
Contract de lucrlri
nr. 39476/ 27,O3,2020

1. Pdrlile contractante

-In temeiul prevederilor Legii nr.9812016 privind achiziliile publice, cu modific6rile gi
ccompletdrile ulterioare, urmare a referatului nr. 37l42llt,Ol.ZilZO, aparlindnd Direcfiei
Tehnice, Compartimentul Investitii Lucrdri Publice, s-a incheiat prezentul coniract de achizitie
publici de lucrdri, '--

tntre
MUNICIPIUL SLOBOZIA,avdnd sediul in Slobozia, jud. Ialomifa, str. Episcopiei nr.

1,_- cod pogtal 920023, telefon +402431231401, fax +402431212149, e-mail
9ffic_e@municipiulslobozia.ro, cod fiscal 4365352, cont nr. RO24TREZz4Ag403037l0l30X,
deschis la Trezoreria municipiului Slobozia,reprezentat legal prin domnul Adrian - Nicolae
MocIoNIU, av6nd funcfia de primar, in calitate de AchizitJr, pe de o parte

ti

S'C' NOVA INSTAL PREST S.R.L.' avAnd sediul in Ciulnila, Comuna Ciulnifa, str.
Birdganului, nr. 44, judeful Ialomila, tel.: 0726713242, e-mail: nova.danstef@yahoo.conr
inregistratdla Oficiui Nafional al Registrului Comerfului sub nr. J2ll108 lz0l3,av6nd cod unic
de inregistrare Ro31400368, cont trezorerie RO60TRE23915069xxx005730, deschis la
Trezoreria Municipiului Slobozia, reprezentat6 legal prin domnul D6nuf Adrian g'fEF, av6nd
funclia de Administrator, in calitate cte Executant,le de alt[ parte.

2. DeJinilii
2.1 - in prezentul contract urm[torii termeni vor fi interpreta{i astfel:a. contract -prezentul contract gi toate anexele sale;
b' achizitor gi executant ' plrlile contractante, aqa cum sunt acestea numite in

prezentul contract;
c. prelul contractului - pre{ul plAtibil executantului de cdtre achizitor, in baza

contractului, pentru indeplinirea integralS gi corespun zdtoare a tuturor obliga(iilor sale, asumate
prin contract;

d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul execut6lucrarea;
. e' forla maf.or'd - Termenul ,,Forfd major6" utilizat in prezentul Contract este definitpotrivit art. 1.351 alin. (2) din Codul civif gi inseamnd un eveniment independent de controlul

Pdrfilor, care nu se datoreazd culpei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii
Contractului gi care face imposibilS indeplinirea, integrala sad partiala, a obligafiilor de cdtrc
una dintre Pdrfi qi include calamitdfi, grew, sau alte peiturbdri aie activitdfii industriale, acliuni
ale unui.inamic public, rdzboaie, fie-declarate sau nu, blocade, insurecfii, revolte, epidemii,
pandemii, alunec6ri de teren, cutremure, furtuni, trdsnete, inunda{ii, deversari, turbulenle civile,
explozii qi orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul pdrfilor qi carenu ar putea fi evitate prin luarea mdsurilor iorespunzdtoare- de diligenfa. Enumerarea nefiind
exhaustivd, ci enun(iativ6. Nu este considerat for16 majorr un eveniment asemenea celor de mai
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sus care, fErd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligafiilor uneia din pdrfi;

f. zi - zi calendaristicl; an - 365 zile.

3, Interpretare

. 3.1 In prezentul contract, cu excep{ia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de
context.

3'2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire Ia zile reprezintd zile calendaristice dacd
nu se specific6 tn mod diferit.

Clauze obligatorii

4, Obiectul contract ului
4.1 - Obiectulcontractului il reprezintd: ,,Iluminat Sensuri giratorii inlerseclii DN2A -

DN21 Slobozia' elaborare proiect tehnic de executie, priiectul pentru uutorizarea
lucrarilor de construile- PAC, veriJicare tehnica a proiectariiii asisrenti tehnica din partea
proiectantului pe perioada executarii lucrarilor si executie lucrari ,,.

4'2 - Executantul se obligd sd presteze serviciile de proiectare, sd asigure asisten{a
tehnicd d^in partea proiectantului, sd execute, sd testeze, sd finilizeze lucrdrile qi sd remedieze
orice defecte rezultate in urma executdrii contractului avdnd ca obiect: ,,Iliminat Sensuri
giratorii interseclii DNLA - DN21 Slobozia- elaborare proiect tehnic de ixecutie, proiectul
pentru outorizarea lucrarilor de construire- PAC, veriJicare tehnica a proiectarii si asistenta
tehnica din partea proiectantului pe perioada executirii lucrarilor sibxecutie lugari ,,, cu
respectarea tuturor conditiilor impuse de achizitor gi legislalia in domeniu, in perioada
convenitd gi in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4'3 - Derularea contractului va cuprinde urmdtoirele etape:
Etapa I - etapa de proiectare - elaborare proiect tehnic gi verificare tehnica a proiectului
tehnic Ai a detaliilor de execulie:

Etapa a-II-a - etapa de execufie lucriri, care cuprinde:

- constructii montaj;

- probe tehnologice si teste;

Etapa a -III- a - asistenta tehnica din partea proiectantului.

5. Prelul contractului
5.1 - Achizitorul se obligd sd pldteascd executantului pretul convenit pentru indeplinirea

contractului de lucrdri avdnd ca obiect ,,Iluminat Sensuri gira'torii inrerseiyii DN2A - ofvzt
slobozia- elaborore proiect tehnic de executie, proiectil pentru autorizareu laqarilor de
construire' PAC, veriJicare tehnica a proiectarii si asistenta tehnica din partea
proiectantului pe perioada executarii lucrarilor si executie lucrari ,,.

5.2 -Yaloarea totald a contractului pl6tibil6 executantului este de 424.300,00 lei, firiT.V.A., la care se adaugd T.V.A. in valoare de g0.617,00 lei;
Valoarea totali este defalcati pe etape astfel:
Etapa I - 9.000,00 lei, firi r.V.A., li care se adaugd T.v.A. in valoare de 1.710,00 lei;
Etapa a II a - 414.800'00 lei, firi T.V.A., la careie adaugd T.V.A. in valoare de 7g.g12,00lei, care cuprinde:
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- constructii montaj - 414.000,00 lei, f[ri T.V.A., la care se adaugd T.V.A. in valoare de
78.660,00 lei, ;

- probe tehnologice si teste - 800'00 lei, fdrd T.V.A., la care se adaug6 T.V.A. in valoare de
152,00 lei, ;

Etapa a -III- a - asistenta tehnica din partea proiectantuluio 500,00 lei, firi T.V.A., la
care se adaugd T.V.A. in valoare de 95,00 lei.

5.3 - Valoarea totalS a contractului fErd T.V.A. va sta labaza calculului penalitdfilor
prev6zute la art.l 1.1, I 1.2 gi 1 1.4, din prezentul contract.

6, Durata Si executarea conlractului
6' 1 - Durata de valabilitate a contractului reprezintd intervalul de timp in care prezentul

contract opereazd valabil intre pdrli, potrivit legii, ofertei qi cerinfelor achizitorului, de la data
intrdrii sale in vigoare_ gi pdnd la epuizarea convenlionald sau legaia a oricaror efecte pe care le
produce, inclusiv cele care decurg din aplicarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
construcf i i, republ icatd, actualizatd.

6.2 - Executarea contractului - durata de execulie a contractului este urmdtoarea:

- ' Etapa I, etapa de proiectare: 30 zile calendaristice de la data prevdzutdin ordinul de
incepere pentru prestarea serviciilor de proiectare;

'Etapa a-II-a, execufie lucriri: de la data prevdzutd in ordinul de incepere pentru
execulia lucrarilor si pana la_expirarea perioadei de garantie a acestora, cu respectarea duratei
estimate de executie a lucrarilor conform graficului d6 executie a lucrariior;

'Etapa a-III-a, asistenta tehnica din partea proiectantului: de la data prevdzut6 in
ordinul de incepere pentru execu{ia lucrarilor si pana la incheierea procesului - verbal de
receptie finala.

7 . D o c ume ntele co ntract ului
7.1 - Documentele contractului sunt:
a) oferta, respectiv propunerea tehnicd si propunereaJinanciard;
b) graficul de indeplinire a contractului;
c) graficul de pldyi;
d)iontroctul ie subcontractare rr. ..X3h\,L3.,*.?&tcheiat cu subcontractantul S.C.

ELBI ENERGY P ROJECZS,S,,R.Z. ;
e) garanlia de bund executrie;

fl acte adilionale, dacd este cazul.

8, Proteclia patrimoniului cuhural nalional
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de

interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relaliile dintre
pdrli, ca fiind proprietatea absolut[ a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligafia de a lua toate precau{iile necesare pentru ca muncitorii
fi sY oricare alte persoane s5 nu indepdrteze sau s5 deterioreze obiectele prevazute la clauza
8.1, iar imediat dupd descoperirea gi inainte de indepdrtarea lor, de a ingtiin 1i achiziton rl despre
aceastd descoperire qi de a indeplini dispoziliile primite de La achiziior privind ?ndepdrtarea
acestora. Dac6, din cauza unor astfel de dispozilii executantul sufera intarzieri, atunci, prin
consultare, pd4ile vor stabili o prelungire a duiatei de execu{ie la care executantul are dreptul.

8'3 - Achizitorul are obligalia, de indatd ce a luat la cunogtin{a despre descoperirea
obiectelor prevdzute la clauza 8.i, de a inqtiin{a in acest sens organele Oe potili. gi comisia
monumentelor istorice.
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9. Obligaliile principale ale executantului
9.1 - Executantul se obligd sd execute, sd testeze, si finalizeze lucrdrile gi sd remedieze

orice defecte rezultate in urma execut[rii contractului avdnd ca obiect: ,,Iluminat Sensuri
giratorii interseclii DN2A - DN21 Slobozia- elaborare proiect tehnic de executie, proiectul
pentru autorizarea lucrarilor de construire- PAC, veri/icare tehnica a proiectorii si-asistenta
tehnica din partea proiectantalui pe perioada execuiarii lucrarilor si executie lacrori ", in
conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul contract.

9.2 - (l) Executantul are obliga{ia de a executa gi finaliza lucrdrile, precum gi de a
remedia viciile ascunse, cu atenfia gi promptitudinea cuvenit6, in concordant'd cu obligaliile
asumate prin contract.

(2) Executantul are obliga{ia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura fo4a de muncd,
materialele, instalaJiile, echipamentele gi toate celelalte obiecte, fie de riaturd piovizorie, fie
definitive cerute de gi pentru contract, in mbsura in care necesitatea asigur6rii acestora este
prevdzuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

9.3 - Documentafiile se vor elabora in urma vizitei in teren a proiectantului, in vederea
stabilirii cu exactitate a solufiei tehnice qi a cantitdfilor de lucrSri aferente.

9.4. - (1) Executantul are obliga{ia de a a executa gi finaliza lucrdrile pentru
indeplinirea in totalitate a obiectivului contractului.

(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea gi siguranla
tuturor opera{iunilor executate pe gantier, precum gi pentru procedeele de execulie utiliiate, cu
respectarea prevederilor gi a reglementdrilor legii privind calitatea in construcfii.

(3) Un exemplar din documenta[ia predat[ de cdtre achizitor executantului va fi finut6
de acesta in vederea consultdrii de cdtre Inspec{ia de Stat in Construc}ii, Lucrdri publice,
Urbanism gi Amenajarea Teritoriului, precum gi de cdtre persoane autorizate de achizitor, la
cererea acestora.

(4) Executantul nu va fi rdspunzdtor pentru proiectul qi caietele de sarcini care nu au
fost intocmite de el.

(5) Executantul are obligaJia de a pune la dispozi{ia achizitorului, la termenele precizate
in anexele contractului, caietele de mdsurdtori (atagamentele) gi, dup6 caz, in situaliile
convenite, desenele, calculele, verificdrile calculelor gi orice alte documente pe care
executantul trebuie sd le intocmeascd sau care sunt cerute de achizitor.

9.5 - Executantul are obliga{ia de a respecta gi executa dispoziliile achizitorului in orice
problemS, menfionatd sau nu in contract, re6ritoaie la lucrare. 

^in 
cazul in care executantul

considerd cd dispozifiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiecfii, in scris, frrd ca obiecliile reipective sd il absilve de obliga{ia de J executa
dispozifiile primite, cu excepfia cazului in carqacestsa contravin prevederiloi legale.

9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corect-d a lucrdrilor fqa Or reperele
date de alhizitor, precum gi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispoziiivelor
gi resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitdlii respective.

(2)in cazul in care, p. puirurrul execuliei lucririlor,'survine o eroare in pozilia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei pdrfi a lucrdrilor, executantul are obligalia de a rectifica
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situafiei in care eroarea respectiv6 este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de cdtre proiectant. Pentru verificarea trasdrii de
cdtre proiectant, executantul are obligalia de a proteja gi pastra cu grijd toate reperele, bornele
sau alte obiecte folosite Ia trasarea lucrdrilor.

.9,7 - Pe parcursul execufiei lucrdrilor gi remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligafia:
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i) de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenfd pe
gantier este autorizat[ gi de a mentine gantierul (atdt timp cAt acesta este sub contiolul siu)'gi
lucrdrile (atAt timp cAt acestea nu sunt ftnalizate gi ocupate de cdtre achizitor) in starea de
ordine necesard eviterii oricdrui pericol pentru respectiveli persoane;

ii) de a procura gi de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protecfie, ingrddire, alarmd Si pazL, cdnd gi unde sunt necesare sau au fost solicitate de cdtre
achizitor sau de cdtre alte autoritdti competente, in scopul protej6rii lucrdrilor sau al asigur6rii
confortului riveranilor;

iii) de a lua toate mdsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe gi in afara
gantierului gi pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietalilor
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alli factori generali de metodeie sale de
Iucru.

9.8 - Executantul este responsabil pentru men{inerea in bund stare a lucrdrilor,
materialelor, echipamentelor gi instala{iilor care urmeazd a fi puse in oper6, de la data primirii
ordinului de incepere a lucrdrii pdnd la data semndrii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucr6rilor.

9.9 - (l) Pe parcursul execufiei lucrdrilor gi al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligafia, in mdsura permisi de respectarea prevederilor contractului, de a nu stdnjeni inutil
sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) cdile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor gi cdilor publice sau private

care deservesc proprietdlile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane.
(2) Executantul va desp[gubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor, acfiunilor in

justilie, daunelor-interese, costurilor, taxelor gi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezult6nd
din sau in legdturd cu obligalia prevdzutd la alin. (l), pentru care responsabilitatea revine
executantului.

9.10 - (l) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunicd cu sau sunt pe traseul gantierului pi de a preveni deteriorarea sau disirugerea
acestora de c6tre traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii s6i; executantul va
selecta traseele, va alege gi va folosi vehiculele, va limita gi repartiza ?ncdrc6turile, in aga fel
incdt traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil- din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalaliilor sau altora asemenea, de pe gi pe gantier, s6 fie limitat, in masura in
care este posibil, astfel incdt sd nu producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor qi podurilor
respective.

(2) in cazul in care natura lucrdrilor impune utilizarea de cdtre executant a transportului
Pe 1p6' atunci prevederile de la alin.(l) vor fi interpretate in maniera in care prin ,,drum" se
infelege inclusiv ecluzd., doc, dig sau orice alta itructurd aferentd c6ii navigabile gi prin
,,vehicul-,se intelege orice ambarca{iune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinla.

(3) rn cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care
comunicd cu sau ca.re se afld pe traseul gantierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalaliilor sau altora asemenea, executantul are obligafia de a despdgubi
achizitorul impotrivatuturor reclamafiilor privind avarierea respectivelor foduri sau drumuii.
. (+l Cu excepfia unor clauze contrare prevbzute in contract, executantul este responsabil

9i va pl6ti consolidarea, modificarea sau tmbundtdfirea, in scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalaliilor sau altora ui"rn.n.u, a oricaror drumuri sau poduri
care comunicd cu sau care se afl6 pe traseul gantierului.

9.1I - (1) Pe parcursul execufiei lucrdrii, executantul are obligatia:
i) de a evita, pe cdt posibil, acumularea de obstacole inutile-pe gantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
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iii) de a aduna 9i indepSrta de pe gantier dirdmdturile, molozul sau lucrdrile provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a re{ine pe gantier, pAnS la sfhrgitul perioadei de garan{ie,
numai acele materiale, echipamente, instala{ii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in
scopul indeplinirii obligaliilor sale in perioada de garantie.

9.12 'Executantul rlspunde, potrivit obliga{iilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale
construcfiei, ivite intr-un interval de 24 de luni de la receplia lucidrii gi, dup6 implinirea
acestui termen, pe toatd durata de existen{d a construc{iei, peniru viciile structurii de reiistenld,
ca urmare a nerespectdrii proiectelor gi detaliilor de execulie aferente execufiei lucrbrii.

9.13 - Executantul se obligd sd despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror:
i) reclamatii gi acfiuni in justifie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate

intelectual6 (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), sau cele legate 
-de 

echipamentele,
materialele, instalaliile sau utilajele folosite pentru sau in legdturd cu execulia luCrdrilor sau
incorporate in acestea; gi

ii)daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturd aferente, cu excepfia
situaliei in care o astfel de incdlcare rczultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de cdtre achizitor.

9.14 'Pe ldngd obligafiile stabilite prin prezentul contract, executantului ii revin toate
obligatiile prevdzute_in legislatia in vigoare apliCabild, cum ar fi , dar ftrd a se limita la: Legea
nr. l0l1995 privind calitatea in constructii, republicatb, cu moclificarile gi completdiile
ulterioare, etc.

9.15 - Executantul se obligd sd respecte regulile obligatorii referitoare la condiliile de
muncd qi de protec{ie a muncii, care sunt in vigoare in Rom6nia;

9.16 - intocmirea documentafiilor gi execu{ia lucrdrilor se va face respect6nd legislafia
in vigoare, actualizatd, cum ar fi , dar ftrd a se limita la urmdtoarele: Hotdrdrea Guvernulri nr.
90712016 privind etapele de elaborare gi confinutul cadru al documenta{iilor economice
elaborate aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finan{ate din fonduri publice, cu
modificdrile qi complet6rile ulterioare; Legea nr. l0/1995 privind calitateain construc{ii, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, Legea nr, 50llgil privind aulorizarea executdrii
lucrdrilor de construcfii, republicatd, actualizatd, Hotdrdrea Guvernului nr,27311994 privind
aprobarea Regulamentului de recepfie a lucrdrilor de construclii gi instalalii aferente acestora
modificatd prin H.G. nr 34312017, Hot[rdrea Guvernului nr.766l'1997 privind aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii. Proiectul tehnic trebuie rA r.rp.rir prevederile
H.G' nr. 907 din 29.11.2016 privind aprobarea continutului-cadru al documentafiei tehnico-
economice aferente investifiilor publice, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare, precum si a
legislatiei incidente in vigoare.

9.17 'Executantul va respecta gi executa dispoziliile achizitorului in orice problem6
menfionat[ sau apdrutd pe parcurs, referitoare la elaborarea proiectului in toate eiapele de
proiectare.

9.18 - Pe durata de execulie a lucrdrilor, pe baza proiectului elaborat gi aprobat,
pro.iectantul va asigura asistenfa tehnicd de specialiiate, conform Legii nr. 10/1995, privind
calitatea in construcfii, cu modific6rile qi compietdrile ulterioare (fbrd plata suplimentar6).

9.19 - Proiectantul are urmdtoarele obligalii:
- Proiectul Tehnic se predd achizitorului, pe suport de hArtie in doud exemplare originale qi un

exemplar original semnat gi stampilat in format electronic (pDF).
- Proiectul pentru autorizarea lucrarilor de construire - PAC se predd achizitorului in doud

exemplare originale.
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- va respecta gi va executa dispoziliile achizitorului in orice problemd menlionata sau apdrut6
pe parcurs, referitoare la elaborarea proiectului in toate etapele de proiectare;
- pe toatd durata de execufie a lucririlor , in baza proiectului elaboiat gi aprobat, proiectantul va
asigura asisten{a tehnicl de specialitate, conform Legii 10/1995 privind ialitateiin construc}ii,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- contractantul va asigura in totalitate specialigti pentru elaborare documenta{iei tehnico-
economicd, inclusiv pentru serviciul de verificare tehnicd cu verificatori de proiecte atesta{i, pe
domenii/subdomenii gi specialitili, allii decdt specialiqtii elaboratori ai pioiectului, confonn
Legii 10/1995 privind calitatea ?n construc{ii, cu modific5rile gi completdri-le ulterioare.

9.20 - Proiectantul se obligd sd efectueze operatiunile de proiectare numai cu personal
propriu sau angajat pebazade conventii, subcontraitari,etc, potrivit legii;

9,21 Observafiile, complet[rile rezultate in urma analizei documenta{iilor de catre
achizitor sunt obligatorii pentru proiectant, inclusiv refacerea corespunzatoare a
documentatiilor supuse avizdrii, inclusiv punerea la dispozifie a completarilor in exemplarele qi
in forma solicitate de cdtre achizitor. Costurile ocazionate cu refacerea gi completarea
documentatiei ?n volumele solicitate pentru noile susfineri cad in sarcina executantului.

9.22 Proiectantul se obligd, sd, prezinte proiectul elaborat in fata specialistilor
verificatori de proiecte atestati, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor
semnalate;

9,23 - Recepfia cantitativd gi calitativd se face la sediul achizitorului, unde dupd
verificarea documentafiilor predate se va incheia un proces verbal de receptie. in cazul in care
serviciile prestate de operatorul economic, nu coincid din punct de vedere al pre{ului sau
calit[ili cu cele din ofertd, achizitorul igi rezervd dreptul de a solicita daune compensatorii.

in cazul in care, in urma recepliei cantitative gi calitative, se constatd deficienle sau
neclaritdli in cadrul documenta{iei predate, operatorul economic are obligalia de a rectifica in
termen de 15 zile aceste deficienfe sau neclaritdli, ftrd, costuri suplimentare fald de valoarea
ofertatl a contractului.

9.24' Proiectantul se obligd s[ raspunda de asigurarea nivelurilor minime de calitate
privind cerintele impuse conform legii si normelor tehniJe aplicabile, in functie de categoria de
importanta a constructiei;

9.25 - Contractantul are obligatia de a actualiza devizul general, la solicitarea
achizitorului, farc costuri suplimentare pentru achizitor.

9.26 - Toatd documentafia aferentd, elaborati sub orice formd este gi va ramdne
proprietatea achizitorului in timpul gi dupd finalizarca activitdfilor prevdzute in prezentul
contract. Contractantul nu poate folosi sau dispune de aceastd documenia[ie ftrdrun acord scris
al achizitorului.

9.27 - in executarea contractului, Contractantul are obligafia de a respecta obligaliile
aplicabile in domeniul mediului, social gi al muncii instituite in dreptul Uniunii, prin dieptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozifiile internalionaie de drept in domeniul
mediului, social gi al muncii.

9.28 - Contractantul(Proiectantul) va asigura prezen[a in santier la solicitarea
achizitorului, ori de cate ori este nevoie qi va respecta obligatiile legale in ceea ce priveste
participaree la receptiile prevazute de lege si obligativitatea d-e u r.rp.-rtu prevederile llgale in
vigoare referitoare la atribuliile care-i revin.

9.29 - Pe durata garantiei tehnice acordate lucrdrilor se va asigura ori de c6te ori este
necesar, asistenfa tehnicd din partea proiectantului, in cazul in care va fi necesar sd se efectueze
lucrdri de remediere a unor defecte ivite la obiectivul de investifie care face obiectul
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prezentului contract, urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespun ziltoarc a obligafiilor ce
revin contractantului.

9.30 - Executantul pentru executarea lucrdrilor, se obliga :

- Sa execute in intregime si sa predea beneficiarului lucrarile, conform proiectului de
executie la termenul prevazut in contractul ( la care se adauga timpii de oprire care nu
sunt din vina executantului ).- Sa execute lucrari de calitate in baza documentatiei tehnice si in conformitate cu
normativele si standardele in vigoare. Executantul raspunde de calitatea lucrarii
executate.

- Sa efectueze probele si verificarile prevazute in proiecte si/sau contract.
- Sa remedieze, fara plata, partile de lucrari pe care le-a executat cu deficiente tehnice si

abateri de la normative.
Sa propuna beneficiarului, acolo unde este cazul, imbunatatirea solutiilor din

documentatia de executie.
- Sa asigure un termen de garantie de 24 luni pentru lucrarile executate, nelu6nd ?n

consideratie calitatea si fiabilitatea utilajelor si furniturii puse la dispozitie de client.
Pentru echipamentele, utilajele si furnitura procurate de exeCutant, sau prin grija acestuia,
se vor prezenta caracteristicile tehnice si certificat de calitate.
- Sa predea si sa colaboreze cu ceilalti prestatori si clienti in vederea intocmirii cartii

tehnice a lucrarilor, la momentul incheierii procesului-verbal de predare primire a
acestora.

1 0. O bligayiile achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligd sd pldteascd executantului pretul convenit pentru executia,

ftnalizarca, remedierea defectelor pentru contractul avdnd ca obiect ,,Iliminat Sensuri
giratorii interseclii DN2A - DN21 Slobozia- elaborare proiect tehnic de executie, proiectul
pentru aatorizurea lucrarilor de construire- PAC, veriJicare tehnica a proiectarii si asistenta
tehnica din parlea proiectantulai pe perioada execuiarii lucrarilor si executie lucrari ,', in
termen de 30 de zile de la data primirii facturii, conform Legii nr. 72/ZOl3 privind m6surile
pentru combaterea intdrzierii in executarea obligaliilor de platlt a unor sume di bani rezultAnd
din contracte incheiate intre profesionigti gi intre acegtia qi autoritdti contractante, actualizatd.

10,2 - La inceperea lucrdrilor, achizitorul are obligafia de a obline toate autorizafiile gi
avizele necesare execu{iei I ucrdri lor.

10.3 ' (l) Achizitorul are obligafia de a pune la dispozi(ia executantului, fbr6 platd, dac6
nu s-a convenit altfel, urmdtoarele:

a) amplasamentul lucr[rii, liber de orice sarcind;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare qi pentru organizarcade gantier(dac6

este cazul);
c) cbile de acces rutier gi racordurile de cale feratd;
d) racordurile pentru utilitdli (apd, gaz, energie, canalizarc etc.), pdnd la limita

amplasamentului gantierului.
(2) Costurile pentru consumul de utilit5li, precum gi cel al contoarelor sau al altor

aparate de misurat se suportb de c6tre executant.
10,4 - Achizitorul are obligafia de a pune la dispozitia executantului intreaga

documentafie necesard pentru execufia lucrdrilor contractate, feia plata, la termenele stabilite.
10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea u*llor principale, bornelor de

referinfd, cdilor de circulatie gi a limitelor terenului pus la dispozifia executantului, precum gi
pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

10.6 - Achizitorul are obligatia de a examina qirndruru lucrdrile care devin ascunse in
cel mult 5 zile de la notificarea executantului.
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10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor qi a oricdror
alte informatii furnizate executantului, precum gi pentru dispoziliile gi livrdrile sale.

11. sancliuni pentru netndeplinirea culpabild a obligaliilor
11.1 - in cazul in care, din vina sa exclusivd, exlcutantul nu executdn executd cu

intdrziere sau executl necorespunzdtor obligaliile asumate prin prezentul contract, atunci
achizitorul este indreptd{it de a deduce din pre{ul contractului, Ca penalitdli, o suma echivalenta
cu o cota procentuala de 0rlo/o din valoarea lucrarilor neexecutate, pentru fiecare zi de
int6rziere, incepAnd cu ziua imediat urmdtoare termenului de scaden{d gi pana in ziua stingerii
obligafiei, inclusiv. Aplicarea de majorari de int0rziere de cdtre uthirito. nu absolvd
executantul de- obligafia de executie a lucrdrilor.

ll.2' in cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile la expirarea perioadei convenite
la art, l0'1, atunci acesta are obligatia de a pldti, ca penalitdli, o suma ec-hivalentd cu o cota
procentuala de 0rlo/o pe zi aplicat asupra valorii obligaliilor neonorate la termenele stabilite,
incepdnd cu ziua imediat urmItoare termenului de scadenld gi pdnd in ziua stingerii obligaliei,
inclusiv.

1 1.3 - Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunla oricdnd la contract, printr-o notificare
scris6, adresatd executantului, ftrd nici o compensalie, dacd acesta din urm-6 d6 faliment, cu
condilia ca aceastd anulare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau despdgu6ire
pentru executant. In acest ca4 executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitd pdnd la data denuntdrii unilaterale a
contractului.

11.4 - Nerealizarea in totalitate a obiectivului contractului, din vina exclusivd a
executantului, dd dreptul achizitorului la daune interese ce vor fi calculate la nivelul a l0 Yo din
valoarea contractului, fErd T.V.A.

ll.5 - Neexecutarea prevederilor contractuale in mod culpabil di dreptul achizitorului,
in condi{iile art.l553 din Codul Civil, alin. (2), partea final6, sd rezilieze de drept contractul,
ftrd altd, formalitate qi fErd intervenfia instantei de judecatd.

Clauze speci/ice

12. Garanlia de bund execulie a contractului
l2.l - Executantul are obligatia de a constitui garanfia de bund execulie in termen de 5 zile

lucrltoare de la data semndrii contractului de achiiilie publica de c6tre ambele pdr{i.
12.2 - Executantul se obligd sd constituie garaniia de bund executie a contractului in

cuantum de 21.215,00 lei, reprezentdnd 57o din valoarea contractului fbr[ T.V.A., in
conformitate cu prevederile art. 40 din H.G. nr. 39512016, cu modificarile gi completarile
ulterioare, pentru intreaga perioadd contractuald.

12.3. Modalitatea de constituire a garanliei de buni execu{ie: printr-un instrument de
garantare emis de o societate de asiguriri, in conditiile legii, gi devine anex6 la contract.

l2.4.in cazul neprezentdrii garan(iei de bund execufie in termenul prevdzut Ia art, 12.1,
contractul nu mai produce efecte qi va refine garanliade participare.

12.5. Executantul se va asigura cd garan{ia de bund execulie este valabila pi in vigoare pdn6
la finalizatea lucrdrilor de cdtre acesta gi rernedierea oricrror defecte. Dac6 iermenii garanliei
d9 pund execulie specificd data de expirare a acesteia, iar executantul nu este indrJptalii sa
obtind procesul - verbal de recepfie finalE cu 28 de zile inainte de data de expirare a garanliei,
executantul va prelungi valabilitatea garanfiei de bund execu{ie pan[ cdnd lucrdrile vor fi
terminate gi toate defectele remediate.
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12'6. in cazul neprezentdrii garanfiei de bund execufie in termenul prevdzut la afi. 12.1,
contractul nu mai produce efecte.

12.7. Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garanliei de bund execuJie, oric6nd
pe parcursul indeplinirii contractului de achizilie publicd, inlimita prejudiciului creat, in cazul
in care:
- executantul nu reugegte s[ remedieze un defect in termenul prevdzut in procese-verbale/note
de constatare;
- executantul din culpa sa, nu igi indeplinegte, indeplinegte cu intdrziere sau nu indeplinegte
corespunz[tor oricare dintre obligafiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenlii
asupra garan{iei de bund execufie achizitorul are obligalia de a notifica pretengia atdt
executantului, cdt qi emitentului instrumentului de garantare, precizdnd obligaliile rure nu au
fost respectate, precum qi modul de calcul al prejudiJiului.

12.8. In situafia executErii garantiei de bund executie, parfial sau total, executantul are
obligalia de a reintregi garcnliain cauz6, in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii
emise de catre achizitor.

. . .l?.9.in situalia prelungirii duratei contractului, executantul are obligalie de a prelungi
valabilitatea garanfiei de bund executie constituitd printr-un instrument dJ garantare emis in
condifiile legii de o societate bancard sau de o societate de asigurdri.

12,10 - Achizitorul se obligd sd restituie garanfiade buni executie astfel:
' 70% din valoarea garanfiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal

de recepfie la terminarea lucrdrilor, dacd nu a ridicat pdnd la aceea dat-d preten{ii asupra
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

' 30% din valoarea garan{iei, la expirarea duratei de garantare a lucrdrilor executate, pe
baza procesului-verbal de recepfie finald.

l2.ll- Garanfia acordatd lucrdrilor este distinctd de garan{ia de bund execufie a
contractului.

13. Receplie gi veriJicdri servicii de proiectare
13.1. Recep{ia cantitativd qi calitativa pentru etapa de proiectare se va face la sediul
achizitorului dupd predarea documentaliei elaborate, in termin de 10 de zile lucritoare si se
va incheia un proces - verbal de receptie.
13.2. Fiecare etapa propusa de catre Executant si acceptata de catre achizitor va fi supusa
procedurii de verificare si receptiei cantitative qi calitative.
13.3' Documentatia va fi elaborata in limba romana si predarea se va efectua de catre
reprezentantii de specialitate ai fiecarei parti contractante, pe baza de proces - verbal de

lltguJ" - primire, numerotat qi datat, inregistrat la ambele parti contractante.
13.4 In cazul in care, dupd verificarea documentatiei de .dtr. .o.partimentul de specialitate,
se constatd cd este necesard efectuarea unor revizuiri/complet[ri in iensul respect6rii cerinleloi
achizitorului, contractantul le va efectua fbr[ costuri suplimentare, in termen de maximum 15zile de la solicitarea scrisd a achizitorului. in uima verificdrii de c6tre achizitor a
documentatiei, aceasta se returneazd o singurd datd contractantului pentru remedierea
deficien{elor. in situatia in care refacerea documentatiei a rezultat clin 

"ulpu 
contractantului,

dupd expirarea termenului de 15 zile de la solicitarea scris[ a achizitorului pentru rectificarea
documentafiei, in cazul in care contractantul nu se incadreazd in termenui specificat pentru
refacerea documentaliei, achizitorul are dreptul sa perceapd penalitdli de intarziere conform art.
I I pct. I l.l. din prezentul contract.

14, inceperea gi execulia lucrdrilor
I4'I - (1) Executantul are obligafia de a incepe prestarea serviciilor qi execufia
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lucrdrilor de la data prevdzutd in aceste ordine de incepere emise de c6tre achizitor.
(2) Executantul trebuie sd notifice achizitorului gi Inspec{iei de Stat in Construc}ii,

Lucrdri Publice-, Urbanism gi Amenajarea Teritoriului data inceplrii efective a lucrarilor.
l4'2 ' in cazul in care executantul intdrzieinceperea lucrdrilor, terminarea pregatirilor

sau. daci nu igi indeplinegte indatoririle prevdzute la pct- 9.2 alin.(2), achizitorul este injrept6lit
s6-i fixeze executantului un termen pdnd la care activitatea sd intre'in normal qi sd il avertizeze
cd, in cazul neconform fuii, la expirarea termenului stabi lit ii v a reziliacontractul.

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfdgurarea execuliei lucrdrilor gi
de a stabili conformitatea lor cu specificafiile din aneiele la contract, P6(ile tontractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentanfilor lor atestafi
profesional pentru acest scop, gi anume responsabilul tehnic cu execulia din partea
executantului qi dirigintele de gantier sau, dac[ este cazul, altd persoan 6, frzi'cd, sau ;uiidica
atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligalia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul
de munc6, in ateliere, depozite gi oriunde igi desftgoard activitdlile legate de indeplinirea
obligaliilor asumate prin contract, inclusiv pentru veridcarea lucrdrilor urqinr".

14.4 - (1) Materialele trebuie sd fie de calitatea prevdzutd, in documenta{ia de execufie;
verificdrile gi testdrile materialelor folosite la execu{ia lucrdrilor, precum gi condiliile de treclre
a recep{iei provizorii gi a recepliei finale (calitative) sunt descrise-in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligalia de a asigura instrumentele, utilajele gi materialele necesare
pentru verificarea, mdsurarea gi testarea lucrdrilor. Costul probelor gi incercdrilor, inclusiv
manopera aferentd acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevdzute gi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in operd vor fi suportate de executant dacd se dovedegte cd materialele nu sunt
corespunzdtoare calitativ sau ci manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fbrd
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaiia de a notifica achizitorului, ori de cAte ori astfel de lucr6ri,
inclusiv fundaliile, sunt finalizate, pentru a fi examinate gi mdsurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau pdrli de lucrare, la dispozilia
achizitorului, gi de a reface aceastd parte sau pdrti de luciare, dac[iste cazul.

(a) in cazul in care se consiatd cd lucrdrile sunt de calitate corespunzdtoarc gi au fost
executate conform documentafiei de execu{ie, atunci cheltuielile privind dizvelirea gi iefacerea
vor fi suportate de cdtre achizitor, iar in cazcontrar, de cdtre executant.

14.6 - La rcalizarea lucrdrilor, se vor utiliza numai materiale agtementate, conform
reglementdrilor nafionale in vigoare, precum gi a legislafiei gi staidardelor nalionale,
armonizate cu legislalia U.E.

15. inftrzierea Si sistarea lucrdrilor
15.1 - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrdrilor neprevdzute; sau
ii) condifiile climaterice excepfionil de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazdContractantului gi nu a survenit
prin incdlcarea contractului de cdtre acesta,
indreptdtesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de execufie a lucrdrilor
sau a oricdrei pirti a acestora, atunci, prin consultare, p64ile vor stabili prelungirea
duratei de execu{ie la care Contractantul are dreptul, incheindu-se un act uAilion-ut in
acest sens.;
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1.5.2 
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Fdrd a prejudicia dreptul Contractantului prevdzut ?n clauza 11,2, acestaare dreptul de a
sista lucr[rile sau de a diminua ritmul execufiei dac[ achizitorul nu plltegte in termen de 30 de
zile de la expirarea termenului prevdzut laclauza 18.2; in acest cai va notifica, in scris, acest
fapt achizitorului.

16, Finalizarea lucrdrilor
16.1 - Ansamblul lucrdrilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, prevdzut a fi finalizat intr-
un termen stabilit prin graficul de execu{ie, trebuie finalizat in termerrul convenit, termen care
se calculeazd de la data inceperii lucrdrilor.
16,2 - (l) La finalizarea lucrdrilor, Contractantul are obligalia de a notifica, in scris,
achizitorului cd sunt indeplinite condiliile de recepfie, solicit6nd acestuia convocarea comisiei
de recepfie. Organizarea recepfiei qi recepfia lucrdrilor executate se vor desfrqura conform
prevederilor H.G. nr,27311994 privind aprobarea Regulamentului de receplie a lucrdrilor de
construcfii qi instalafii aferente acestora, modificata prin Hotararea nr. 3$12b17, actualizatd.
(2) Pe baza situaliilor de lucrdri executate confirmate gi a constatbrilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacd sunt intrunite condiliile pentru a convoca comisia de receplie. in
cazul in care se constatd cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Contractantului,
stabilindu-se gi termenele pentru remediere qi finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor
lipsurilor gi deficienlelor, la o noud solicitare a Contractantului, achizitorul va convoca comisia
de receptie.
16.3 - Comisia de recepfie are obligafia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentalia de execufie gi cu reglbmentarile in vigoare. in
funcfie de constatdrile ftcute, achizitorul are dreptul de a aproba rau dr a respinge receplia.

l6,a . Recepfia se poate face gi pentru pdr{i ale lucrdrii, distincte din punci de vedere fizic ai
func{ional.

17, Perioada de garanlie acortlatd lucrdrilor
l7,l - Perioada de garanfie a lucrarilor este de 24 cle luni gi decurge de la data recep{iei la
terminarea lucrdrilor gi pdnd la recepfia finald.
l7:2. 

^ 
(l) in perioada-de garanlie, Contractantul are obligatia, in urma dispozifiei date de

achizitor, de a executa toate lucrSrile de modificare, reconstruclie gi remediere a viciitor gi altor
defecte a cdror cauzd.este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Contractantul are obligatia de a executa toate activitdlile prevdzute laalin.(l), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datoritE:

i) utilizdrii de materiale, de instalalii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea
unei pSrfi a lucrdrilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre Contractant a oricdreia dintre obliga{iile

^ 
explicite sau implicite care ii revin inbazacontractului.

17,3 - In cazul in care Contractantul nu executi lucrdrile prevazute la clauza 16.2 alin.(2),
achizitorul este indreptdfit sd angajeze gi sd pldteasca aite persoane care sd le execute.
Cheltuielile afersnte acestor lucrdri vor fi recuperate de cdtre achizitor de la Contractant sau
refinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalitdli de platd
18.1 - Pentru serviciile de proiectare, Achizitorul are obliga{ia de a efectua plata c6tre
Contractant in termen de 30 de nle calendaristice de la data priiririi facturii de c6tre achizitor,
conform Legii nr.7212013 privind mbsurile pentru combaterea intdrzierii in executarea
obligatiilor de plat6 a unor sume de bani rezultdnO Oin contracte incheiate intre profesioniqti gi
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lntre acegtia gi autoritdii contractante, actualizat6, Plata serviciilor de proiectare, documentatia
pentru obtinerea autorizatiei lucrarilor de construire, verificarea tehrricd - se va face in baza
facturii emise de contractant insolite de procese-verbale de predare-primire/receplie a
documentafiei, distincte pentru fiecare etapa:
18.2 - Pentru lucr5rile executate, Achizitorul are obligatia de a efectua plata cdtre Contractant
in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de cltre achizitor, conform
Legii nr.7212013 privind mdsurile pentru combaterea intdrzierii in executarea obligaliilor de
platd a unor sume de bani rezultAnd din contracte incheiate intre profesionigti qi intre acegtia gi
autoritAti contractante, actualizatd, in baza facturii emise de cdtre contractant, conform
situaliilor de platd confirmate de dirigintele de santier;
18.3 - Plata serviciilor de asisten{[ tehnici din partea proiectantului se va face in baza facturii
emise de contractant la incheierea procesului - verbal la terminarea lucrarilor.
18.4 - Dacd achizitorul nu onorcazd facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci Contractantul are dreptul de a sista prestarea serviciilor gi eiecutarea
lucrdrilor sau de a diminua ritmul execufiei. Imediat ce achizitorul igi onorcazd, restanfa,
Contractantul va relua activitatea in termen de de 24 de ore de la ?ndeplinirea obligafiei
contractuale de cdtre Achizitor.
18.5 - (1) Pldtrile pa(iale trebuie sd fie fbcute, la cererea Contractantului, la valoarea lucrarilor
executate conform contractului gi in cel mai scurt timp posibil. Lucrdrile executate trebuie sd
fie dovedite ca atare printr-o situafie de lucrdri provizorii, intocmitd astfel incdt s6 asigure o
rapidd 9i sigurd verificare a lor. Din situaliile de lucrdri provizorii achizitorul va putea face
scdzdminte pentru servicii fdcute Contractantului qi convenite cu acesta. Alte scdzdminte nu se
pot face decdt in cazurile in care ele sunt prevdzute in contract sau ca urmare a unor prevederi
legale.
(2) Situa(iile de platd provizorii se confirmd in termen de maximum 10 zile lucritoare de la
data primirii acestora de cdtre achizitor.
(3) Pl6{ile par{iale se efectueazd, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenfeazd
responsabilitatea gi garan[ia de bund execufie a Contractantului; ele nu se considerd, de cdtre
achizitor, ca recep{ie a lucrdrilor executate.
18.6 - Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea gi acceptarea situafiei de plat6
definitive de cdtre achizitor. Dacd verificarea se prelungegte din diferite motive, dai, in special,
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrbrilor care nu sunt in litigiu va fi ptatitA
imediat.
18.7 - Achizitorul nu acordd avans Contractantului.
18.8 - Contractul nu va fi considerat terminat pdna cdnd procesul-verbal de recep{ie final[ nu
va fi semnat de comisia de recep{ie, care confirmd c[ seiviciile qi lucrdrile au fost executate
conform contractului. Receptia finald pentru lucrdrile executate va fi efectuatd conform
prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garan{ie. Plata ultimelor sume datorate
Contractantului pentru lucrdrile executate nu va fi condilionatd de eliberarea certificatului de
recepfie final6.

1 9, Aj ustarea prelului contractului
19.1 - Pentru serviciile prestate qi lucrdrile executate, pldtile datorate de achizitor
Contractantului sunt cele declarate in propunerea financiard, anexA la contract.
19,2 - Pretul contractului este ferm, in lei gi nu se ajusteazd.

20, Asigurdri
20.1 Contractantul (Proiectantul) va incheia asigurare de rdspundere civila profesionala cu
valabilitate pe durata exercitdrii dreptului de practica, confoim art. 31 din Lege a l0ll995
privind calitatea in construcfii, republic atd, actuilizatd.
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20.2 - (1) Contractantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrdrilor, o asigurare ce
va cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucrdrile executate, utilajele, instala{iile de
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu gi reprezentanfii imputernicili sd
verifice, sd testeze sau sA recepfioneze luulrile, precum gi daunele sau prejudiciile aduse c6tre
terfe persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare
va fi suportatd de cdtre contractant din capitolul ,,cheltuieli indirecte".
(3) Contractantul are obligati a de a prezenta achizitorului, ori de c6te ori i se va cere, polila sau
poliple de asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate),
(4) Contractantul are obligafia de a se asigura cd subantreprenorii au incheiat asigurdri pentru
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sI prezinte achizitorului, la
cerere, poli{ele de asigurare qi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
20,3 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensalii platibile
prin lege, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor iau altei
persoane angajate de Contractant, cu excep{ia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina
achizitorului, a agenlilor sau a angajafilor acestuia.

2 1, Sabcontractanli/Asociere/Terli suslindtori
21.1. (l) Autoritatea contractanti solicitd contractantului, cel mai tdrziu la momentul inceperii
executdrii contractului, sd ?i indice numele, datele de contact gi reprezentan{ii legali ai
subcontractan(ilor sdi implicali in executarea contractului de achizilie publicd, in mdsura in
care aceste informafii sunt cunoscute la momentul respectiv.

(2) Contractantul are obligafia de a notifica autoritbtii contractante orice modific[ri ale
informa{iilor prevdzute la alin. (1) pe durata contractului de achizifie publicd.

(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executdrii
contractului de achizi{ie publicd, cu condilia ca nominalizarea acestora sd nu reprezinte o
modificare substan{iald a contractului de achizilie public6, in condiliil e art.22l din Legea nr.
9812016, actualizat5'

(4) in situalia prevdzutd la alin. (3), contractantul va transmito autoritatii contractante
informafiile prevdzute la alin. (l) gi va obline acordul autoritdlii contractante privind eventualii
noi subcontractanfi implicati ulterior in executarea contractului.

(5) Atunci cdnd inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractan[i are loc dup6
atribuirea contractului, acegtia transmit certificatele gi alte documente necesare pentru
verificarea inexisten{ei unor situa{ii de excludere qi a resurselor/capabilitdtilor corespunzdtoare
pi(ii lor de implicare in contractul care urmeazdsd fie indeplinit.
21.2, (l) Autoritatea contractantd, efectueazd pl6fi corespunz[toare pd4ii/pdrfilor din contract
indeplinite de cdtre subcontractanfii propugi in ofert6, dacd acegtia soticita, pentru lucrdrile
executate, potrivit contractului dintre contractant gi subcontractant in conformitate cu
dispoziJiile legale aplicabile, atunci cdnd natura contractului permite acest lucru qi dacl
subcontractan{ii propugi gi-au exprimat opfiunea in acest sens.

(2) In sensul alin. (l), subcontractorii igi vor exprima la momentul incheierii
contractului de achizilie public[ sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizilie
public6, dupd caz, optiunea de a fi pldtiti direct de cdtre autoritatea contractantd. Autoritatea
contractantd efectueazd pldlile directe cdtre subcontractan(ii agreali cloar atunci cdnd presta{ia
acestora este confirmatd prin documente agreate de toate cele 3 pdrfi, respectiv autoritate
contractantd, contractant gi subcontractant sau de autoritatea contractant6 91 subcontractant
atunci cdnd, in mod nejustificat, contractantul blocheazd confirmarea executarii obligaliilor
asumate de subcontractant.

(3) Atunci cdnd un subcontractant igi exprimd opfiunea de a fi pldtit direct, autoritatea
contractantd va stabili in cadrul contractului de achizilie publicd clauzeiontractuale obligatorii
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ce preved transferul de drept al obligaliilor de plati c[tre subcontractant/subcontractanli pentru
partea/pdr\ile din contract aferent5/aferente acestuia/acestora, in momentul in care a fost
confirmatd indeplinirea obligaiiilor asumate prin contractul de subcontractare, ?n conformitate
cu prevederile alin. (2).

(4) Autoritatea contractant6 va solicita, la incheierea contractului de achizilie public6
sau atunci cdnd se introduc noi subcontractan{i, prezentarea contractelor incheiate intre
contractant gi subcontractant/subcontractanfi nominalizafi in ofertd sau declarali ulterior, astfel
incdt activitXlile ce revin acestora, precum gi sumele aferente prestafiilor, s6 fie cuprinse in
contractul de achizilie publicd.

(5) Lista subcontractan{ilor, cu datele de recunoaqtere ale acestora, c6t gi contractele
incheiate cu acegtia se constituie in anexe la contract.
21.3. (l) Contractantul este pe deplin rdspunzdtor fa!5 de achizitor de modul in care
indeplinegte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rispunzdtor fa!6 de Contractant de modul in care igi
indeplinegte partea sa din contract.

(3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanfilor dac6
acegtia nu igi indeplinesc partea lor din contract.
21,4, Conttactantul poate schimba oricare subcontractant numai dac[ acesta nu gi-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea prelului
contractului gi se va face numai cu aprobarea achizitorului pe bazd de act aditional. Cbnform
art. 161 din H.G. nr.39512016 actualizatd,in cazul in care un contract de subcontractare este
denunlat unilateral/reziliat de cdtre una din p6(i, contractantul are obligalia de a prelua
partea(pbrtile) din contract aferente activitdtii subcontractate sau de a inlocui acest
subcontractant cu un nou subcontractant in condiliile art. 151 lit. a) din H.G. nr.39512016,
actualizatL.
21.5. Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului contract numai cu
acordul prealabil scris al achizitorului gi numai in conditiile art.2I9 din Legea nr.9812016
actualizatl, mention6nd paftea/pdrlile din contract care va fi/vor fi subcontrictat| precum gi
identitatea subcontractan{ilor.
21.6. Orice schimbare a subcontractantului ftrb aprobarea prealabild in scris a achizitorului sau
orice incredinfare a executdrii lucrdrilor de cdtre subiontractant cdtre terfe pdrfi va fi
consideratd o incdlcare a contractului, situafie care indreptdfegte achizitorui la rezilierea
unilaterald a contractului qi oblinerea de despdgubiri din partea Contractantului.
2l.7,in cazul in care Contractantul constituie o asociere temporard, consorfiu sau alt6 grupare
formatd din doud sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual
gi in solidar fald de achizitor pentru executarea contractului qi indeplinirea obligaliilor
contractuale, inclusiv in privinla oricdrei sume recuperabile.
21.S. in acest caz vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor, persoana desemnata de
asociere s5 acfioneze ?n numele sdu in cadrul acestui contract gi care va fi autorizatl sd,
angajeze asocierea. Componenta (inclusiv identitatea liderului) gi statutul asocierii nu vor fi
modificate fbrd acordul prealabil al achizitorului.
2l,9,ln cazul in care Contractantul a primit, in cadrul ofertei sale, susJinere din partea unui te4
aceastd sustinere este demonstratd printr-un angajament ferm al acestui te4, inclus in contract.
21.10, Terful susfindtor se obligd fa{6 de Contractant gi de achizitor sd duc6 la indeplinire
acfiunile (inclusiv, dupd caz, punerea la dispozilia Coniractantului a unor resurse financiare,
umane qi/sau tehnice) sau, dupd caz, parteade lucrdri, ce fac obiectul angajamentului ferm.2ll!, Terful sustindtor va rdspunde in mod solidar pentru executarea contractului de achizilie
publicd. Rdspunderea solidard a terfului sus{indtor se va angaja sub conditia neindeplinirii de
cdtre acesta a obligafiilor de susfinere asumate prin angajament.
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21.12. Dacd Contractantul nu reugegte sd indeplineascd obliga{iile gi responsabilitdfile
contractuale aferente activitdlilor, situaliilor sau p64ii de lucr[ri pentru care a primit sus{inere
de la terf, achizitorul va fi indreptd(it sb notifice Contractantul gi te4ul sustindtor gi sd solicite
remedierea situatiei prin impl icarea terfului.
21,13. Terful susfindtor va desp6gubi achizitorul pentru orice daune, pierderi gi cheltuieli
suportate de achizitor in cazul in care terful sustindtor nu respectd obligafiile asumate prin
angajamentul ferm sau indepline$te aceste obligatii in mod defectuos)
21,14. Prezentul contract reprezint[ qi contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultd din
incdlcarea obligaJiilor ce ii revin terfului susfin6tor in baza angajamentului ferm, anexa la
prezentul contract. Cu titlu de garanfie, prin semnarea prezentului contract, Contractantul
consimte cd, achizitorul se poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii
angajamentului ferm, putdnd urmdri orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sd o aibd
impotriva terJului sustindtor pentru nerespectarea obligaliilor asumate de citre acesta.
21,15, In cazul in care Contractantul este in imposibiltatea deruldrii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susfinere din partea te(ului Tn baza
angajamentului ferm, terful susfindtor este obligat a duce la indeplinire acea parte a
contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. inlocuirea Contractantului inilial
cu tertul susfindtor, nu reprezintd o modificare substanTiala a contractului in cursul perioadei
sale de valabilitate qi se va efectua prin semnarea unui act adifional la contract qi fbrd
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

22,Cesiunea
22,1, Cesiunea nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate privind garanfia sau alte
obligafii asumate prin contract.
22.2, O cesiune va fi validd doar dacd reprezintd un acord scris prin care o Parte transferl
Contractul sau parte din acesta unui te4 gi a fost ob{inut acordul prealabil al celeilalte Pdrtri.
Cu excep{ia urmdtoarelor cazuri, Contractantul nu va cesiona niCiuna dintre obligatiile saie
contractuale:
(a) fiecare Parte poate cesiona, sub form6 de garantie in favoarea unei bdnci sau unei alte
institulii financiare, dreptul sdu la orice sume de incasat sau care vor deveni incasabile in
derularea Contractului, cu o notificare prealabild transmisd cdtre cealaltd Parte,
(b)achizitorul va efectua pldfi directe cdtre Subcontractanfii care qi-au exprimat opfiunea in
acest sens,

(c)in cazul rezilierii Contractului de cdtre Achizitor, Contractantul va ceda cdtre Achizitor
orice subcontract imediat dupd primirea notific[rii Achizitorului in acest sens,
(d)Contractantul este inlocuit de un nou contractant atunci c6nd drepturile gi obligafiile
contractantului sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in
cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizarc, de citre noul
contractant care indeplinegte criteriile de calificare gi selec{ie stabilite inilial, cu condilia ca
aceastd modificare sd nu presupund alte modificdri substanfiale ale Contractului qi sd nu se
rcalizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevdzute de Legea in
domeniul achizifiilor publice.

22.3. Aprobarea unei cesiuni de cdtre Achizitor nu-l va elibera pe Contractant de obliga{iile
care ii revin pentru partea de Contract deja executatd sau partea necesionatd pentru care se
poate retine Garanfia de Bun6 Executie a Contractantului.
22,4In cazul in care Contractantul a cesionat, integral sau parfial, Contractul frr6 respectarea
prevederilor prezentei clauze, Achizitorul poate aplica de drept sanc{iunea pentru inialcarea

16



)



Contractului.

23. Forla majord
23,1 - Forfa majori este constatatd de o autoritate competentd.
23,2 - Fo(a majord exonereazd pdr\ile contractante de indeplinirea obliga{iilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta acfioneazl".
23,3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acfiune a forlei majore, dar far6
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd4ilor pdn6 la aparilia acesteia.
23,4 'Partea contractanti care invocd for[a majord are obliga{ia de a notifica celeilalte pi4i,
imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in
vederea limitdrii consecin{elor. Dovada forfei majore este certificatd de Camera de Comerf gi
Industrie a Romdniei.
23.5 'Parlea contractantd care invocd fo4a major6 are obligalia de a notifica celeilalte pd4i
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
23,6 'Dacd fo(a major6 aclioneazd sau se estimeazd c[ va acliona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte poate renunfa la executarea Contractului pe mai departe. in acest caz, niciuna
dintre Pdrti nu are dreptul de a cere despdgubiri de la cealaltd Parte, dar ele au indatorirea de a-
qi onora toate obligafiile care le incumbd in temeiul Legii gi al Contractului pdn6 la data
respectiv6.

24. Solulionarea litigiilor
24.1 - Achizitorul gi Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabili, prin tratative directe, orice nein{elegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul
sau in legdturS cu indeplinirea contractului.
24,2 - Dac6, dupd 30 de zile de la inceperea acestor negocieri, achizitorul gi Contractantul nu
reu$esc sd rezolve in mod amiabil o divergenld contractualS, fiecare poate solicita ca disputa s6
se solufioneze de cdtre instantele judecdtoregti competente de la domiciliul achizitorului,
potrivit dreptului comun.

25, clauza de contidenlialitate Ei proteclia datelor ca caracter personal
25,1 - Contractantul se obligd sd pdstreze pe toatd durata de executare a prezentului contract,
precum gi pe o perioadd de I an de la incetarea acestuia, confidenfialitatea asupra datelor,
informa{iilor gi documentelor referitoare la activitatea achizitorului care ii vor fi tiansmise in
vederea realizdrii obiectului prezentului contract, cu excepfia celor care prin natura lor sunt
publice sau destinate publicului.
25,2 - Obligalia de pdstrare a confidenfialitdtii mentionatd la pct, 25.1. incete azd, dac6, intervine
una dintre urmdtoarele situafii:
a) acordul pdrfilor;
b) datele, informatiile, documentele men{ionate anterior sunt accesibile publicului sau devin
accesibile publicului pe altd cale decdt prin incdlcarea prezentului contractf
c) dezvdluirea datelor, informatiilor qi/sau accesul la documentele menfionate anterior sunt
cerute printr-un act oficial al unei autoritdfi administrative sau judecdtoreqti, act emis ?n
indeplinirea obligafiilor legale ale respectivei autoritdfi gi cu respectarea tuturor cerinfelor
legale,
25.3. Derularea prezentului contract se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului nr.
679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European gi al Conslliului Uniunii Europen" privind
protecfia persoanelor fizice in ceea ce priveqte prelucrarea datelor cu caractei persbnal qi
privind libera circula{ie a acestor date qi de abrogare a Directivei 95l46lCE (Regulamentul
general privind protecfia datelor).
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26. Cazuri speciale de tncetare a contractului de achizilie publicd
(1) FdrA a aduce atingere dispoziliilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau
dreptului autoritdtii contractante de a solicita constatarea nulitalii absolute a contractului de
achizilie public6, in conformitate cu dispoziliile dreptului comun, autoritatea contractant[ are
dreptul de a denunta unilateral un contiact de achiiilie publicd in perioada de valabilitate a
acestuia in una dintre urmdtoarele situalii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit aft. 164-167 din Legea nr.9tl20l6
privind achiziliile publice, actualizatd;

b) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avdnd in vedere o
incdlcare gravd a obligaliilor care rezultd din legislatia europeand relevantd gi care a fost
constatatd printr-o decizie a Cu(ii de Justifie a Uniunii Europene.

(2) Autoritatea contractantd introduce dreptul de denunfare unilaterald prevdzut la alin. (l) in
condiliile contractuale cuprinse in documentafia de atribuire.

27, Dreptul de proprietate intelectuald
(1)Orice rapoarte gi date precum h64i, diagrame, schi(e, instruc{iuni, planuri, statistici, calcule,
baze de date, software gi inregistrdri justificative ori materiale achizifionate compilate sau
rcalizate de Contractant, sau de personalul sdu salariat ori contractat in executarea contractului
de servicii vor fi proprietatea achizitorului. Dupd incetarea contractului de servicii,
Contractantul va remite toate aceste documente gi date achizitorului. Contractantul nu va plstra
copii ale acestor documente ori date gi nu le va utiliza in scopuri care nu au legdturb cu
contractul de servicii frrd acordul scris in prealabil al achizitorului.
(2)Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuali ori industrial4, dobdndite in prestarea Contractului de Servicii vor fi propiietatea
Achizitorului, care le va putea utiliza a$a cum va considera de cuviintd, ftrd limitare geograficd
ori de altd naturd, cu excep{ia situafiilor in care exist6 deja asemenea drepturi de proprietate
intelectualI ori industriald.
(3)OdatA cu aprobarea, recepfionarea qi plata serviciilor de proiectare, Contractantul cesioneazd
drepturile patrimoniale ale acestuia cdtre Achizitor, fdrd a mai emite nici un fel de pretenfii
legate de acestea. Cesiunea va fi exclusivd qi va fi realizatd conform Legii.

28, Rezilierea Contractului
28.1.(a) Nerespectarea de cdtre Contractant, din culpa sa exclusivd, a obligafiilor
asumate prin prezentul Contract, dd dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul gi de a
pretinde plata de daune-interese.
(b) Nerespectarea de c[tre Achizitor, din culpa sa exclusivd, a obligafiilor asumate prin
prezentul Contract, dd dreptul Contractantului de a cere rezilierea Contractului qi de a pretinde
numai plata corespunzdtoare pentru partea din Contract indeplinitd gi receptionatd, pdnd la data
incetdrii Contractului.
(c) tn cazul incdlcdrii contractului de cdtre Contractant, Achizitorul va transmite
Contractantului o notificare, in care acesta va indica obligalia nerespectatd de cdtre Contractant
9i obligativitatea de remediere in termen de I 5 zile de la data primirii notificirii de c6tre
Contractant. Achizitorul are dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o
notificare scrisi adresatd Contractantului, cu 15 zile inainte de data rezilierii, ftrA i mai fi
necesard indeplinirea vreunei formalit6li prealabile qi frrd a mai fi necesard intervenfia vreunei
instanfe judecdtoreqti gi/sau arbitrale, in oricare dintre situafiile urmdtoare expres pievdzute gi
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doar dacd Contractantul nu a remediat situafia respectivd in cadrul termenului de gratie stabilit
prin prezentul contract.
In acest caz, Contractantul nu este indrept6lit s[ pretindd nicio sum[ reprezent6nd daune sau
alte prejudicii, dacd:
i. Contractantul nu-qi indeplinegte obligafiile conform prevederilor Contractului;
ii. Contractantul nu se conformeaz6,in perioada de timp stabiliH prin prezentul contract,
conform notific6rii emise de c[tre Achizitor, prin care i se solicitd remedierea Neconformitdlii
precum qi executarea sau neexecutarea obligafiilor din prezentul Contract, care afecteazd,in
mod grav executarea in mod corespunzdtor gi la termen a obligaliilor contractuale ale
Contractantului;
iii. Contractantul refuz6 sau omite sE aducd la indeplinire Dispoziliile emise de Achizitor
in condiliile prezentului Contract;
iv. Contractantul a sdvdrqit abateri profesionale;
v. Contractantul subcontracteazd ftrd a avea acordul scris al Achizitorului;
vi' Contractantul se afl6 intr-o situafie de conflict de interese, iar aceastb situafie nu poate
fi remediatd in mod efectiv prin alte mdsuri mai pufin severe;
vii. Contractantul a fost condamnat pentru o infracliune in legdturd cu exercitarea profesiei
printr-o hotdrdre j udecdtoreascd defi nitivd;
viii. aparilia oricdrei alte incapacitSli legale care sd impiedice executarea Contractului;
ix. Contractantul egueazd in a furniza/menfine/prelungi/reintregi/completa garanfiile ori
asigurdrile solicitate sau persoana care fwnizeazl, garan{ia ori asigurarea nu este in mdsurd sd-
qi indeplineasci obligatiile la care s-a angajat prin Contract;
x. in cazul in care, printr-un act normativ, se modificd interesul public al Achizitorului in
legdturi cu care se presteazd Serviciile, Lucrdrile care fac obiectul Contractului;
xi. Contractantul a incdlcat obligafiile in domeniul mediului, social qi al relatiilor de
munc6, stabilite prin legislalia adoptat[ la nivelul Uniunii Europene, legislafia nationalS, prin
acorduri colective sau prin tratatele, convenliile qi acordurile internafionale in domeniul de
activitate aplicabil Serviciilor, Lucrdrilor care fac obiectul Contractului;
xii. la momentul atribuirii Contractului, fie Contractantul se afla in situafia de a fi fost
condamnat, prin hotdrdre definitivI a unei instante judecdtoreqti, fie persoana, care este
membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic ori are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia,
se afla in situafia de a fi fost condamnatd printr-o hot[r6re definitivd pentru comiterea uneia
dintre urmdtoarele infracliuni:
l. constituirea unui grup infracfional organizat, astfel cum este prevdzut prin art.367 din
Legea nr.28612009 privind Codul penal, cu modific6rile gi completdrile ulterioare, sau prin
dispozitiile corespunzStoare ale legislafiei penale a statului in care Contractantul, ca operator
economic, a fost condamnat,
2, infracfiuni de corupfie, astfel cum este prevdzut prin art. 289-294 din Legea nr
28612009, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, gi infractiuni asimilate infractiunilor de
coruptie, astfel cum este previzut prin art. 10-13 din Legea nr.7812000 pentru prevenirea,
descoperirea qi sancfionarea faptelor de coruptie, cu modificdrile qi completirile ulterioare, sau
prin dispoziliile corespunzdtoare ale legislafiei penale a statului in care Contractantul, ca
operator economic, a fost condamnat,
3. infracfiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este
prevdzut prin art. 181-185 din Legea nr.7812000, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, sau
prin dispoziliile corespunzdtoare ale legislafiei penale a statului in iare Contractantul, ca
operator economic, a fost condamnat,
4. acte de terorism, astfel cum este prevdzut prin art. 32-35 qi art. 37-38 din Legea nr.
53512004, privind prevenirea Ei combaterea terorismului, cu modificdrile qi completdrile
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ulterioare, sau prin dispoziliile corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care
Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
5. spdlarea banilor, astfel cum este prevbzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru
prevenirea 9i sancfionarea sp[l[rii banilor precum gi pentru instituirea unor m6suri de prevenire
qi combatere a finanldrii terorismului, republicatd, iu modificdrile ulterioare, sau finanlarea
terorismului, astfel cum este prevdzut prin art. 36 din Legea nr, 53512004, cu modificarile gi
completdrile ulterioare sau prin dispozi{iile corespunzdtoaie ale legisla{iei penale a statului in
care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

9, traficul gi exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevdzut prin art. 209-
217 din Legea nr. 28612009, cu modificdrile gi completdrile ulterioar-, ,au prin dispozifiile
corespunzStoare ale legislafiei penale a statului in care Contractantul, ca operator economic, a
fost condamnat,
7. fraud6, astfel cum este prevdzut prin articolul I din Convenfia privind protejarea
intereselor financiare al comunitdfii Europene din 27 noiembrie 1995;xiv. are loc o incdlcare gravd a obligatiilor care rezultd din legislafia europeand relevanta
pentru domeniul Contractului gi care a fost constatatd printr-o decizie a Curlii de Justilie a
Uniunii Europene qi, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit s6 fie atribuit
Contractantului;
xv. impotriva Contractantului se deschide procedura falimentului, Contractantul avdnd
dreptul de a pretinde numai plata corespunz[toare pentru partea din Contract indeplinita panA
la data denunldrii unilaterale a Contractului.
(d) Contractantul poate rezilia Contractul in situaliile stabilite in prezentul contract.(e) Partea care intenfioneazd sd rezilieze Contractul trebuie id notifice celeilalte pdrli
aceastd intentie precum gi motivele invocate pentru reziliere.(f) Indiferent de motivele de reziliere, Contractantul trebuie s6 ofere toat6 asistenla
necesard, inclusiv informafii, documente qi figiere, pentru a permite Achizitorului ra
completeze, sd continue sau sd transfere Serviciile, Lucrarile, ftrd aintrerupe activitAfi sau fbr6
a avea vreun efect negativ asupra calitblii sau continuitdlii Serviciilor, Lucr6rilor.(g) Ca efect al rezilierii, Contractantul este rdspunzdtor pentru daunele suportate de
Achizitor, ca urmare a incetdrii Contractului, inainte de termen, din culpa Contractantului,
inclusiv costuri privind procedura de atribuire printr-un alt contract necesar pentru predarea sau
continuarea Serviciilor, Lucrbrilor, Achizitorul poate pretinde despdgubiii pentiu astfel de
prejudicii, astfel cum este stabilit in prezentul contract.
28,2. Achizitorul este exonerat de orice obligalie de platd cdtre Contractant pentru Serviciile,
Lucrdrile executate ulterior datei rezilierii;
28.3. Contractul se rczilieazdgi in urmdtoarele situalii:
- in cazul in care una din pdrfi nu iqi executd sau executd necorespunz[tor obliga]iile
contractuale;
- Contractantul cesioneazd contractul fdrd a respecta prevederile clauzei referitoare la Cesiune;
- Contractantul nu incheie gi nu menline in vigoare garanlia de bun6 execufie;
- achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterali a contractului, frrd efectuarea vreunei
formalitdli 9i ftrd interventia instantei de judecatd, in situafia in care Contractantul
subcontracteazdftrd,acordul dat in scris de c6tre Achizitor.

29, Conflictul de interese
29.1' Executantul va lua toate mdsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situafie care ar
putea compromite executarea obiectivd gi imparfiald, a prezentului contract. Conflictele de
interese pot apdrea in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitdlilor politice ori
de nalionalitate, al legdturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricdror alte leg6turi ori interese
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comune. Orice conflict de interese ap[rut in timpul executdrii prezentului contract trebuie
notificat in scris achizitorului, in termen de 5 zile de la aparilia acestuia.
29.2, Achizitorul are dreptul de a verifica dac[ mdsurile luate sunt corespunzltoare gi daci este
necesar' poate solicita mdsuri suplimentare. Executantul se va asigura cd personalul s6u,
salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea gi salariafii din teritoriu, nu ,. afl6 intr-o
situafie care ar putea genera un conflict cle interese. Executaniul va inlocui, in 5 zile gi fdr6 vreo
compensafie din partea Achizitorului, orice membru al personalului sdu salariat ori contractat,
inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regdsegte intr-o astfel de situa{ie.
29,3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromitd independenla ori
pe cea a personalului s6u, salariat sau contractat, inclusiv conducerea gi salariatii din teriioriu.
In cazul in care executantul nu-gi menline independen[a, achizitorul, ftr6 afectarea dreptului
acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-afost cauzatca urmare a situafiei de confllct de
interese, va putea decide incetarea de plin drept gi cu efect imediat a prezentului contract.

30. Legislayia Muncii gi programul de luuu
30.1. Executantul va respecta intreaga legislalie a muncii care se aplicd personalului , inclusiv
legislafia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sdnatate, securitatea muncii,
asistentd social6, emigrare qi repatriere, gi ii va asigura acestuia toate drepturile legale
30.2. Executantul va asigura niveluri de salarizare qi condilii de muncd rbp nu vor fi inferioare
celor stabilite ?n cadrul ramurii de activitate in care se desfrgoard lucrarea.
30.3. Executantul ii va obliga pe angajafii sdi sd se conformeze tuturor legilor in vigoare,
inclusiv celor legate de securitatea muncii.
30.4' Executantul il va informa pe achizitor in privinfa programului sdu de lucru planificat
pentru fiecare sdptdmdnd/fiecare luni de executare a prezentuiui contract, astfel incdt persoana
autotizatd, a acestuia sd aibd posibilitatea de a planifica gi asigura continuitatea supravegherii
lucrdrilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

31, Amendamente

..31.1 - Pdrfile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor
circumstanfe care lezeazd interesele comerciale legitime ale acestora qi care nu uu putut fi
prevdzute la data incheierii contractului.

31.2 - Prevederile prezentului articol nu se aplic6 acelor clauze pentru a c6ror modificare
legea..impune indeplinirea unor condifii speciaie, atAt timp cdt aceste condi1ii nu sunt
?ndeplinite.

31,3 - P6rfile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor_contractului, prin act adilional, confoim art, 22l din Legea nr. 9812016
privind achiz(iile publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

32, Limba care guverneazd contractul
32,1 - Limba care guvern eazd contractul este limba rom6n6.

33, Comunicdri
33.1 - (l) Orice comunicare intre pdrti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,

trebuie sd fie transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cdt gi in

momentul primirii.
33.2 - Comunicdrile intre pdrfi se pot face gi prin telefon, fax sau e-mail cu condilia

confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.
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34, Legea aplicabild contractului
34.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

Pd4ile au in{eles sd incheie azi ............ prezentul contract in dou6 exemplare,
cdte unul pentru fiecare parte.

)

Achizitor,
MUNICIPruL SLOBOZIA

Primar,
Adrian - Nicolae MOCIONIU

Administrator Public,
Gheorghe PUIA

Direc{ia Economicd,
Director Executiv,
Adrian TRIFAN

Direcfia Tehnicd
Director Executiv,
DrSgufa IORGA

Serviciul I.L.P.A.P.C.,
$ef Serviciu Rodica STOICA

Compartimentul Investifii Lucrlri Publice,
Consilier Marcel NITOIU

Compartimentul Achizitii Publice qi Concesiuni,
Consilier Viorel URSE

intocmit/Re dactat
Cons. Jur. Viorica - Adriana DINU

Executant,
s.c. NovA TNSTAL PREST S.R.L.,

Administrator,
Dinu{ Adrian $TEF
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