ale clror rezultate care s-ar ivi dupl incetarea efectclor

Contractului qi care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealalttr Parte.

ARTTCOLUL 26 - RASPUNDEREA, PENALTTATT $r DESPAGUBTRT iU SAnCml
DELEGATULUI

(l) Delegatul accepttr str incheie prezentul Contract pe propriul stru risc tehnic, economic Ai

financiar gi cA esrc rlspunzltor atrit in fap Delegatarului cit gi. in unele situalii, fali de Autoritilile
Competente pentru obligaliile asumate, prestarea Serviciului gi exploatarea Bunurilor de Retur

conform prcvederilor prezentului Contract. Nici Delegaarul, nici ADI. nici Autoritilile
Compet€nte nu vor fi raspunztrtori in niciun tbl fap dc te4i pentru indeplinirca de c6tre Delegat a
obligaliilor asumate in baza prezentului Contract gi pentru prrestarea de citre acesta a Serviciului.
Delegatul confirm! in special ci a luat in consideralie. in conformitate cu gi bazindu-se pe termenii

5i condiliile prczentului Contract, inaintea incheierii prczentului Contract, obligaliile, riscurile
qi/sau pericolele de orice fel care pot exista sau pot apirea in legtrturl cu prestarca Serviciului, cu
execeplia cazului de Fo4ii majortr, operarea Bunurilor de Retur, gi. in general, ?n legiturtr cu
obligaliile asumate prin prezentul Contract,

(2) Nerespecmrea de citre Delegat a lndicatorilor de Performanltr. subilili conform Regulamentului
Serviciului (Anexa nr. I la Contract) gi detaliali in Anexa nr. 6 ("lndicatorii de Performanltr') la
prezentul Contract va atrage obligagia Delegatului de a pl[ti penalititli conrractuale.
Delegatul este obligat la plata penalit6lilor contractuale in caz de neindeplinire a obligaliilor sale.
inclusiv pentru urmitoarele obligalii, in cuantumul stipulat in continuarc:
a) colectarea Deqeurilor cu nerespectarea frecvenlei de colectare sau a graficelor orare stabilite in

Contract gi in Regulamentul Serviciului se penalizeazl cu 4.000 lei pentru fiecare inctrlcare;
b) neamplasarea, dupl golire. a echipamentelor de colectare la locul de inclrcare se penalizcaztr

cu 500 lei pentru fiecare incilcare;
c) nerespectarea rutei de colectare stabilite, atunci cdnd se presteaztr activitatea de colectare a

Degeurilor se penalizeazl cu 4.000 lei pentru fiecare incilcarel
d) utilizarca unui vehicul de colectare care nu corcspunde cerinlelor tehnice stabilite prin Contract

sau de Indicatorii de Performan{i se penalizeaz! cu 4.000 lei penuu fiecare inctrlcare;
e) netransmit€rea informaliilor solicitate cetre Delegatar/ADl sau altor entitili in conformitate cu

Contractul se penalizeazi cu 1.000 lei pentru fiecare incillcare.

(3) Anexa nr. 6 ("lndicatorii de Performanltr") la prezentul contracr stipuleazi cuantumul
penalitililor pentru fiecare lndicator de Performanltr care a fost incllcat sau nu a fost atins conform
termenilor gi condiliilor stabilite de anexa mentionate.

(4) Numirul maxim acceptabil de cazuri de nerespectare a Indicatorilor de performanF, de cetrc
Delegat, va fi de 3 (tr€i) incirciri lipsi raportat la 1.000 de incirciri planificate de degeuri. Dacl
sunt mai mult de 3 (trei) cazuri de nerespectare (respcctiv de inclrctrri/ridictrri de deqeuri carc nu au
fost prcstate) raportat la 1.000 de inctrrctrri planificale. Delegatul este obligat s6 ii pllteasctr
Delegatarului penalitillile stipulate in Anexa nr.6 ("lndicatorii de performanli"). vor fi luate in
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considerare nerespectirile care au fost constatate prin procese-verbale, cu ocazia inspecliilor gi

monitorizerii executerii Contractului efectuat€ de Delegatar/ADl, consemnate in Rapoartele de

Monitorizare, care au fost confirmate prin solulii definitive gi irevocabile In justilie sau care nu au

fost contestate.

(5) Nerespectarea grave li repetatil a Indicatorilor de Performanli poate determina rezilierea

Contractului de c6tre Delegatar, conform A(icolului 36 ("Rezilierea Contractului").

(6) Nerespectarea de ctrue Delegat a obligaliilor sale de realizarc a Investiliilor la carc s-a angajat

prin prczentul Contract, astfel cum sunt detaliate in Anexa nr. 5 la prezentul Contract (,,Programul

de investilii"), inclusiv int6rzierile inregistrate fap de termenele de realizare a investi$ilor,
prevdzute in Programul de Investilii, va atrage, pe lingi drcptul Delegatarului de a rezilia prezentul

Contract conform Articolului 36 ("Rezilierea Contractului"), 9i obligalia Delegatului de a pliti
Delegatarului penalitlli dupi cum urmeazl:

a) penalitnli de l0% din valoarea investiliei nerealizate pentru intirzieri la linalizarca acesteia mai

mici de I an fa1[ de termenul prevlzut in Programul de Investilii;

b) penalitfii de 25 o/o din valoarca investiliei nerealizate pentru fiecare an calendaristic de

intArziere, calculali de Ia data la care investilia era prevtrzute a fi finalizattr in Programul de

lnvestilii.

(7) in plus fa1tr de orice alte desptrgubiri, penalitili sau sancliuni prevezurc in acest Conract,
Delegatul va despigubi Delegatarul gi pe mandatarii sau prepugii acestuia in legature cu orice
pretenlii sau prejudicii invocate de oricc alti persoana dec6t Delegatarul, care pot fi generatc dc,

sau in cursul, sau in legtrturi cu neindeplinirea de ctrtre Delegat a oriciror obligalii in baza

prezentului contract.

(E) Sumele primite de citrc Delegatar ca penalitilli vor constitui o sursi de alimentare a Fondului
llD (fond pentru intrelinere, inlocuirc Ei dezvoltare). Sumele reprezentind penalitnli pot fi relinute

de Delegatar/ADl din contravaloarea serviciilor datorate Delegatului astfcl cum se va stabili de

cetre Delegalar.

ARTICOLUL 27 - RASPUNDEREA DELEGATARULUI

(l) Delegatarul declarl c[ inainte de atribuirea directi a prczentului Contract a depus toate
eforturile pentru a se asigura ci informatiile fumizate conlin toate datele cunoscute lui gi pe care le
considerl relevante sau importante in prcstarea Serviciului. iar Delegatul declari ctr a luat act gi a
confirmat ctr a analizat gi verificat toate informaliile fumizate 9i condiliile privind prestarea

adecvatl a Serviciului.

(2) Delegatarul nu poate exercita vreun drept de dispozilie asupra Bunurilor de Retur concesionate
pe parcursul Duratei Contractului, filrl ca acordul scris al Delegatului si fie oblinut anterior, acord
care nu va fi lntArziat in mod nejustificat.

(3) Delegatarul nu il va tulbura pe Delegat in exerciliul drepturilor rezultate din prezentul Contract.

(4) in niciun caz Delegatarul nu va fi rtrspunzetor faF de Delegat de vreo Daunl ori Dauntr
indirccti sau cheltuiali de orice naturi pe carc Delegatul le-ar putea suporta sau inrrgistra datoriti:
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(i) producerii unui ev€niment de Fo4I Majora (ii) stitrii Bunurilor concesionate sau a

amplasamentelor aferente acestora.

ARTICOLUL 2E - EXONERAREA DE R.ASPUNDERE A DELEGATULUI

(l) FnrI a aduce atingere prevederilor A(icolului 26 ("Rispunderea. penalitili pi dcsptrgubiri in

sarcina Delegatului") de mai sus privind rilspunderea Delegatului, acesta nu va putea fi linut
rtrspunz[tor pentru neindeplinirea vrcunei obligalii ce-i revine in baza prezentului Contract dac{

neindeplinirea respectivei obligalii este o consecinli directtr a situaliilor prevezute la alineatele de

maijos din prczentul Articol.

(2) Delegatul nu va fi obligat s[ indeplineascl obligaliile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de

Performanl6, in misura in care acesta nu poate, in mod rczonabil, fie (i) se rcspecte t€rmenele de

indeplinire a obligaliilor contractuale in perioadele de timp prevlzute, fie (ii) sa continue se

indeplineasci obligatiile contracruale, ca o consecinli directtr a:

a) apariliei unui Eveniment de Fo4n Majore;

b) nerespectArii de ctrtre Delegaur a propriilor sale obligalii asumate prin prezentul Conract

sau ds cltre alt operator de salubrizare a obligaliilor acestuia asumate prin contractul incheiat cu

Delegatul; iar Delegatul va informa Delegatarul/ADl despre aceasti nerespectare in termen de cel

mult 5 (cinci) Zile Lucrtrtoare in vederea indeplinirii corecte a rolului Delegatarului/ADl de

mediere gi de interfap cu Delegatarul, precum gi de monitorizare a modului in care sunt prcstate

serviciile de salubrizare in ansamblu in Aria Deleglrii. Nerespectarca de cetre Delegat a acestei

obligalii de informare a Delegatarului/ADl va duce la neaplicarea exonerlrii sale de rdspundere

prcvtrzuti in prezentul alineat;

c) actiunii, inactiunii sau faptelor unor te4e persoane pentru carc Delegatul nu este

responsabil.

(3) in cazul in care Delegatul se afli in imposibilitatea de a presu Serviciul, total sau pa4ial, din

orice motiv. sau consideri ci anumite circumstanle ar putea impiedica in mod substanlial prestarea

Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul, in condiliile prevezute de prczentul

Contract oferind in scris detalii cuprinzetoare asupra circumstanlelor, motivelor, durau posibili a
intrcruperii gi acliunile avute in vedere pentru remedierea situaliei, precum gi orice alte detalii pe

care Delegatarul le solicittr in mod rezonabil. Invocarea oriclrui motiv care ar putea impiedica in

mod substanlial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificarc a vreunei clauze a acestui

Contract gi nu va elibera sau exonera in niciun fel Delegatul de obligalia de a prcsta Serviciul

conform Contractului 9i a Legii in vigoare cu privire la suspendarea sau limitarea prestlrii

serviciilor in domeniul salubrizirii localitSlilor.

ARTICOLUL 29 - iNTTXNENTE DESPAGUBIRILOR

Desplgubirile datorate de oricare dintre Pl4i conform prezen$lui Conract vor fi limitate la

acoperirea integraltr a Daunelor suferite de Psnea sau te4ul prejudiciat. in inlelesul prezentului

Contract qi articol in despngubiri nu sunt incluse penalittrlile ce pot fi datorate de o Parte conform
prezentului Contract.
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ARTICOLUL 30. RECUPERAREA DEBITELOR

(l) Delegatarul este indreptelit str recupereze de Ia Delegat orice prejudicii suferite din vina

Delegatului, care sunt descoperite dupe Data incertrrii Contractului. in conformitate cu Legea

aplicabili.

(2) Pe4ile pot conveni compensarea intrc sumele astfel datorate de Delegat $i orice sume datorate

de citrc Delegatar Delegatului, precum qi asupra metodei de platl, chiar 9i in mai multe trange.

(3) Comisioanele bancare gi alte sume similare rezultate din operaliunile legate de plata sumelor

datorate de Delegat Delegaurului cad in integralitate in sarcins Delegatului.

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREV 4.,,VTE,

ARTICOLUL 3l - FORTA MAJORi4,

(f) ,,Fo4a Major6" inseamnl un evenimem mai presus de voinla Pl4ilor, care nu se datoreazl
grcgelii sau vinei acestora, imprevizibil gi care face imposibill executarea gi rcspectiv indeplinirea

Contractului. Evenimentele de fo4i majorl vor include urmitoarele. filrtr a se limita la acestea:

a) Evenimente naturale de fo4i majorl cum ar fi:
i. resnete, cutremure, uragane gi alte condilii climaterice extraordinare ca de exemplu

temperaturi anormal de scezute;

ii. explozii, foc sau inundalii (dacl nu sunt cauzate de Partea respectivA sau orice alti
persoane pentru care aceasta este responsabil6):

iii. contaminlri nucleare, chimice sau biologice (dacl nu sunt cauzate de Partea respectivi

sau orice altl persoane pentru care aceasta este responsabili);

iv. bombc sau alte munilii neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.

b) Evenimente politice de fo4tr majortr cum ar fi:
i. rnzboi sau rizboi civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale

inamicilor extemi, blocade gi embargouri;

ii. acliuni violente de stradtr sau rebeliuni civile;
iii. orice act sau amenintarc de terorism crcdibill in mod rezonabil la adrcsa PI4ii

resp€ctive sau privind bunurilc de infrastructurl aferente Serviciului;
iv. greve sau alte miqclri revendicative la scara nalionald gi motivate predominant politic,

c) Evenimente nefavorabile de fo(i majori cum ar fi:
i. refuzul, fird un motiv justificat. orictrrci Autorittrli Competente de a elibera orice aviz,

permis, licenli sau a oriciror autorizalii necesare executerii obligaliilor contractuale,

rctragerea scestora sau rcfuzul de a reinnoi aceste avize, permise, licenle sau autorizalii

sau orice acte sau omisiuni ale oricirei Autoritl1i Competente avend efecte similare;

ii. orice acliune reglemenurl neintemeiati sau nerezonabili dispusi de oricarc Autoritate

Competenti impotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau r€vocare a

oriciror permise, licenle sau autorizatii existente, flr6 un motiv intemeiat);
iii. orice rechizilionare, expropriere, nalionalizarc sau confiscare de facto a orici;rui bun sau

drept semnificativ al Delegatului de ctrtre Guvemul RomAniei sau de cetre oricare
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Autoritate Competenti (alta decit ca rezultat al incilcirii de cltre Delegat a permiselor.

licenlelor, autorizaliilor sau a Legii);

iv. orice acte ilegale din partea unor to4i inclusiv poluarea ilegaltr, in mod intenlionat sau

accidental.

Fo4a Majori nu va include: probleme financiarc ale Pi4ilor, livrarea cu int6rziere a materialelor

sau executarc cu intiirzierc/neexecutarea de cltre contactanlii acestora a obligatiilor lor

conr.racruale, condigii meteorologice posibile in condiliile climatice din Aria Delegtrrii, insuficienla

fo4ei de munc[ sau a echipamentelor sau a materialelor (dac[ nu se datoreazl Fo4ei Majore).

(2) in siruagia in care un eveniment de Fo4{ Majorl (condilie care va include consecinlele acestuia)

impiedictr una dintre Pe4i se ili respecte sau intArzie respecterea obligaliilor decurgind din
prezentul Contract, se vor aplica urmltoarele mlsuri:

a) Partea va fi scutiti de respectarea gi de rispunderea pentru nerespectarea acelor obligalii pe

care nu le poate indeplini ca o consecinltr a unui eveniment de Fo46 Majortr, fdrtr a aduce prejudicii

obligaliilor de incheierc a asiguririlor corespunzetoare, astfel cum este prevazut in prezentul

Contract.

b) Orice perioadtr de timp acordati sau permisl in baza prezentului Contract pentru indeplinirea

oricarei obligalii (inclusiv obligaliile legate de Indicatorii de Performanli gi durata Contractului

dacl Fo4a Majori a afectat integral cxccutarea acestuia) va fi prelungiti cu perioada de timp c6t

dureaztr evenimentul de Fo4i Major6; cu condilia, totuqi, ca Partea afectat[ str-ti fi respectat

obligaliile ce-i revin in baza alin. (4) fi (5) ale prezentului articol.

(3) O Parte afectati de un eveniment de Fo(6 Major6 va informa cealalti Parte pi ADI, cit mai

curAnd posibil, dar nu mai tirziu de 3 (trei) Zite Lucrltoare dupl ce ia cunogtinli de aparilia unui

eveniment de Fo([ Majorl, fumizAnd deulii complete despre durata qi efectele estimate ale

acestuia. Daci evenimentul de Fo4i Majortr dureazl mai mult de o siptimina, Partca afectate va

informa periodic cealalti Parte gi ADI. dar nu mai rar de o dati la doui strptemeni despre derularea

evenimentelor.

(4) O Pane afectati de un eveniment de Fo4i Majorl va depune toate eforturile pentru a-li relua

indeplinirea obligaliilor cit mai curind posibil, iar intre timp si diminueze efectele acestui

eveniment, pentru a-li indeplini obligaliile contractuale neafectate de Fo(a Majorl 9i va informa

complet cealalti Parte gi ADI in legetura cu m6surile luate in acest sens, cu condilia ca acest lucru

sA nu presupuna costuri nerczonabile pentru Panea afectati de evenimentul de Forli Majorl.

(5) Dac6 la expirarea unei perioade de cel pulin 30 (treizeci) de Zile de la aparilia unui eveniment

de Fo4i Majorl, accst eveniment de Fo45 Majorl (sau consecinlele acestuia) continu[ li afecteaza

in mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligagiilor contractuale, astfel incat

majoritatea Indicatorilor de Performanltr incl de atins nu poate fi indeplinit! gi/sau majoritatea

acelor Indicatori de Performanli atunci cind respectarea acestora a fost deja indeplinita nu poate fi
menlinudl ca urmare a acelui eveniment de Fo46 Majortr, atunci oricare dintre Pn4i va avea dreptul

se notifice celeilalte Pe4i incetarea prczentul Contract, ftrrtr ca vreuna dintre elc si pretindi daune-

interese. in orice moment dup! expirarea acestei perioade, cu condilia ca evenimentul de Fo4l
Majortr si continue inc6 in momentul acestei notificiri gi cu un preaviz de l0 (zece) Zile.
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ARTICOLUL 32 - MENTINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

(l) Pe(ile vor unntrri in permanenltr menlinerea echilibrului contractual/financiar al Contractului,

(2) Delegatul nu va fi obligat si suporte cre$terca sarcinilor legste de execuJia obligaliilor sale, dacl

aceasta crestere rezulti in urma unui eveniment de Fo4e Majorl, astfel cum este descris la Articolul
3l ("Fo4a MajorI").

(3) in situalia in care, independent de Delegat qi de voinla sa, Modificiri Legislative, constr6ngeri

tehnice, economice. financiare sau, in general, evenimente neprevtrzute care nu constituie

evenimente de Fo4i Majord astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, dstorate sau nu

Delegatarului, altereaz! echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, gi daci
dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificirile / ajustilrile de tarife, Pi4ile se obligl s[
renegocieze termenii gi condiliile prezentului Contract, in scopul restabilirii echilibrul economico-
fi nanciar al Contractului.

(4) Dace, la expirarea unei perioade de cel pulin 60 (laizeci) de Zile sau alt termen stabilit de Pl4i,
de la inceperea negocierilor prcvezute la alineatul precedent, acestea e$ueazi. atunci oricare dintre

Pl4i va avea dreptul sl notifice celeilalte Pi4i incetarea prezentul Contract, ftrrl ca vreuna dintre
ele sa pretindA daune-interese. Delegatul va avea obligalia de a presta Serviciul in continuare pe o

durati de cel mult 90 (nouizeci) de Zile, in vederea asigurlrii continuitilii Serviciului.

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTTCOLUL 33 - MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PARTILOR

(l) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adilional incheiat in scris intre Pe(ile
contractante.

(2) Contractul nu poate fi modificat in sensul introducerii in obiectul acestuia a unei activitili care

nu a ftrcut obiectul delegirii gestiunii, conform Legii.

ARTICOLUL 34 - MODIFICAREA UNILATERALA A PARTII REGLEMENTARE A
CONTRACTULUI DE CATRE DELEGATAR

Delegatarul poate modifica unilateral cerin;ele legate de modul de gestiune gi de prestare a

Serviciului care sunt prevtrzute in Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului,
atalate ca Anexele nr, I qi nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente $i
inlocuirea respectivelor anexe. prin act adilional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului
gi/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului, dupe caz. in cazul in care aceste modificlri afecteazA
echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului 32 ("Menlinerea echilibrului
contractual").
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ARTICOLUL 35 -CAVZELE DE iNCETARE A CONTRACTULUI

(l) Prezentul Contract inceteaztr in urmitoarele situalii:

a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, dactr P6(ile nu convin, in scris, prelungirea

acestuia conform prevederilor Articolului 3 ("Durata Contractului, Perioada de Mobilizare
qi Data inceperii"), qi conform Legii in vigoare la data prclungirii;

b) in cazul in care interesul nalional sau local o impune, prin denunlarea unilaterali de cltre
Delegatar, cu plata unei despigubirijuste 9i prcalabile in sarcina Delegatarului;

c) in cazul nerespectarii obligaliilor contractuale de cetre Pa4i, prin rezilier€, conform
Anicolului 36 ("Rezilierea Contractului"), prin rezilierc cu plata unei desplgubiri in sarcina

Pn4ii in culpl;
d) in cazul imposibilidlii obiective a Delegatului de a prcsta Serviciul, ca urmarc a intervenliei

unui eveniment de Fo4n Majorl. in condiliile prevezurc la Articolul 3l ("Foqa Majorl"),
ftrrtr plata unei despigubiri:

e) in situalia in care, in urma parcurgerii procedurilor speciale prevtrzute la Articolul 32
("Menlinerea echilibrului contractual"). este permisi incetarea Contractului;

f) in cazul falimentului Delegatului;
g) in cazul lipsei. retragerii sau incetArii valabilitllii liccnlei de operare a Delegatului (cu

exceplia situaliei in carc au fost iniliate demersurile pentru obtinerea licenlei);
h) dace Pn4ile convin incetarea Contractului, prin act adilional la acesta, respectand Legea

aplicabill, in vigoarc la acea dattr.

(2) in cazul incetlrii Contractului inainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (trcizeci) de

Zile. cu exceplia cazurilor in care sunt previzute in mod expres in cuprinsul Contractului, alte

termene pentru preaviz.

(3) Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator clruia i se

va delega gestiunca Serviciului sau cu Delegatarul/ADl, dupl caz, in sensul urm6toarelor:

a) str menlinl legitura cu Delegatarul/ ADI gi /sau noul operator. si furnizeze asisten$ gi

sprijin privind Serviciul gi transferul lor citre Delegatar sau noul operator;
b) si fumizeze Delegatarului, ADI Ei noului operator toate informaliile privind Bunurile de

Retur, inclusiv amplasamentele aferente, precum gi serviciile necesare funclionirii gi

prestirii acestora;

c) in timpul Contractului sau dup[ incetarea acestuia, se nu actioneze in niciun fel, dircct sau

indirect, carc s6 prejudicieze, s[ impiedice sau sil fac6 dificil rransferul Serviciului.

(4) La incetarea Contractului, din orice cauzi, bunurile care au fost utilizate de Delegat in derularea
Contractului vor fi repartizate dupi cum urmeaztr:

a) Bunurile de Retur vor reveni Delegatarului de plin drcpt, gratuit (cu exceplia situaliei in care
Contractul inceteazi inainte de termen, cind Delegatul are dreptul la o indemniza;ie egal6 cu
suma neamonizat6 din investiliile realizate de el in Bunurile de Retur din categoria celor
prevazute la Art. I 7.1 .l . lit. b) din prczentul Contract) $i libere de orice sarcini;

b) Bunurile Proprii, cu exceplia Bunurilor de preluarqlor rimdne proprietatea Delegatului.
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(5) La data incetirii Contractului sau la data convenitl pentru predare (,,Data de Prcdare"),

Delegatul va transfera. fdri niciun drcpt de retenlie, f6r5 costuri gi cheltuieli pentru Delegatar, toate

drepturile. titlurile de proprietate gi garanfiile legate de Bunurile de Retur, incluzind, cu conditia si
face parte sau sd fie utilizate in prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile gi garanliile
Delegatului privind Bunurile de Preluare penru care Delegatarul gi-a exprimat intenlia de preluarc

qi a plltit contravaloarea lor pAntr la acea dati.

(6) La Data de Predarc, Delegatul va informa Delegatarul desprc starea activelor. inclusiv o listi
complet[ a tuturor defecliunilor ce afecteazl sau ar putea afecta funclionarea in condilii de

siguranli a acestora. Ptr4ile vor incheia un proces-verbal de predare-primire a tuturor Bunurilor de
Retur pe care Delegatarul Ie preia.

(7) in situalia in care o singurl unitate administrativ-teritorial[ se retrage din prezentul Contract,
din orice motive (inclusiv prin reziliere din culpa Dclegatului), orice sumtr datorattr ca urmare a

incetirii se calculeaztr pro-rata corespunztrtor acelei unittrli administrativ-tcritorialc fata dc carc
inceteaze Contractul, iar soarta bunurilor care o deserveau doar pe aceasta (Bunuri de Retur) va fi
decisi in mod corespunzitor. Daca existtr Bunuri de Retur ce deservesc mai multe unittrli
administrativ-teritoriale, aceste bunuri nu pot fi retrase din Contract gi preluate de unitatea

administrativ-teritoriall care se retrage, ci aceasta poate fi eventual desplgubitn in mlsura in care

dovedegte un prejudiciu din lipsa folosinlei acestora.

(E) De asemenea o unitate administrativ-teritorial6 care se retrage unilateral din Contract va fi
obliga€ se pl6teasce. duptr caz, Delegatului sau ADI:

a) desplgubiri care str acoperc prcjudiciile create prin rekagere (daunele efective suferite gi

valoarea beneficiului nerealizat de cltre Delegatar in timpul r6mas pini [a expirarea Contractului);
b) valoarea integrall a investiliilor realizate pentru respectiva unitate administrativ-teritoriali prin
intermediul proiectelor derulate prin ADI, iar daci aceste investilii au fost realizate in bunuri ce

deservesc mai multe unitili administativ-teritoriale ele se vor calcula pro-rata, precum $i
c) valoarca investiliilor neamortizate realizate de Delegatar pentru rcspectiva unitate-administrativ
teritoriali, iar daci aceste investiiii au fost rcalizate in bunuri ce deservesc mai multe uniUili
administrativ-teritoriale ele se vor calcula pro-rata.

(9) Prevederile alin. (8) nu se aplicl in cazul incetirii Contractului prin ajungere la termen (in cazul

rcfuzului prelungirii sale de cltre o unitate administrativ-teritorial6), prin reziliere din culpa
Delegatului sau din cauze de Fo4i Majori.

ARTICOLUL 36 - REZILIEREA CONTRACTULUI

36.1. Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

36. I.l. Delegatarul va avea dreptul s6, rezilieze prezentul Contract, in momentul survenirii oriciruia
dintre urmltoarefe evenimente (..Obliga1ii incdtcate"):

a) o incilcare semnificativi, de citre Delegar, a oricireia dinre obligaliile sale, asumate in baza
prezentului Contract, care ar€ un cfect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligaliilor
Delegatarului sau asupra capacitl1ii Delegatarului de a respecta orice prcvedere legal6 in vigoare 9i
a cirei inc6lcare nu a fost remediatit de cltre Delegat, in conformitate cu Art. 38.1 .2;

b) nerespecarea repetati Si nejustificattr a Indicatorilorde PerformanF;
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c) nerealizarea corespunzetoare sau la termenul prevEzut a lnvestiliilo[
d) rcnunlarea la sau abandonarca culpabili a Serviciului, de citre Delegat;

e) neresprctarca Articolului 23 ("Sub-delegarea gi transfeC') din prezentul Contract sau

subconcesionarea bunurilor Delegatarului aferente Serviciului, de ctrtrc Dclcgat;

f) nefurnizarea sau ascunderea de informalii semnificative, ce trebuie fumizate Delegatarului sau

ADI sau impiedicarea Delegatarului sau ADI de a-gi exercita drepturile de monitorizare in lcgituri
cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele conEactuale;
g) orice gajare sau grevare cu sarcini a unuia sau mai multor Bunuri de Retur;
h) practici corupte ale Delegatului in conformitate cu Articolul 22 ("Clauza de prevenire a

corup1iei"):

i) alte incilciri semnificative ale obligaliilor contractuale care sunt previzute expres de prezcntul

Contract ca reprezentind cauze de reziliere a Contractului.

36.1.2. in cazul in care Delegatarul devinc indreptelit str reziliczc prezcntul Contract in baza Art.
36.1.1:

a) Delegatarul poate trimite Delegatului. in scris, o notificare, menlionAnd felul gi intinderea
respectivei neindepliniri a obligaliilor ("Notificare de inc6lcare"). Dac6 o astfel de notificsre este

transmisi, Delegatul va fi indreptelit si remedieze aceasg incllcare in termen de 90 (nounzeci) de

Zile de la data primirii de ctrtre Delegat a acestei notificlri ("Perioada de Remediere").
b) in cazul in care Detegaurul a transmis Notificarea de incilcare gi daci incilcarea nu este

rcmediatl in Perioada de Remediere. Delegatarul poate rczilia prezentul Contract, in conformitate
cu prevederile literei (d) a prezentului Articol 36.1.2.

c) Atunci cind o Obligalie inctrlcati nu poate fi remediati in mod rezonabil in Perioada de

Remediere menlionag. Delegatul va lua toate mlsurile necesare pentru remedierea incilcArii
respective in cea mai mare mlsura posibili in timpul Perioadei de Remediere gi va face propuneri

Delegaurului. anterior expirlrii resp€ctivei perioade. privind finalizarea remedierii respectivei

Obligalii incilcate.
d) in cazul in care Delegatarul nu acceptil propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau

dac[, duptr acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediaztr Obligalia incilcatl. in
conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisl, adresatil Delegatului,

str rezilieze Conractul, iar Contractul va inceta incepind cu dau prevtrzutii in aceast5 notificare.
e) Notific[rile prevAzurc de prezentul articol vor fi comunicate Si cAtre ADl.
f) Delegatarul igi rezervl dreptul de a denunla unilateral contractul, printr-o notificare scrisi
adresatl Delegatului, tlrl nici o compensalie, dace acesta din urml di faliment, cu condilia ca

aceasti denunlare si nu prcjudicieze sau si afecteze dreptul la acliune sau despEgubire pentru

Delegatar. in acest caz, Delegatul arc drcprul de a pretinde numai plata corcspunzetoare pentru
partea din Contract indeplinita pdni la daa denunlarii unilaterale a conractului.
36.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

36.2.1 . Delegatul va avea dreptul sl rezilieze prezentul Contract in caz de inctrlcare importanttr, de

ctrtre Delegatar a oriclreia din obligaliile asumate in baza prezentului Contract, care are un efect

negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligaliilor Delegatului. in baza prczcntului Contract.

36.2.2. in cazul in care Delegatul are dreptul sd rezilieze prezentul Contract in baza An. 36.2.1, se

va aplica mutatis mutandis procedura prevazute la Art. 36. I . I .
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CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE

ARTICOLUL 37 - POLITICA PRIVIND FORTA DE MUNCA

(l) Delegatul va asigura fo4a de muncl necesare pentru fumizarea Serviciului, precum li formarea
profesionali a salarialilor. Delegatul este rispunzebr de angajarea in prcstarea Serviciului a unui
numer suficient de pcrsoane cu abilitnlile. indemdnlrile, cunoltin elc, instruirca, calificirile gi

experienla necesarc Ai adecvate unei bune desf6quriri a Serviciului gi se va asigura c5 arc suficicnt
personal de rezervl pentru prestarea in bune condilii a Serviciului, pe toat! Durata Contractului.

(2) Delegatul se va asigura ce toti angajatii sIi implicali in prestarea Scrviciului vor fi instruili
corespunz{tor cu:

a) sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;

b) toate prevederile importante ale Contractului. inclusiv Regulamentul Serviciului Ei Caierul de

Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contracti

c) toate procedurile gi standardele convenite intre Pi4i la anumite interval de timp;

d) toate procedurile, regulile, rcgulamentele qi legile aplicabile pentru presurca Serviciului.
inclusiv regulile de sane6te gi securitate in munce. riscul de incendiu qi prevederile in caz de

incendiu;

(3) Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat, in condiliile stabilite cu
Delegatarul gi cu ADI in cadrul misiunii acesteia de monitorizare a executirii prezentului Contract

5i va solicita personalului se poarte gi sl aibi la vedere insemnele de identificarc pe toati durata
fumizdrii/prestirii Serviciului.

(4) Delegatul se va asigura ci personalul propriu este permanent supervizat gi igi indeplincgte
indatoririle in conformitate cu prezentul Contrac!.

(5) Pe perioada executilrii prezentului Contract. Delegatul se va conforma politicilor referitoare la

conduita personalului (inclusiv cele referitoare la misurile de siguranp) existente in Regulamentul

intem al stru. Delegatarul /ADI va avea dreptul si solicite Delegatului comunicarea Regulamentului
intem gi modificarea Regulamentului intem in mtrsura in care solicitarea de modificare este

rezonabili, in legatura cu dispozilii ale Regulamentului carc afecteazl modul de prestare a

Serviciului 9i in conformitate cu Legea aplicabilt, dispozigiile legale aplicabile. Duptr aprobarea
Regulamentului intem. Delegatul il va afiga la loc vizibil pi il va aduce la cuno$tinli tururor
angajalilor, ficind dovada acestei formalititli citre Delegarar/ADl prin prezentarca semniturilor de

luare la cunogtinl[. Delegatul va lua misuri disciplinarc corcspunzeloare impotriva oricdrei
persoane angajate de acesta care nu respectl prevederile Regulamentului intern.

(6) Delegatul este rtrspunz[tor in intregime de angajarca gi de condiliile de lucru ale angajalilor sii.

(7) Delegatul este respunztrtor Ei va supona toare costurilc Ai chehuielile legate de angajarca
personalului qi achitarea la timp a salariilor.

(8) in cazul incet5rii prezentului Contract, Delegatul este de acord, iar Delegatarul se angajeaze se

preia direct sau sd asigure preluarea de care noul operator al Serviciului, in misura in care va fi
posibil, a salarialilor Delegatului, care sunt afectali de cere acesta firrnizirii/prestirii Serviciului.
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(9) Personalul angajat al Delegatului bene{iciazi de toate drepturile previzute in contractul colectiv

sau individual de muncl. Delegatul va intocmi planuri anuale (respectiv pentru fiecar€ an

calendaristic /An Contractual). pe categorii profesionale de angajali, in vederea perfeclionerii

acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri.

(10) Numtrul angajalilor Delegatului va fi stabilit de acesta, in funclie de politicile proprii, dar str

fie suficient pentru fumizarea/prestarea Serviciului, iar pentru personalul cheie, in conformitate cu

cerinlele din Caietul de sarcini. Persoanele disponibilizate au dreptul la compcnsalii previzute de

Lege sau contracte colective din panea Dclegatului.

(ll) Delegatul va lua toate misurile necesare privind igiena, senitatca, securitatea la locul de

munce ti normele de proreclie a muncii, in conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode

sigure dc lucru pentru toate activittrlile prestate in sensul Contractului sau orice alte activitlli care

au legituri cu acesta, pentru a asigura securitatea Si sinitatea propriilor angajali, precum gi a
reprezentanlilor Delegatarului sau ADI gi a oricirei alte persoane care intrtr in incintele Delegatului.
Principiile gi metodele privind sinEtates gi securitatea in muncl aplicate de Delegat vor fi in
conform itate cu Legea.

ARTICOLUL 38 - CONNDENTIALITATE

(l) P[4ile convin ci prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca lnformalii Confidenliale 9i
pot fi dezveluite fllri restriclii. in inlelesul prezentului articol prin Parte se va inlelege inclusiv ADI.

(2) Fiecare Parte va pesra confidenliale toate Informaliile Confidenliale primite de la cealalta Parte

in leglturi cu prezentul Contract gi va face toate eforturile pentru a impiedica salarialii gi alte

persoane aflate in relalii de subordonarc sl dezviluie astfel de lnformalii Confidenliale vreunei

persoane.

(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica:

a) nici unei dezviluiri de informalii care este solicitati de catrc orice persoane care igi indeplinegrc

obligaliile conform prczentului Contract. in scopul indeplinirii acelor obligagii;
b) oriclrei informalii cu privire la care o Partc poate demonsra ce est€ deja sau devine general

disponibi16 9i in domeniul public, altfel decat in urma inc6lcdrii prezentului Artico[;
c) oricirei dezviluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de cetre o Autoritate Competenti

ssu de c6tre o instantl judecetoreasci ori tribunal arbitrall
d) oriclrei dezvlluiri care este solicitati in temeiul oricirei cerinle prevtrzute de Lege care are

efecte asupra Pe(ii care face dezviluirea sau al regulilor oriclrei burse de valori sau Autoritlli
Competente. care are fo4i juridici obligatorie sau, dacd nu are fo4i juridici obligatorie,
conformarea fap de aceasta constituie o practica generall a persoanelor supuse reglementirilor
bursei de valori sau alc Autoritalii Competcnte respective;

e) orictrrei dezviluiri de informalii care sunr deja in mod legal in posesia Pn4ii ca destinarar,
inainte de dezviluirea acestora de citre Partea care face dezvlluirea;

! oricnrei fumiztui de informalii ctrtre consultanlii profesionali ai Pi(ilor;
g) oriclrei inregistrlri sau evidenle a Autorizaliilor ii inregistrtrri de proprietate necesare: sau

h) oricirei dezvAluiri ficute in scopul examinlrii gi certificf,rii conturilor uneia dintre Ptr4i.

(4) Cdnd dczv[luirea este permisi in baza alineatului de mai sus, altfcl decit conform literelor b),
d), e), g) $i h) de mai sus, Partea carc Jumizeazl informaliile se va asigura ci destinatarul
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informaliilor este supus acelorati obligalii de confideniialitate ca fi cele cuprinse in prezentul

Conuact.

(5) Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informalii emise sau fumizate de sau in

numele Delegatarului in legtr$ra cu prezentul Contract altfel decit pentru scopurile prezentului

Contract, decAt cu acordul scris al Delegatarului.

(6) La sau inainte de Data incettrrii, Delegatul se va asigura ctr toate documentele sau evidenple
computerizate aflate in posesia, detenlia sau sub controlul seu, care conlin informalii referitoare la

Serviciu suni transmise Delegaorului.

ARTICOLUL 39 - PROPRIETATE INTELECTUALA $I DREPTURI DE AUTOR

(l) Desenele, planurile, specificaliile, instrucliunile, manualele gi alte documente crcate, produse

sau comandarc de cetre Delegat fi care se raponeazd la fumizarea/presurea Serviciului gi drepturile

de autor carc sunt legate de acesta, precum gi toate drepturile de proprieute intelectuall ale

Delegatului sunt gi vor rimine proprietatea acestuia. Cu toate acestea, Delegatul se obligl ca, la

solicitarea rezonabili a Delegatarului gi in mlsura posibilului, si acorde Delegatarului drcpturi de

utiliare asupra acestora corcspunzitoare scopului soliciterii, pe baza unui acord scris in acest sens,

precizAnd toate condiliile tehnice, economice, juridice qi durata folosirii lor.

(2) De asemenea, metodele gi know-how-ul dezvoltate de Delegat sunt gi vor remene proprietstea

exclusivl a Delegatului. Delegatarul se angajeazi expres sl nu divulge acest know-how, in
totalitate sau in parte, c6tre te(i, oricine ar fi acegtia.

ARTICOLUL 40 -TAXE
Toate obligaliile fiscale (taxe, impozite erc.) decurgind din presurea Serviciului sau din activitatea
proprie vor fi suportate de cetrc Partea c6reia, in conformitate cu Legea, ii incumbtr respectiva

obligalie fiscall.

ARTICOLUL 4I . CHELTUIELI

Doar daci nu este altfel stipulat in mod expres in acest Contract, fiecare Parte igi va pl6ti propriile
costuri gi cheltuieli (inclusiv onorariile gi cheltuielile agenlilor sii, reprezenunlilor, consilierilor Si

contabililor) necesare pentru pregltirea, semnarea, indeplinirea gi respectarea termenilor acestui
Contract.

ARTICOLUL 42 - CONTLIC"TUL DE INTERESE

(1) Delegatul va lua toate misurile necesarc pentru a preveni sau indeplrta orice situalie care arc
sau poate avea ca efect compromiterea executirii prezentului Contract in mod obiectiv gi impa4ial.
Astfel de situalii pot ap[rea ca rezultat al intereselor economice. afinittrlilor politice sau nationale,
leg6turilor de familie sau emolionale ori al alrcr legituri sau interese comune OricarE ar fi situalia,
aparilia unui conflict de intercse trebuie notificattr de ctrtre Delegat imediat Delegatarului/ADl, in
scris-
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(2) Delegatul va gsranta cA personalul slu, inclusiv cel de conducere, nu se aflA intr-o situslie csre

poate de n8$terre unui conflict de interese. Delegatul va inlocui, imediat gi flrl nici un fel de

compensirlie din partea Delegatarului, orice membru al personalului s5u care se afll intr-o astfel de

situalic.

(3) Delegatarul igi rezerv6 dreptul de a verifica dacl mtrsurile luate de Delegat in conformitate cu

prevederile prezentului Articol sunt adecvate gi de a solicita luarea de m6suri suplimentarc dace va

considera acest lucru ca liind necesar.

(4) Delegatul se va abline de la orice legtrturi gi relalii, comerciale sau de alttr naturtr, carc au sau

pot avea ca cfect compromiterea independenlei sale sau a personalului s[u. in cazul in care

Delegatul nu poate menline aceasti independenli, Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul,

conform procedurii prevtrzute de Anicolul 36 ("Rezilierea Contractului") flrtr a aduce atingerc

dreptului Delegatarului de a solicita despigubiri pentru orice daune suferite ca urmare I acestei

situalii.

ARTICOLUL 43 - REPREZENTANTII PARTILOR

(l) Pentru executarca prezentului Contract, in relalia sa cu Delegatarul gi cu ADI, Delegalul va

numi o persoanl ca ..Manager de Contract", car€ va asigura comunicarea corespunzetoare cu
partenerii contractuali.

(2) Delegatarul/ADl va numi de asemenea reprezentanlii stri care vor asigura comunicarea cu

Delegatul.

(3) Fiecarc Pane 5i ADI sunt indrepttrtite sI inlocuiasctr pcrsoanele de contact, coordonatcle 9i

adresele menlionate in prezentul Contract, cu condilia de a notifica in prealabil cealalttr Parte

/celelalte Pe4i 9i ADI, duptr caz. Notificarea se va face in scris 9i va fi comunicattr cu cel pulin 3

(trei) Zile Lucritoare inainte ca modificarea s[ devinI efectivl. Orice comunicare trimisl la vechile

adrese, coordonate sau percoane de conBct va fi considerattr valabil efectuati dacg Panea care a

modificat aceste elemcnte nu a comunicat corcspunzetor notificarea prevlzuttr in prezentul alineat.

ARTICOLUL 4d. COMUNICARI

(l) Orice comunicarc intre PI4i, referitoare la indeplinirea prez.entului Contract, trebuie str fie
transmistr in scris, in limba rom6n6, la urm6toarele adrese gi in atenlia urmetoarclor persoane:

a) Pentru delegat

in atenlia: D-na Ciobanu Mihaela Alina

Adresa: str. Vasile Alecsandri, nr. 14, Slobozia

Fax: -

E-mail: adi_ecoo@yahoo.com

b) Pentru Delegatar/ADI

in atenlia: Dl Marian Pavel

Adrcsa: str. Vasile Alecsandri. nr. 14. Slobozia
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Fax: -

E-mail : adiecoo2009@yahoo.com

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atet in momentul transmiterii, cit 9i in momentul
primirii.

(3) Comuniclrile intre pn4i se pot face qi prin. fax sau c-mail sub condilia confirmtrrii de primire.

(4) DacI notificarea este transmisi prin po$ti, aceasta se va face prin scrisoarc rccomandattr cu

confirmare de primire gi este considerattr ca fiind primit2t de destinatar lr data menliona6 de oficiul
po$tal de destinalie pe confirmarca de primirc.

(5) DacI notificarea est€ transmistr prin fax sau e-mail. ea va considerattr primit[ in prima Zi
Lucrltoarc dupl data transmiterii.

(6) Notificnrile orale nu vor fi luate in considerare drept comunictrri de vreuna dintre Pe4i dace nu

sunt confirmate prin una dintre metodele previzute in alineatele de mai sus.

ARTICOLUL 45 - DREPTURILE TERTILOR

(l) Nisi un element din prezentul Contrsct. fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau

compensalii conform sau in temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alts decat Pn4ile 9i

succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligalii sau r[spundere vreo alti
p€rsoane. te46 fa(tr de vreuna dintre P[4i, nici nu va conferi vreun drept de subrogarc sau vreun

drepr de acliune impotriva vreunei Pi4i din prczentul Contract.

(2) Fare a aduce atingerc prevederilor alineatului precedent. ADI va avea dreptul sE exercite in
numele gi pe seama Delegatarului dr€pturi contractuale ale acestuia atunci c6nd prczentul Contract

stipuleaztr expres aceasta. in temeiul acestei stipullri gi pe baza mandatului acordat prin statutul

Asocialiei. Delegatul recunoagte competenla ADI de a exercita aceste drepturi astfel cum se

stipuleaztr in prczentul Contract.

ARTICOLUL 46 - RENUNTAITE

(l) Nicio renunlare nu va avea vreun efect juridic decAt daca este expres indicat6 ca fiind o
renunlarc gi comunicati in scris celeilalte Pa(i ti ADI, conform rcgulilor de comunicare dintre
Pl4i stipulate la Articolul 44 ("Comunic5ri") din Contract, gi nicio alttr acfiune, fapt sau omisiune
nu va putea fi interpretaE ca renunlare la vreun drept. termen sau prevedere a din prezentul

Contract de ctrtre vreuna dintre P[4i.

(2) Nici o renuntare ftrcute de o Pane la orice termen sau conditie din prezentul Contract, o dati sau

de mai multe ori, nu va fi considerattr sau interpretatl ca o renunlaFe viimare la acelagi sau la alte

termene sau condilii din Contracr.

(3) Renunlarea unei Pe4i de a invoca inctrlcarea unei clauze contracuale sau a unei obligatii de

cltre cealalti Parte nu va fi interpretattr in nicio circumstanli ca rcnunlare la invocarea viitoarelor
inc{lclri ale aceleaqi sau ale alte clauze contractuale ori ale acelea$i sau ale alte obligalii ce catre
aceeagi Parte. Daci oricare dintre Pl4i incalcl o obligalie contractualtr, renunlarca din partea Ptr4ii
prejudiciate de a invoca dreptul slu de a cere executarca obligaliei contractuale nu va fi interprctattr
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ca o renunlare la dreptul insugi. Neexercitarea sau exercitarea cu intirziere de citre una dintre Pi4i
a unui drept conferit de prezentul Conract nu poate fi interpr€tat ca o renuntarc la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 47 - NULITATEA CONTRACTULUI $I DIVIZIBILITATEA
PREVEDERILOR SALE

(l) Dac[ in orice moment ulterior Datei Semntrrii, orice articol sau prevedere a prezentului Contract

sunt declarate de orice instanli de judecati competente ca fiind nelegale, nule sau c[ inaplicabile,

conform Legii, respestivul a(icol sau prevedere nu va avea fodi juridici 9i cfect juridic. dar

nelcgalitatea sau inaplicabilitates lor nu va avea vreun efect asupra validitalii qi aplicabilitllii
oriceror alte prcvederi ale prezentului Contract, care vor remane in continuare valide pi aplicabile in

m6sura permisl de Lege.

(2) Nulitatea sau inaplicabilitate oriclrui articol sau oric6rei prevederi din prezentul Contract va fi
stabiliti in conformitate cu Articolul 50 (,,Legea aplicabill gi solulionarea litigiilor") din prczentul

Contract. P[4ile convin sl depunE toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabile a

anicolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau

aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.

ARTICOLUL 4t - MENTINEREA UNOR PREVEDERI DUPA DATA iNCETARII

Pl4ile convin ca la incetarea din orice cauze a Contractului. prevederile privind obligaliile

Delegatului de menlinere a continuitAtii Serviciului pentru o p€rioada de maxim 90 (noulzeci) de

Zile, precum 9i Articolul 50 ("Legea aplicabili gi solulionarca litigiilor"). Articolul 26

("Rispunderea, penalittrli 9i desptrgubiri in sarcina Delegatutui"), Articolul 30 ("Recuperarea

debitelor"l. A(icolul 38 ("Confidenlialitate"). Articolul 40 ("Taxe"), Articolul 49 ("Declaralii 9i

garanlii") vor rlmdne in vigoare gi igi vor produce efectele in legiture cu toate aspectele

contractuale carc pot apirea sau se pot mentine in continuare dupe Dau incetirii Contractului.

ARTICOLUL 49. DECLARATII $I GARANTII

(l) Fir a aduce atingerc oriciror garanlii sau condijii previzute de Lege qi in plus fall de orice alte

declaralii gi garanlii acordate prin clauzele prezentului Contract, Delegatul declari 9i garanteaztr

Delegatarului ci cele stipulate in prczentul Articol sunt declaralii corecte gi complete la Dau
Semntrrii Si cl vor fi corecte gi complete la Data inceperii Contractului, precum qi pe toatl Durata

Contractului gi vor rAm6ne astfel dupi Data incet6rii:
a) Delegatul este o societate legal constituita. conform Legii din Rom6nia.

b) Delegatul are put€ri depline, autoritatea gi capacitatea necesare sA semneze 9i si ducl la

indeplinire prezentul ContracL precum 9i fiecare dintre cclelalte documente care urmeaze si fie
lumizate de c6tre Delegat ulterior Datei Semntrrii. Prezentul Contract a fost legal autorizat conform
tuturor procedurilor intcme societare din cadrul Delegatului. Prezcntul Contract cste, iar celelalte

documente gi acte ce vor fi fumizate de cAtre Delegat ulterior Datei Semn6rii vor fi legal gi valabil

semnate 9i exccutate dc catre Delegat, consrituind conventii valide gi opozabile Delegatului. ce pot
face obiectul executErii integrale de citre Delegat, conform termenilor acestora.
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c) Pe Durata Contractului actul constitutiv al Delegatul nu va fi modificat sau completat in vreun

mod care ar face executarea prezentului Contract nelegaltr sau in contradiclie cu actul constitutiv

sau alt document statutar al Delegatului.

d) Delegatul are capacitatea organiza(ionali Ei financiarl pentru a executa Conractul, pcntru a

gestiona Serviciul 9i pentru a-gi indeplini obtigaliile sale contractuale gi va avea deplina autoriute

pentru efectuarea pll1ilor 9i va pltrti ioate sumele datorate in baza prezentului Contract, conform

prevederilor acestuia.

e) Prezentul Contract instituie obligalii care pot face obiectul execu6rii, acceptate in totalitate de

ctrtre Delcgat.

f1 Nu existl nicio acliune in justilie. in arbitraj, nicio procedurtr sau proces sau investigalie fie
judiciar6, fie extra-judiciari, pe rol sau iminentl impotriva Delegatului, nici sentinle judectrtore$ti,

hotlriri arbitrale nefavorabile, nici alte proceduri care ar putea avea ca efect impiedicarea

Delegatului de a executa obligaliile sale asumate prin prezentul Conftact sau carc ar putea afccta

executarea Conractului, conform obiectivelor stabilite de ctrtre Delegatar.

g) Nu s-a produs gi nu se va produce nici un eveniment care ar putea constitui o incllcare a

obligaliilor Delegatului 9i care ar putea duce la incetarea prezentului Contract.

h) incheierca de cetre Delegat a prezentului Contract gi executarea obligaliilor rezultate din

prezentul Contract de cltre Delegat nu contravin, nu vor duce la o incllcarc sau ncindeplinire a

obligaliilor sale din panea Delegatului conform:
(i) vreunei Legi aplicabile Delegalului;
(ii) actului constitutiv sau oriclrui document statutar al Delegatului;

(iii) vreunui contract sau alt document Ia care Delegatul estc parte sau la care Delegatul

este obligat sau al c6rui obiect sunt orice active. venituri sau garanlii ale Delegatului.

i) Toate garanliile, declaraliile, rccunoapterile Delegatului privind obligaliile gi rcsponsabilitatea lui

in baza prezentului Contract au efect cumulativ 9i niciuna nu va fi interpreuti in mod seParat de

celelalte.
(2) Flrl a aduce atingere oricaror garanlii sau condilii prevtrzute de Lege 9i in plus fa16 de orice alte

declaralii qi garanlii acordate prin clauzele prezcntului Contract, Delegatarul declari gi garanteazA

Delegatului ctr cele stipulate in prezentul Articol sunt declaralii corecte fi complete la Data

Semnirii gi c[ vor fi corecte Si complete la Data inceperii Contractului. precum $i pe toatl Durata

Contractului 9i vor rimdne astfel dupi Data incetirii:

a) Delegatarul are puteri depline, autoritatea gi capacitatea necesare sd semneze 9i si duc6 la
indeplinire prezentul Contr&ct, precum gi fiecare dintre celelalte documente care urmeazi se fie

fumizate de ctrtre Delegatar ulterior Datei Semnlrii.
b) incheierea prczentului Conrract a fost legal aprobata prin hotAr:iri ale autoritililor deliberative

ale Delegatarului / tuturor unitAlilor administrativ-teritoriale care constituie Delegatarul gi prin

hot{rire a adun6rii generale a ADl, nicio alti aprobare sau formalitate administrativtr suplimentartr

nefiind necesartr.

c) Delegatarul are dreptul de a concesiona Delegatului Bunurile de Retur care sunt in proprietatea

sa gi formeazi infrastructura Serviciului. precum gi si delege Delegatului gestiunea Serviciului pe

baze de exclusivitate p€ntru intreaga Aric a Deleglrii.
d) incheierea de cetre Delegatar a prezentului Contract li executarea obligaliilor rczultate din
prezentul Contract de cltre Delegatar nu contravin, nu vor duce la o incllcare sau neindeplinire a

obligaliilor sale din partea Delegatarului conflorm:
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