
 

 

 

ORASUL SIRET 

Nr ............ / ............  

CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU PROIECTUL 

“Extindere și reabilitare grupuri sanitare la Colegiului Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret, județul 

Suceava 

Având ca temei legal 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

s-a încheiat prezentul contract între 

autoritatea contractanta ORASUL SIRET, cu sediul in localitatea Siret, str. 28 Noiembrie, nr. 1, judetul 

Suceava, CUI 4440985, telefon : 0230/280901, fax : 0230/280624, cont trezorerie 

RO47TREZ24A670503580101X, deschis la Trezoreria Siret, reprezentata prin Primar - Domnul Adrian 

Popoiu, in calitate de achizitor, pe de o parte, 

si 

 , cu sediul în  .......... , str.  ........................................ , nr ..... , 

 ,județ  ..................... , număr de înmatriculare  ....... , cod 

fiscal   cont 

nr .............................................................................................................................................  deschis la 

Trezoreria  ................................................... , reprezentată prin  ................................................... , având 

funcția de ................................................. , în calitate de executant. 

2. Definiții 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a. achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

b. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 

c. contract - Contractul și celelalte documente enumerate ca Anexă, constituind actul juridic prin 

intermediul căruia s-a realizat și se probează acordul de voință al părților 

d. prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru 

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract; 

e. forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea 

și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, 

incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, 

embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. 

f. Perioada de garantie- perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data 

receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia Executantul are obligatia 

inlaturarii pe cheltuiala sa a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor 

contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, 

subansamble e.t.c. necorespunzatoare. 

g. Proiectarea -, avize, autorizatii, elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de 

constructie ( PAC) si obtinerea acesteia, elaborarea proiectului tehnic ( PT) si a detaliilor de executie 

(DE), elaborarea, dupa caz, a documentatiei tehnice conforme cu executia. 

h. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
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imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți. 

i. „Standarde”- standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini 

și în propunerea tehnică. 

j. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 

3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 

în mod diferit. 

4. Obiectul si pretul contractului 

4.1. Executantul se obligă să execute, să finalizeze si să remedieze orice defecte ale lucrărilor la 

obiectivul de investiții: Extindere și reabilitare grupuri sanitare la Colegiului Tehnic ”Lațcu Vodă” 
Siret, județul Suceava, cod Cod CPV: 45210000-2 - Lucrări de constructii de cladiri (Rev.2),in 

conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 

4.2. Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul de  ................................ Ron cu TVA 

pentru 

execuție de lucrări Extindere și reabilitare grupuri sanitare la Colegiului Tehnic ”Lațcu Vodă” 

Siret, județul Suceava, cod Cod CPV: 45210000-2 - Lucrări de constructii de cladiri (Rev.2). 

4.3. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, este de : 

-  ............................. ron la care se adauga T.V.A-ul in valoare de  .................................... Ron pentru 

executia de lucrari. La aceasta valoare se poate adauga, cu conditia respectari reglementarilor legale si 

procedurale, valoarea de ....... reprezentand Diverse si neprevazute. 

4.4. Pretul contractului va fi achitat de catre achizitor in conformitate cu art. 21.1 din prezentul 

contract. 

5. Durata contractului 

5.1. Executantul se obligă să execute, să finalizeze si să remedieze orice defecte ale lucrărilor la 

obiectivul de investiții: Extindere și reabilitare grupuri sanitare la Colegiului Tehnic ”Lațcu Vodă” 

Siret, județul Suceava, în termen de ................. luni (maxim 6 de luni) de la data emiterii ordinului de 

începere a contractului. 

5.2. Durata de valabilitate a contractului incepe la data semnarii lui de catre ambele parti si expira la 

data semnarii Provesului Verbal de receptie finala, fara obiectii din partea partilor semnatare. 

6. Aplicabilitate 

6.1. Contractul intră în vigoare de la data semnării acestuia de către părțile implicate. 

7. Documentele contractului 

7.1. Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract. 

7.2. Documentele prezentului contract sunt: 

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor 

ce privesc aspectele tehnice și financiare; 

b) oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de 

evaluare; 

c) garanția de bună execuție; 

d) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul; 

e) contractele cu subcontractanții, în măsura în care în contractul de achiziție publică/acordul-cadru este 

reglementat un mecanism de efectuare a plăților directe către subcontractanți; 

f) acordul de asociere, dacă este cazul. 

g) acte aditionale, dacă este cazul 

8. Standarde 

8.1. (1) Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea calitatile declarate de 

catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care 
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ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau 

celor specificate in contract. 

(2) La lucrarile la care se fac incercari calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se 

inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare. */ 

9. Caracterul confidential al contractului 

9.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor 

persoane implicate in indeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a 

contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale. 

(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va 

face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii 

contractului. 

9.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la 

contract daca: 

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte 

contractanta; sau 

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante 

pentru asemenea dezvaluire; sau 

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 

10. Drepturi de proprietate intelectuala 

10.1. Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau 

utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si 

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care 

o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini intocmit de catre 

achizitor. 

10.2 Dreptul de proprietate intelectuala asupra Proiectului tehnic apartine Achizitorului. 

11. Protectia patrimoniului cultural national 

11.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes 

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind 

proprietatea absoluta a achizitorului. 

11.2. Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare 

alte persoane sa nu indeparteze sau sa nu deterioreze obiectele prevazute la clauza 11.1, iar imediat dupa 

descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a 

indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de 

dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor 

stabili: 

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 

b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va adauga la pretul contractului. 

11.3. Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la 

clauza 11.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice. 

12. Responsabilitatile executantului 

12.1. (1) Executantul are obligatia să execute, să finalizeze si să remedieze orice defecte ale lucrărilor la 

obiectivul de investiții: Extindere și reabilitare grupuri sanitare la Colegiului Tehnic ”Lațcu Vodă” 

Siret, județul Suceava, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in 

concordanta cu obligatiile asumate prin contract. 

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, 

instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si 

pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate 

deduce in mod rezonabil din contract. 
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(3) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, 

viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in Caietul de sarcini pe durata indeplinirii 

contractului. 

12.2. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului spre aprobare, inainte de inceperea executiei 

lucrarii, graficul de plati necesar pentru executia lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie. 

12.3. (1) Executantul este pe deplin și singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța 

tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu 

respectarea prevederilor și reglementărilor legii privind calitatea în construcții. Nicio aprobare, 

consimțământ sau absența unor observații ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligatiile 

sale. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensații datorate potrivit 

legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 

angajate de Executant. 

(2) Un exemplar din documentatia tehnica va fi tinut de executant in vederea consultarii de catre 

Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre 

persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 

(3) Executantul va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor pentru care intocmeste 

documentatia tehnica. 

12.4. (1) Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in orice 

problema mentionata sau nementionata in contract, referitoare la lucrare, inclusiv suspendarea execuției 

tuturor lucrărilor sau a unei părți a acestora. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile 

achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, in termen de 

5 zile de la comunicarea dispozitiei, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa 

dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale si clauzelor 

prezentului contract. 

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati 

in executie care genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. 

12.5. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, 

precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane 

necesare in vederea indeplinirii responsabilitatii respective. 

(2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile 

sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia sa rectifice eroarea constatata, pe 

cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate in 

scris de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant executantul are obligatia de a 

proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor. 

12.6. Pe parcursul executiei lucrarilor, al remedierii viciilor ascunse și al remedierii deficiențelor 

constatate în cadrul periooadei de garanție, executantul are obligatia: 

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea securității tuturor persoanelor a căror prezență pe 

șantier este autorizată și de a menține șantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările 

(atâta timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară pentru 

evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 

ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de 

catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor; 

c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si 

pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat 

din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. 

d) de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor materialelor puse în operă, în conformitate cu 

Proiectul tehnic și detaliile de execuție aprobate de achizitor și de a un modifica soluțiile tehnice sau 

tehnologice, ori de a înlocui materiale și echipamente cu altele de calitate diferită față de prevederile 

proiectului. În orice situație, executantul nu va putea proceda la eventuale înlocuiri de tehnologii, 

echipamente sau materiale fără aprobarea prealabilă scrisă a achizitorului. 

e) de a conserva lucrările executate în ipoteza sistării lucrărilor, oricare ar fi motivul acestui 

eveniment. 

f) de a înștiința imediat beneficiarul asupra depășirii termenelor convenite, oricare ar fi cauza 

respectivei întârzieri. 
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g) de a lua toate măsurile necesare pentru păstrarea curățeniei carosabilului și căilor de acces 

spre șantier. 

h) de a delimita perimetrul și de a monta panouri de identificare la intrarea în șantier, conform 

planului de organizare de șantier. 

12.7. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 

echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a 

lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a acesteia. 

12.8. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are obligatia, in 

masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care 

deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, 

daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, in functie de natura lor, rezultate din vina 

executantului. 

12.9. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu 

sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau 

al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va 

limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din 

deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie 

limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor 

si podurilor respective. 

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati 

consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, 

echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau 

care se afla pe traseul santierului. 

12.10. (1) Pe parcursul executiei lucrarii executantul are obligatia: 

a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier; 

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

c) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de garantie numai acele 

materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii 

obligatiilor sale in perioada de garantie. 

12.11. Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, in 

perioada de garantie a lucrarilor si pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de 

rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii. 

12.12. Sa execute lucrarile convenite prin prezentul contract respectand normativele tehnice si legislatia 

in domeniu. 

12.13. Sa completeze sau sa corecteze in termen de 3 zile de la data sesizarii, omisiunile sau 

inadvertentele semnalate de achizitor. 

12.14. Sa informeze achizitorul asupra tuturor imprejurarilor neconforme si sa participe la solutionarea 

problemelor ivite pe parcursul derularii contractului. 

12.15. Pentru orice modificări ale Proiectului Tehnic in perioda de execuție a lucrărilor (Dispoziții de 

santier, reproiectare, verificare, etc) trebuie parcurse etapele procedurale stabilite prin legislatia in 

domeniu. 

12.16. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de catre executant, nu pot fi 

atacate sau executate fără acordul prealabil scris al Achizitorului. 

Executarea de lucrări suplimentare în lipsa acordului scris al Achizitorului împiedică executantul să 

solicite plata valorii respectivelor lucrări. 

12.17. Executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și va repartiza 

încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea 

materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau a altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie adecvat 

parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu 

producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor și podurilor respective. 
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12.18. În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu 

sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau 

altora asemenea, Executantul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor 

privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

12.19. În situația prevăzută la alineatul anterior, Executantul este responsabil și va plăti consolidarea, 

modificarea sau îmbunătățirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate. 

12.20. La finalizarea lucrărilor de construcție executantul are obligația de a preda Achizitorului 

documentația de funcționare a echipamentelor autorizate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, 

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) si Cartea tehnica a constructiei, intocmita 

potrivit legislatiei in vigoare, prin colaborare cu Achizitorul si proiectantul. 

12.21. Executantul garantează că a realizat instructajul personalului ce urmează să execute lucrări pe 

viitorul Amplasament, necesar desfășurării în bune condiții a activității sale și a luat toate măsurile 

impuse de legislația în vigoare privind respectarea normelor privind condițiile și protecția muncii. 

Executantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor privind 

condițiile și protecția muncii. 

13. Perioada de garantie acordata lucrarilor 

13.1. Executantul are obligația legală de garantare a calității materialelor, echipamentelor si lucrărilor de 

construcții executate, conform Legii nr. 10/1995 (Legea calității în construcții), coroborate cu prevederile 

Codului civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse si promovarea 

actiunii in daune. 

13.2. Obligatia de garantie a Executantului se transmite in temeiul legii subdobanditorilor dreptului de 

proprietate asupra constructiilor. 

13.3. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor, până la recepția finală si 

este de ..... luni (minim 36 de luni). 

13.4. În perioada de garanție executantul are obligația, în urma dispoziției date de Achizitor, de a 

executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror cauză 

este nerespectarea clauzelor contractuale. 

Obligatia legala de garantie a executantului pentru lucrarile executate impune remedierea 

tuturor defectelor constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa 

Achizitorului, a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este tinut sa raspunda. 

13.5. Defecțiunile și lipsurile constatate de Achizitor, în perioada de garanție, trebuie aduse la cunoștința 

executantului, iar acesta, în termen de 5 zile calendaristice, este obligat să trimită reprezentantul său la 

fața locului și să remedieze defecțiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității 

defecțiunii, luând ca etalon de eficiență și profesionalism un comerciant diligent; remedierea 

defecțiunilor, urmată obligatoriu de o verificare în ansamblu a echipamentului/ lucrării, va fi consemnată 

într-un proces-verbal încheiat între părți. 

13.6. Interventiile efectuate în perioada de garanție, aflate în sarcina executantului, se realizează pe 

cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 

i) utilizării de materiale, instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; 

ii) neglijenței sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite 

care îi revin în baza contractului. 

13.7. În cazul în care defecțiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrările fiind executate de 

către acesta conform prevederilor contractului și normativelor în vigoare, costul remedierilor va fi evaluat 

și plătit ca lucrări suplimentare. 

13.8. În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute în această sub-clauză, Achizitorul este 

liber să contracteze cu terți Executanti execuția acestor lucrari, urmând ca prețul acestor lucrări sa fie 

recuperat de către Achizitor de la executant sau reținut din sumele cuvenite acestuia sau din garanția de 

bună execuție. 

14. Subcontractarea 

14.1. Subcontractarea 

14.1.1. La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie 

furnizarea catre Anchizitor a contractelor incheiate de catre executant cu subcontractantii nominalizati in 

oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente 
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prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract, devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu, 

insa fara a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti, datele 

de contact, activitatile ce urmeaza a fi sucontractate, valoarea aferenta prestatiilor, optiunea de cesionare 

a contractului in favoarea Achizitorului ( daca este cazul). 

14.1.2. Executantul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de implementare a 

Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a a acestuia, in 

conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice. 

14.1.3. Executantul nu va avea dreptul de a înlocui/ implica niciun subcontract, in perioada de 

implementare a contractului fara acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind inlocuirea/ 

implicarea de noi subcontractanti, va fi inaintata catre Executant in vederea obtinerii acordului 

Achizitorului intr un termen rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte de momentul 

inceperii activitatii de catre noii subcontractanti. 

14.1.4. In situatia prevazuta la art.14.1.2., Executantul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada 

de implementare a contractului, in urmatoarele situatii: 

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ai/ ale caror activitati au fost indicate in 

oferta ca fiind reaHzate de subcontractanti; 

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care 

lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea 

subcontractarii acestora. 

c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract 

14.1.5. In vederea obtinerii acordului Achizitorului noii subcontractanti sunt obligati sa prezinte: 

- o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii 

tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii. 

- contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti ce vor cuprinde 

obligatoriu si fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi 

subcontractate,datele de contact si reprezentantii legale,valoarea aferenta activitatii ce va face obicetul 

contractului 

- certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a 

resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică 

14.1.6. Dispozitiile privind incluirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nicio situatie 

raspunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. 

14.1.7. In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, iar Executantul se obliga sa 

cesioneze in favoarea Achizitorului contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Executantul 

obligandu-se totodata sa introduca in contractele sale cu subcontractorii clauze in acest sens. Intr-o 

asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractori. Dispozitiile privind cesiunea contractului 

de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Executantului fata de Achizitor in ceea ce 

priveste modul de indeplinire a Contractului. 

14.1.8. Achizitorul poate proceda la denunțarea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte 

formalități și fară intervenția instanței de judecată, în situația în care Executantul subcontractează/ 

cesionează drepturile și obligatiile sale, izvorate din semnarea prezentului Contract, în lipsa unui acord 

scris prealabil al Achizitorului. 

14.2. Plata directa catre subcontractanti 

14.2.1. Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre 

subcontractanti, daca acestia si-au exprimat in mod expres aceasta optiune, conform dispozitiior legale 

aplicabile privind achizitiile publice. 

14.2.2. In aplicarea prevederilor art.14.2.1. subcontractantii isi vor exprima la momentul nominalizarii 

lor in oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora 

in Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor. 

14.2.3. Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia 

acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Executant si 

subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza 

confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 

14.2.4. In aplicarea prevederilor art.14.2.3. Acordul partilor se poate materializa: 

a) prin incheierea unui contract de cesiune de creanta, cesiune se va semna intre cele trei parti 
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respectiv Achizitor, Executant si Subcontractant, in situatia in care contractul de subantrepriza nu este 

cesionat Achizitorului; 

b) prin încheierea unui act aditional la contract intre Achizitor, Executant si Subcontractant atunci 

cand contractul de subantrepriza este cesionat Achizitorului. 

15. Responsabilitatile achizitorului 

15.1. La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare in 

vederea executiei lucrarilor. 

13.2. (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie executantului, fara plata, daca nu s-a convenit 

altfel, urmatoarele: 

a) amplasamentul lucrarii liber de orice sarcina; 

b) caile de acces rutier; 

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de 

masurat se suporta de catre executant. 

15.3. Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referinta, a cailor de 

circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea cotelor 

de nivel in imediata apropiere a terenului. 

15.4. Achizitorul, prin dirigintele de șantier, are obligația de a examina și de a măsura lucrările care 

devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului. 

15.5. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricăror alte informații 

furnizate executantului, precum și de dispozițiile și livrările sale. 

15.6. Achizitorul are obligația de a efectua plata prețului contractului așa cum este prevăzut la art. 4 

15.7. Achizitorul este răspunzator pentru relațiile administrative și juridice, care cad în sarcina sa, cu 

autoritățile publice în legatură cu executarea contractului. 

16. Garanția de bună execuție a contractului 

16.1. Garanția de bună execuție a contractului, pentru realizarea corespunzătoare a Lucrărilor de 

execuție, este în procent de 5% din valoarea fără TVA de atribuire a contractului, respectiv lei. 

16.2. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului de achiziție publică, prin: 

a) virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară 

sau de o societate de asigurări, conform prevederilor art.40 alin (1) din HG 395/2016 (Garanția trebuie să 

fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă ca plata garanției se va executa 

necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa 

persoanei garantate) 

b) prin rețineri succesive conform art. 40 alin (3) ,(5)- (9) din HG 395/2016 

16.3. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, 

contractantul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a 

contractului de achiziție publică. 

16.4. În situația în care instrumentul de garantare prevăzut la art. 14.2 lit.a) nu acoperă toată perioada de 

valabilitate a contractului, Executantul are obligația prelungirii acestuia cu 28 de zile înainte de data de 

expirare. 

16.5. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garanției de bună execuție, oricând 

pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 

contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei 

pretentii asupra garantiei de buna executie, autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia 

atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost 

respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. 

16.6. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a 

reîntregi garanția în cauză, raportat la restul rămas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016. 

16.7. - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție astfel: 

Achizitorul va elibera suma constituita, astfel: 

- 70% din valoarea garanției , în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul 

pentru vicii ascunse este minim; 

- restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, 
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pe baza procesului-verbal de recepție finală. 

17. Inceperea si executia lucrarilor 

17.1. Executantul va începe executia de la Data de emitere a ordinului de incepere a lucrarilor, va 

acționa cu promptitudine și fără întârziere și va termina Lucrările în timpul afectat Duratei de Execuție. 

17.2. Emiterea ordinului de începere a contractului este conditionata de indeplinirea cumulativa a 

urmatoarelor conditii; 

a) constituirea garantiei de buna executie a contractului; 

b) semnarea procesului - verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini. 

17.3. Durata de executie a lucrarilor, incepe de la ,,Data emiterii Ordinului de Începere a lucrarilor” si 

este de  ... luni (maxim 6 luni). 

17.4. Executarea Lucrarilor de executie se va face in succesiunea si termenele stabilite prin Graficul de 

indeplinire a contractului fizic și valoric alcătuit în ordinea tehnologică de execuție, anexa la contract, 

parte integranta a acestuia. 

17.5. Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, sub aspectul incadrarii in 

termenele de executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrarilor la continutul Graficului 

fizic si valoric. 

17.6. În cazul în care, după opinia Achizitorului, pe parcurs, desfășurarea Lucrărilor nu concordă cu 

graficul de indeplinire a contractului fizic și valoric, la cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un 

grafic revizuit, în vederea terminării Lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va 

scuti pe Executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. 

17.9. Prelungirea Duratei de Execuție 

17.9.1. Executantul va avea dreptul la prelungirea Duratei de Execuție dacă se înregistrează sau se vor 

înregistra întârzieri cauzate de situatiile stipulate in cele ce urmeaza, sub conditia informarii 

Achizitorului, in termen de 5 zile, asupra imprejurarilor ce pot determina prelungirea duratei de executie: 

a) condițiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor, 

normativelor și agrementelor tehnice, nu permit punerea in execuție a unor materiale sau procedee 

tehnice. 

b) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Executantului și nu a survenit prin încălcarea 

contractului de către acesta; Executantul este îndreptățit să solicite în scris prelungirea termenului de 

execuție a oricărei părți din lucrare. 

17.9.2. Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Executantului de 

executare a obligatiilor contractuale obliga Executantul la informarea prompta, in termen de 5 zile, a 

Achizitorului. Lipsa informarii Achizitorului in cadrul acestui termen face inopozabila acestuia dispozitia 

sau decizia dirigintelui de santier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau partiala, a 

lucrarilor, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a lucrarilor 

contractate. 

17.9.3. La primirea solicitării motivate din partea Executantului, Achizitorul va lua în considerare toate 

detaliile justificative furnizate de către Antreprenor și, dacă este cazul, va prelungi Durata de Execuție. 

17.10. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili 

conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a 

notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si 

anume a responsabilului tehnic cu executia din partea executantului si a dirigintelui de santier sau, daca 

este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 

munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor 

asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 

17.11. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si 

testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si 

a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract. 

(2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru 

verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente 

acestora, revine executantului. 
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(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale 

puse in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare 

calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar achizitorul va 

suporta aceste cheltuieli. 

17.12. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea 

achizitorului. 

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv 

fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate. 

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia 

achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul. 

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate 

conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre 

achizitor, iar in caz contrar, de catre executant. 

18. Intarzierea si sistarea lucrarilor 

18.1. In cazul in care: 

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau 

b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau 

c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin 

incalcarea contractului de catre acesta, il indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de 

executie a lucrarilor sau a oricarei parti din acestea, prin consultare, partile vor stabili: 

(i) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 

(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului. 

19. Finalizarea lucrarilor, receptia acestora si remedierea defectiunilor 

19.1. Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut sa fie finalizat intr-un 

termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se 

calculeaza de la data inceperii lucrarilor, respectiv de la data precizata in ordinul de incepere al lucrarilor 

emis de catre achizitor. 

19.2. (1) La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca sunt 

indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie conform H.G. nr. 

273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 

acestora, cu modificarile si completarile. 

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren 

achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care 

se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele 

pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua 

solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie. 

19.3. Comisia de recepție are obligația de a constata executarea completa a tuturor lucrărilor prevăzute 

în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu 

reglementările specifice, cu respectarea exigențelor prevazute de lege. În funcție de constatările făcute 

Achizitorul are dreptul de a aproba, a amâna sau de a respinge recepția. 

19.4. Receptia se poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de vedere fizic si functional. 

19.5. Achizitorul va proceda la recepția lucrărilor potrivit legilor în vigoare și va înștiința Executantul de 

decizia sa de a recepționa lucrările, transmițând acestuia o copie a Procesului Verbal de Recepție a 

Lucrărilor. 

19.6. Executantul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necalitative indicate de Comisia 

de receptie și va elibera Șantierul, cu respectarea prevederilor Clauzei 19.8. 

19.7. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. 

19.8. Remedierea Defecțiunilor 

19.8.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei de garantie a lucrarilor, Achizitorul poate să 

înștiințeze Executantul cu privire la orice defecțiuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 

Executantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecțiuni datorate faptului că 

Materialele, Echipamentele sau calitatea execuției nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. 

Costul remedierii defecțiunilor datorate oricărei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare. Neremedierea 
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defecțiunilor sau nefinalizarea lucrărilor neterminate in cadrul termenului stabilit prin notificarea 

Achizitorului va îndreptăți Achizitorul să efectueze toate lucrările necesare, pe cheltuiala Executantului. 

19.8.2. Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție. 

19.8.3. Executantul are obligația să asigure instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru 

verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor și 

încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului. 

19.8.4. Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără notificarea si 

aprobarea Achizitorului. 

19.8.5. Executantul are obligația de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, 

pentru a fi examinate și măsurate. In caz contrar, Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau 

părți din lucrare, pe cheltuiala sa si la dispoziția Achizitorului, și de a reface această parte sau aceste părți 

din lucrare, dacă este cazul. 

20. Sanatatea si securitatea muncii 

20.1. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru menținerea sănătății și securității Personalului 

propriu. Executantul se va asigura, în colaborare cu autoritățile sanitare si daca legislatia incidenta in 

vigoare impune astfel de masuri, că personalul medical, facilitățile de prim ajutor, infirmeria și serviciul 

de ambulanță sunt asigurate în permanență pe Șantier și în taberele de cazare ale personalului 

Executantului sau Achizitorului și că se iau toate măsurile necesare pentru asigurarea asistenței sociale, 

condițiilor de igienă și prevenirea epidemiilor. 

20.2. Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Șantier, care să răspundă de 

respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi calificată 

pentru o astfel de activitate și va avea autoritatea de a emite instrucțiuni și a dispune măsuri de prevenire 

a accidentelor. Pe parcursul execuției Lucrărilor, Executantul va asigura toate facilitățile necesare acestei 

persoane pentru exercitarea responsabilității și autorității sale. 

20.3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor 

și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice 

(utilaje, instalații etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților 

care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile Legii securității 

și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate 

prin H.G. nr. 1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării 

contractului. 

20.4. În cazul producerii unui accident, Executantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii 

referitoare la producerea accidentului. Executantul va păstra un registru și va întocmi rapoarte referitoare 

la sănătatea, securitatea și asistența socială acordată persoanelor, precum și la daunele aduse proprietății. 

20.5. Executantul se obliga sa respecte prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, 

ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele 

minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile. 

20.6. Executantul va desemna un coordonator în materie de securitate și sănătate in conformitate cu HG 

300/2006. Coordonatorul în materie de securitate și sănătate va fi supus avizarii Dirigintelui de santier si 

aprobarii Achizitorului. Coordonatorul în materie de securitate și sănătate va indeplini toate atributiile 

legale pe durata de excutie a lucrarilor. 

21. Modalitati de plata 

21.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termenul convenit de la emiterea 

facturii de catre acesta. Prețul contractului va fi achitat in lei de către achizitor, în termen de 30 de zile de 

la primirea facturii, devizului de lucrari si intocmirea procesului verbal de receptie a lucrarii, conform 

prevederilor OUG 34/2009. Plata se va face pe baza facturii, insotita de deviz de lucrari si proces verbal 

de receptie a lucrarilor. 

21.2. Lucrările vor fi evaluate așa cum este prevăzut în Propunerea financiară, iar modificările vor fi 

evaluate în condițiile respectării prevederilor Clauzei 22. 

21.3. Plățile parțiale pot să fie făcute, la cererea Antreprenorului, cu acordul Achizitorului, la valoarea 

lucrărilor real executate, cu respectarea termenelor intermediare de execuție. Lucrările executate trebuie 

să fie dovedite prin atașamente însușite și confirmate de către dirigintele de șantier și prin situații de 

lucrări provizorii, verificate, însușite și confirmate de către prepusii Achizitorului, cu atributii si 
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competente in acest sens. 

21.4. Situațiile de plată se confirmă de către achizitor în termen de 10 zile de la prezentarea acestora la 

sediul Achizitorului. 

21.5. In situatia in care o parte din suma solicitata prin situatiile de lucrari sau prin situatia finala de 

lucrari fac obiectul unui diferend intre partile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si, 

pe cale de consecinta, una dintre parti a dedus litigiul spre solutionare instantelor de judecata competente, 

Achizitorul are obligatia de a achita sumele ce exced obiectului litigiului. In ipoteza in care partile au 

solutionat amiabil diferendul privind sume partiale din situatiile de lucrari, Achizitorul are obligatia de a 

efectua plata acestor sume in termen de 60 de zile de la data primirii facturii, emisa de catre Antreprenor 

in temeiul incheierii acordului amiabil. 

21.6. Plata se va face conform situatiilor de plata emise de executant, pe baza situatiilor de lucrari. 

21.7. Situațiile finale de lucrări se vor depune pana la data recepției la terminarea lucrărilor. La data 

epuizarii acestui termen, Executantul este decazut din dreptul de a depune Situatii de lucrari, cu 

consecinta dreptului Achizitorului de a refuza primirea altor situații de lucrări. 

21.8. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către 

Achizitor, in termen de 60 de zile de la data primirii facturii, intocmita in temeiul Situatiei de plata 

acceptata. 

21.9. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat 

de comisia de receptie. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea 

perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi 

conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala. 

22. Ajustarea pretului contractului, modificări, revendicari 

22.1 Pretul contractului nu se ajusteaza 

22.2. Dreptul de a Modifica 

22.2.1. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in 

conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu privire la următoarele 

aspecte: modificări ale duratei de execuție ca urmare a apariției unor elemente independente de voința 

Beneficiarului sau Antreprenorului; modificări legislative sau de norme tehnice/ stasuri/ normative/ 

standarde; modificări generate de cerințe ale autorităților de mediu; modificări generate de autorități 

locale/centrale, cerute prin diverse avize/ acorduri/ autorizații; modificări generate de renunțare la unele 

articole de lucrări; modificări generate de aplicarea legii monumentelor istorice; modificări generate de 

optimizarea proiectului; modificări generate de includerea de noi subcontractanți și/ sau înlocuirea 

subcontractanților inițiali; modificări generate de schimbarea personalului cheie; modificări generate de 

expertize tehnice. Aceste modificări pot fi realizate ulterior semnării contractului, numai în situația în 

care acestea nu se încadreaza în prevederile art. 221, alin (7) din Legea 98/2016. 

22.2.2. În sensul art. 221 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta poate prelungi durata contractului 

de achiziție publică. Motivele prelungirii duratei contractului ce pot surveni în timpul derulării 

contractului: mobilizarea slabă și îndelungată a executantului/ subcontractantului; neidentificarea într-un 

timp rezonabil a unor experți cheie care sa înlocuiască personalul cheie inițial; condiții meteo 

nefavorabile; necesitatea executării unor lucrări suplimentare care nu au fost prevăzute in contractul 

inițial; întârzieri în obținerea de avize/ autorizații; cerințe suplimentare din partea proprietarilor de rețele 

de utilități; diverse cerințe ale autorității contractante; diverse cerințe ale autorităților de mediu; 

modificări legislative sau de norme tehnice/ normative/ standarde; necesitatea realizării unor expertize 

tehnice. 

22.2.3. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și 

condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, se realizează prin 

organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legi. 

22.3. Notificarea Promptă 

22.3.1. Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoștință de existența 

unor circumstanțe care pot întârzia sau împiedica execuția Lucrărilor sau care pot genera o revendicare 

pentru plată suplimentară. 
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23. Responsabilitatea Executantului față de Lucrări 

Executantul își va asuma întreaga responsabilitate pentru grija față de Lucrări de la Data Începerii până la 

data admiterii Receptiei la Terminarea Lucrarilor. După această dată responsabilitatea va fi transferată 

Achizitorului. Dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrărilor în perioada menționată mai sus, 

Executantulva remedia aceste pierderi sau daune astfel încât Lucrările să fie conforme cu prevederile 

Contractului. 

Cu excepția cazurilor în care pierderile sau daunele sunt rezultatul riscurilor Achizitorului, Executantul 

va despăgubi Achizitorul, agenții și angajații acestuia și pe ceilalți executanti ai Achizitorului pe Șantier 

pentru toate pierderile sau daunele produse Lucrărilor și pentru toate revendicările sau cheltuielile 

provocate de nerespectarea prevederilor Contractului din neglijența sau din vina Executantului agenților 

sau angajaților săi. 

24. Utilizarea Documentelor Executantului de către Achizitor 

24.1. În relația dintre Părți, Executantul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de proprietate 

intelectuală/industriala asupra Documentelor Executantului și alte documente de proiectare elaborate de 

către Executant (sau în numele acestuia) până la predarea sau aprobarea acestor documente de către 

Achizitor. 

24.2. Se consideră că Executantul (prin semnarea Contractului) autorizeaza Achizitorul sa copieze, sa 

folosească și sa transmită Documentele Executantului și alte documente de proiectare elaborate de către 

Executant (sau în numele acestuia), inclusiv modificarile aduse acestora. Această autorizare: 

(a) se va aplica pe întreaga durată de viață programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a 

părților relevante ale Lucrării; 

(b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante de Lucrări să 

multiplice, să folosească și să transmită Documentele Executantului și alte documente de proiectare 

elaborate de către Executant (sau în numele acestuia) în scopul finalizării, operării, întreținerii, 

modificării, ajustării, reparării și demolării Lucrărilor, și 

(c) în cazul în care Documentele Executantului se găsesc în forma unor programe de computer sau alt 

tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe Șantier și alte locuri prevăzute 

în Contract, inclusiv pe computerele furnizate și înlocuite de către Executant. 

24.3. Executantul va fi responsabil pentru încălcarea, la elaborarea proiectelor, a oricărui brevet sau 

drept de autor. Executantul va despăgubi Achizitorul și se va asigura că Achizitorul nu este ținut 

răspunzător sau nu este afectat de nicio revendicare a unei terțe persoane generată de sau în legătură cu 

orice drept de proprietate intelectuală/industriala privind (i) proiectul Executantului, fabricarea, 

construcția sau executarea Lucrărilor, (ii) utilizarea Utilajelor Executantului, sau (iii) utilizarea 

corespunzătoare a Lucrărilor. 

24.4. Dacă Achizitorul are dreptul să primească despăgubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, 

Executantul poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea revendicării sau soluționarea 

litigiului care decurge din aceasta. Achizitorul va participa la procesul de contestare a revendicării, la 

cererea și pe costul Executantului. 

25. Penalitati, daune-interese 

25.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile 

asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma 

echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului. 

Cota procentuala a penalitatilor este de 0,02 % /zi de intarziere din valoarea ramasa neexecutata pana la 

indeplinirea efectiva a obligatiilor. 

25.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 20 de zile de la expirarea perioadei 

prevazute la clauza 21.1, executantul are dreptul de a solicita acestuia, ca penalitati, o suma echivalenta 

cu o cota procentuala din valoarea restanta. 

Cota procentuala a penalitatilor este de 0,02 %/zi de intarziere din valoarea restanta la plata, pana la 

indeplinirea efectiva a obligatiilor. 

26. Rezilierea contractului 

26.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii 

lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune-interese. 
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26.2. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 

autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în 

conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral 

un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: 

a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 -167 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Executantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă 

a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr- o 

decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

c) in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data 

incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel incat 

indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public si intereselor celor doua parti 

contractante, urmand al anunta despre acest fapt si pe executant. 

26.3. Contractul de achizitie este reziliat de drept sau poate fi supus rezolutiunii in situatia in care 

ofertantul declarat câștigător cu care Achizitorul a încheiat contractul de achiziție publică se angajeaza 

sau încheie orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii 

contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de 

verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori 

angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în 

procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în 

procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe 

parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului. 

26.4. In situatia nerespectarii dispozitiilor art 22.2.3., Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral 

contractul initial de achizitii publice. 

27. Cesiunea 

27.1. Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, 

fara sa obtina in prealabil acordul scris al achizitorului. 

27.2. Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 

obligatii asumate prin contract. 

28. Forta majora 

28.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

28.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta. 

28.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

28.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 

mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea limitarii 

consecintelor. 

28.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 

parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca 

vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

28.6. rezilierea Contractului, Executantul va fi îndreptățit la plata sumei rămase neachitate din valoarea 

Lucrărilor executate, a Materialelor și Echipamentelor livrate pe Șantier, cu următoarele corecții: 

a) Costul suspendării și demobilizării 

b) Orice sume la care Achizitorul este îndreptățit. 

Suma netă de plată cuvenită va fi plătită sau rambursată în termen de 30 de zile de la data notificarii de 

reziliere a Contractului. 

29. Solutionarea litigiilor 

29.1. Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 

directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 

contractului. 
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29.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si executantul nu reusesc 

sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, litigiul va fi supus solutionarii de instanta 

judecatoreasca competenta de la sediul achizitorului. 

30. Limba care guverneaza contractul 

30.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

31. Comunicari 

31.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 

primirii.  
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Contractant, 

prin .............................  

31.2. Comunicarile dintre parti se pot face si prin fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a 
primirii comunicarii. 

32. Legea aplicabila contractului 
32.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Prezentul contract a fost semnat de ambele parti azi,  ..................................... , in doua exemplare 
originale, cate unul pentru fiecare parte. 

Achizitor, 

ORAȘUL SIRET prin Primar, 

Adrian POPOIU 


