
Contract de lucrări
privind Servicii de proiectare tehnica si asistenţă tehnică din partea proiectantului, execuţie lucrări, 

inclusiv organizare de şantier, si furnizare dotări în cadrul proiectului 
„REABILITAREA,MODERNIZAREA ŞI CONECTAREA ZONEI PIETONALE DINTRE 

STRĂZILE IALOMIŢEI ŞI ALEEA PIEŢII CU ACCES LA BULEVARDUL MATEI BASARAB, 
LA ZONA EXTINSĂ DE MOBILITATE URBANĂ”, cod SMIS 128391” 

nr. S~(Q data 17.08.2021

1. Părţile contractante
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,
A

Intre
UAT Slobozia, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, judeţul Ialomiţa, telefon nr. 
0243/231401, fax nr. 0243/212149; cod fiscal 4365352, cod IBAN R075TREZ24A705000580102X, 
deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, cod poştal 920032, e-mail: office@municipiulslobozia.ro, 
reprezentat prin dl. Soare Dragos, primar, în calitate de achizitor, pe de o parte,

Ş i

Asocierea SC Fraicom SRL- Lider, SC Global Tech Xpert SRL- Asociat, SC Ala Expert 
Construct SRL- Asociat, cu sediul în Bucureşti, strada Ion Nonna Otescu, nr. 8, sector 6, telefon 
021/410.76.11, număr de înmatriculare J40/25529/1993, cod fiscal RO 4903117, cont 
R074TREZ7005069XXX002713, deschis la ATCP Bucureşti, reprezentată prin doamna Annemary 
Enescu, avand funcţia de administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1. - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- contract -prezentul act juridic bilateral şi toate anexele sale;
- Achizitor şi Executant!Antreprenor/ Contractant- părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract;
-parte -  achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context
- preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
- cerinţele achizitorului — caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor pe 
durata executării contractului
-ordin administrativ, orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant privind 
execuţia lucrărilor.
- proiectul: proiectul (documentaţia) în baza căruia sunt executate lucrările în conformitate cu 
prevederile din contract;
- amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
- utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi 
terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Sunt excluse lucrările provizorii, utilajele 
asigurate de către achizitor (dacă există), echipamentele, materialele şi altele asemenea.
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- materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări inclusiv livrarea 
de materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit prevederilor contractului;
- echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări;
- bunuri -  utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, 
după caz;
- lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi 
terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni;
- şantier - locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi materialele, şi 
oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a şantierului;
- utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de produse 
petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi în proprietatea publică sau 
particulară;
- graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, şi 
care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de referinţă în vederea 
monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în conformitate cu contractul;
- documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele achizitorului, 
documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări, calculele, programele 
de computer şi alt software, planşe, manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente 
tehnice (dacă există), care se află în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de 
către achizitor.
- utilaje asigurate de către achizitor - reprezintă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă există) 
puse la dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate de către executant la execuţia lucrărilor, dar nu 
includ echipamentele care nu au fost recepţionate de către achizitor.
- recepţia la terminarea lucrărilor -  recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect 
sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat.
- recepţia finală — recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie tehnica acordata lucrărilor.
- proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor -  documentul întocmit şi semnat în conformitate 
cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia 
de recepţie numită de către achizitor recomandând sau nu recepţionarea lucrărilor, sau a unei părţi de 
lucrare (după caz) de către achizitor;
-proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit ulterior expirării perioadei de garanţie tehnica 
a lucrărilor în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, prin care se precizează data la care 
executantul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract.
- despăgubire generală', suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către instanţa de 
judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma 
încălcării contractului de către cealaltă parte.
- penalitate contractuală’, despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind plătibilă de 
către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire 
necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
- garanţia de participare', garanţia care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea 
contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga 
perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică.
- garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie sub forma unei sume de bani de către executant în 
scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a 
contractului.
- perioada de garanţie acordată lucrărilor : reprezintă limita de timp care curge de la data 
receptionarii lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma responsabilitatea
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remedierii execuţiei lucrărilor sau înlocuirii produsului achiziţionat pe cheltuiala sa, daca defectele 
semnalate nu sunt imputabile achizitorului. Perioada de garanţie tehnica a lucrărilor decurge de la data 
recepţiei la terminarea lucrărilor si pana la recepţia finala a acestora precum si după împlinirea acestui 
termen, pe toata durata de existenta a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din 
nerespectarea normelor de execuţie.
-forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi 
prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii 
sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 
nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai 
sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 
uneia din părţi;
- act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.
- conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de a 
exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, 
să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în 
legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale 
executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi 
ce acţionează sub autoritatea şi controlul executantului.
- PCCVI- plan control calitate, verificări şi încercări;
- Subcontractant” - înseamnă orice operator economic care nu este parte a prezentului contract şi care 
execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplineşte activităţi care fac 
parte din obiectul prezentului contract răspunzând în fata executantului de organizarea şi derularea 
tuturor etapelor necesare în acest scop.
- zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1 în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi 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.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1- Obiectul contractului îl reprezintă:

• prestarea serviciilor de proiectare: Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice: D.T.A.C. + 
D.T.O.E., documentaţii pentru obţinere avize/acorduri, Proiect tehnic de execuţie + Detalii de 
execuţie

• servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor.
• execuţie lucrări, inclusiv organizare de şantier, livrare şi instalare echipamente/dotări

în cadrul proiectului „REABILITAREA,MODERNIZAREA ŞI CONECTAREA ZONEI 
PIETONALE DINTRE STRĂZILE IALOMIŢEI ŞI ALEEA PIEŢII CU ACCES LA BULEVARDUL 
MATEI BASARAB, LA ZONA EXTINSĂ DE MOBILITATE’URBANĂ”, cod SMIS 128391, în 
perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2- Executantul se obligă să proiecteze, să asigure asistenţă tehnică, să execute, să testeze, să 
finalizeze lucrările si să remedieze orice defecte rezultate în urma executării prezentului contract.
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4.3. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru prestarea serviciilor, 
execuţia şi finalizarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract.

5. Preţul contractului
5.1. (1) -  Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, platibil executantului de către achizitor este 
de 8.548491,22 lei astfel: 7.183.606,07 lei fara TVA, la care se adauga TVA in cuantum de 
1.364.885,15 lei.
Plata taxei pe valoarea adăugată se va face la cota TVA prevăzută de legislaţia în vigoare la data 
emiterii fachirii.
(2) - Preţul contractului se va putea modifica conform art. 22 din contract.

6. Durata contractului
6.1 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi este valabil până la 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul operează 
valabil între părţi, potrivit legii, ofertei şi documentaţiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare şi 
până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.
6.2 Durata de execuţie a prezentului contract este de 15 luni începând de la data prevăzută în Ordinul 
de începere a serviciilor de proiectare.
6.3. Prezentul contract încetează să producă efecte la expirarea perioadei de garanţie acordată lucrărilor 
executate, după semnarea fără obiecţiuni a Procesului Verbal de Recepţie Finala şi restituirea garanţiei 
de bună execuţie în condiţiile menţionate în prezentul contract.
6.4. - Durata de execuţie poate fi modificată prin act adiţional, în condiţiile prevăzute de prezentul 
contract.

7. Documentele contractului
Documentele contractului sunt:

• caietul de sarcini + anexe;
• propunerea tehnică şi propunerea financiară;
• garanţia de bună execuţie ;
• angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ conform legii, dacă este cazul;
• declaraţia cuprinzând lista subcontractanţilor, dacă este cazul;;
• contractele încheiate cu subcontractanţii, dacă este cazul;
• acord de asociere, dacă este cazul;
• graficul general de realizare a investiţiei;
• alte documente/formulare relevante, dacă este cazul.

8. Executarea contractului
Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de buna execuţie,respectiv la data 

menţionata in ordinul de incepere a serviciilor de proiectare.

9. Obligaţiile executantului
9.1 Pe lângă obligaţiile stabilite prin prezentul Contract, Executantului îi revin toate obligaţiile şi 

răspunderile prevăzute la art. 23-25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, 
republicată, cu modifcările şi completările ulterioare. Acesta va proiecta, executa, testa şi 
termina Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului şi instrucţiunile Achizitorului şi 
va remedia orice defecte ale Lucrărilor. Executantul va asigura în totalitate supravegherea, 
forţa de muncă, Materialele, Echipamentele şi Utilajele necesare execuţiei Lucrărilor, fie

4



provizorii, fie definitive, in îndeplinirea obiectului contractului.
9.2 Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea cel puţin caracteristicile 

tehnice şi calităţile solicitate de Achizitor în Caietul de Sarcini şi declarate de către executant 
în propunerea tehnică, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de 
vicii aparente şi/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de 
utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

9.3 La semnarea prezentului contract, Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, 
spre aprobare, graficul general de realizare a investiţiei, fizic si valoric actualizat, dacă este cazul.
9.4 Executantul are obligaţia de a respecta graficul general de realizare a investiţiei, fizic si 
valoric.
9.5 Programul de faze determinante se întocmeşte de proiectant şi se acceptă de către Inspectoratul 
de Stat in Construcţii (ISC), Antreprenorul având obligaţia de a-1 respecta conform Legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcţii, cu modoficarile ulterioare.
9.6 Executantul este pe deplin şi singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie 
utilizate, cu respectarea prevederilor şi reglementărilor legale din domeniul construcţiilor. Nicio 
aprobare, consimţământ sau absenţă a unor observaţii ale Achizitorului nu vor exonera 
Executantul de obligaţiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune- 
interese sau compensaţii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori 
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane.
9.7 Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţie Achizitorului, măsurători/ ataşamentele şi, 
după caz, orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute 
de Achizitor.
9.8 Lucrările suplimentare faţă de cele contractate, considerate necesare de către Executant, nu 
pot fi demarate sau executate fără modificarea prin Act adiţional a prezentului contract în 
condiţiile art. 22 din acesta. în lipsa actului adiţional de modificare a contractului, Executantul nu 
are dreptul să solicite plata valorii respectivelor lucrări.
9.9 Executantul este responsabil de buna execuţie a lucrărilor contractate, precum şi de 
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor şi resurselor umane 
necesare în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale.
9.10 în cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Executantul are obligaţia să rectifice 
eroarea constatată, pe cheltuiala sa.
9.11 Pe parcursul execuţiei lucrărilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficienţelor constatate 
în cadrul perioadei de garanţie, Executantul are obligaţia:
a) de a asigura securitatea persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată;
b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 
îngrădire, alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor 
sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului 
riveranilor;
c) de a lua toate măsurile pentru protecţia mediului în conformitate cu acordul de mediu emis, 
pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele 
sale de lucru;
d) de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor materialelor puse în operă, în conformitate 
cu Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie aprobate de Achizitor şi de a nu modifica soluţiile 
tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui materiale şi echipamente cu altele de o calitate diferită 
faţă de prevederile proiectului. în orice situaţie Executantul nu va putea proceda la eventuale
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înlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale decât cu aprobarea prealabilă a Achizitorului, 
în condiţiile legii.
e) de a nu stânjeni inutil sau abuziv accesul şi confortul riveranilor şi de a nu restricţiona 
utilizarea căilor de acces prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a trecerilor publice sau private 
care deservesc proprietăţile aflate în posesia sau proprietatea Achizitorului sau a oricărei alte 
persoane, cu excepţia zonei prevăzute pentru organizare de şantier;
f) de a evita acumularea de obstacole inutile pe şantier;
g) de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii şi materiale aflate în surplus;
h) Executantul are dreptul de a menţine pe şantier până la semnarea procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor numai acele materiale, echipamente, utilaje, instalaţii sau lucrări 
provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale;
i) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 
orice fel, care nu mai sunt necesare;
j) de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea în şantier, 
conform modelelor primite de la Achizitor şi în conformitate cu planul de organizare de şantier, 
aprobat de Achizitor;
k) de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite 
şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, 
inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse;
l) de a monta la finalizarea lucrărilor,panoul de personalizare conform indicaţiilor pe care le 
va primi de la Achizitor;
m) de a remedia lucrările cuprinse în situaţiile de lucrări comunicate şi care au făcut obiectul 
obiectiunilor şi respingerilor Achizitorului şi sa nu factureze aceste lucrări decât ulterior 
remedierii solicitate şi în temeiul unui proces verbal încheiat cu dirigintele de 
şantier/reprezentantul achizitorului, atestând remedierea respectivelor lucrări;
n) de a conserva lucrările executate în ipoteza sistării acestora, oricare ar fi motivul acestui 
eveniment;
o) de a inştiinţa anterior şi imediat Achizitorul asupra iminenţei depăşiri a termenelor 
convenite, oricare ar fi cauza respectivei întârzieri.
p) de a respecta legislaţia referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de valoare sau 
antichităţi, monumente istorice, orice alte articole de interes arheologic. Executantul va obţine în 
numele Achizitorului toate autorizaţiile şi certificatele necesare şi va asigura supravegherea din 
punct de vedere arheologic a lucrărilor.
9.12 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor executate, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă, de la data primirii 
ordinului de începere a lucrărilor şi până la data semnării procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor si predarea - primirea obiectivului realizat.
9.13 Executantul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru paza şi protecţia tuturor Lucrărilor, 
Materialelor şi Echipamentelor din Şantier pe toată perioada de execuţie a lucrărilor până la data 
admiterii Recepţiei la Terminarea Lucrărilor
9.14 Executantul va lua toate măsurile necesare pentru păstrarea curăţeniei carosabilului şi 
căilor de acces.
9.15 Executantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 
legătură cu nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contract, pentru care responsabilitatea revine 
Executantului.
9.16 Executantul are obligaţia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe 
traseul şantierului potrivit destinaţiei şi constrângerilor lor funcţionale şi de a preveni deteriorarea
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sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractaţii săi.
9.17 Executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi va repartiza 
încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de pe şi pe şantier, 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 şi podurilor respective.
9.18 In cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, Executantul are obligaţia de a despăgubi 
Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
9.19 în situaţia prevăzută la alineatul anterior, Executantul este responsabil şi va plăti 
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate.
9.20 Costurile pentru racordarea şi consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al 
altor aparate de măsurat se suportă de către Executant pe durata existenţei şantierului.
9.21 Executantul răspunde pentru viciile ascunse ale construcţiei, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare si potrivit prezentului Contract.
9.22 Executantul va asigura controlul în faze determinante de către autorităţile competente 
conform prevederilor legale
9.23 La finalizarea lucrărilor de construcţie Executantul are obligaţia de a preda Achizitorului 
documentaţia de funcţionare a echipamentelor autorizate de Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) acolo unde este cazul şi 
documentele necesare întocmirii Cărţii tehnice a construcţiei, întocmită potrivit legislaţiei în 
vigoare, prin colaborare cu Achizitorul. Daca este cazul, odată cu cartea tehnica, Executantul va 
preda Achizitorului si documentaţiile de funcţionare si/sau autorizare ale echipamentelor 
achiziţionate si montate potrivit contractului.
9.24 Executantul garantează că a realizat instructajul personalului ce urmează să execute lucrări 
pe viitorul Amplasament, necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii sale şi a luat toate 
măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind respectarea regulilor referitoare la condiţiile şi 
normele de securitate şi sănătate în muncă. Executantul este singurul responsabil pentru eventuale 
daune cauzate de nerespectarea normelor privind condiţiile şi protecţia muncii.
9.25 Executantul va respecta legile ţării în care se realizează Lucrările, va emite toate 
înştiinţările şi va plăti toate taxele care îi revin ca obligaţie, conform prevederilor legale în 
vigoare.
9.26 Executantul are obligaţia să notifice achizitorului data la care va acoperi lucrările ce devin 
ascunse. Notificarea va fi transmisă achizitorului cu cel puţin 48 de ore înainte de data la care va 
acoperi lucrările.
9.27 Executantul va respecta şi executa toate instrucţiunile emise de către Achizitor cu privire 
la execuţia Lucrărilor, inclusiv suspendarea execuţiei tuturor Lucrărilor sau a unei părţi a acestora.

în ipoteza în care Executantul consideră instrucţiunile Achizitorului nejustificate sau de 
natura a-i produce prejudicii, va formula în scris obiecţiunile sale, în termen de 5 zile de la 
primirea instrucţiunii. Transmiterea acestor obiecţiuni nu suspendă executarea instrucţiunilor 
respective cu exepţia situaţiei în care aplicarea instrucţiunii ar conduce la încălcarea normelor 
legale imperative şi ar putea duce la angajarea răspunderii contractuale, delictuale sau penale a 
Executantului.
9.28 Executantul are obligaţia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului 
sunt executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitărilor legale din 
domeniul contractului.
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9.29 Executantul are obligaţia de a se asigura ca personalul utilizat in executarea contractului va avea 
calificarea, competenta si exeperienta corespunzătoare pentru domeniile de activitate care fac obiectul 
contractului.
9.30 Răspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat si in 
deplina conformitate cu legislaţia care reglementează obiectul contractului revine executantului.
9.31 Executantul are obligaţia de a se asigura că in calitate de persoana juridica deţine toate 
autorizatiile/cerificarile/atestatele prevăzute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate 
activitatile care fac obiectul contractului.

10. Proiectarea
10.1 Executantul va executa si va răspunde de proiectarea lucrărilor. Proiectul va fi elaborat de 
către personal calificat, ingineri sau alţii asemenea, care corespund cerinţelor Achizitorului şi 
prevederilor legale referitoare la exercitarea acestei profesii si va fi verificat în conformitate cu 
Legile în vigoare de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe toate domeniile. Cu 
excepţia altor prevederi ale Contractului, Executantul va prezenta Achizitorului, numele şi 
detaliile relevante ale personalului calificat, Subcontractanţilor propuşi în conformitate cu 
prevederile legislaţiei achiziţiilor, inclusiv referinţele acestora.
10.2 Executantul va garanta că el, proiectanţii săi şi Subcontractanţii au experienţa şi capacitatea 
necesară pentru proiectare. Executantul îşi va asuma răspunderea privind disponibilitatea 
proiectanţilor de a participa la discuţii cu Achizitorul, în măsură convocării cu cel puţin 3 zile 
lucrătoare în prealabil, pentru chestiuni de derulare curentă a proiectării sau execuţiei, si imediat 
în situaţii de urgenţă.
10.3 Executantul este singur şi deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel 
că niciun fel de cereri de modificare a preţului, generate de îndreptarea erorilor de proiectare pe 
parcursul executării lucrărilor necesare pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii, nu 
vor putea fi admise.
10.4 Termenul de predare a documentaţiei ce face obiectul prezentului contract:
- documentaţii pentru obţinere avize/acorduri - maxim o luna de la data emiterii ordinului de începere 
a serviciilor de către achizitor
- documentaţie tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (DTAC+ DTOE)- maxim 
o luna de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor de către achizitor
- Proiect Tehnic de execuţie inclusiv detalii de execuţie - maxim 3 luni de la data primirii emiterii 
ordinului de începere a serviciilor de către achizitor
10.5 Proiectul tehnic, corect si complet, se prezintă Achizitorului in vederea verificării.
10.6 Achizitorul verifică documentaţia pentru a stabili conformitatea acesteia cu documentaţia de 
atribuire. Dacă elemente ale documentaţiei tehnico-economice sunt necorespunzătoare acestea sunt 
corectate/revizuite de Executant pe cheltuiala sa.
10.7 Pentru fiecare parte a Lucrărilor şi exceptând situaţia în care consimţământul Achizitorului a 
fost obţinut:
a) în cazul unui Document al Executantului care a fost (aşa cum s-a menţionat) transmis 
Achizitorului:

i) Achizitorul, va înştiinţa Executantul că Documentul Executantului a fost avizat, 
cu sau fără comentarii, sau că acesta nu corespunde prevederilor Contractului 
(menţinând măsura în care nu corespunde);

ii) execuţia unei părţi a Lucrărilor nu va începe până când Achizitorul nu va aviza 
Documentul Executantului;

b) execuţia unei părţi a Lucrărilor nu va putea începe înainte de expirarea perioadelor de verificare 
a tuturor Documentelor Executantului, care sunt relevante pentru proiectarea şi execuţia acesteia;
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c) execuţia oricărei părţi a Lucrărilor se va face în conformitate cu Documentele Executantului 
avizate de Achizitor in prealabil;
d) dacă Executantul doreşte să modifice un proiect sau document care a fost anterior trimis pentru 
verificare, Executantul va înştiinţa imediat Achizitorul. Ulterior, Executantul va trimite 
Achizitorului documentele revizuite conform procedurii de mai sus.
10.8 Dacă Achizitorul dispune că sunt necesare Documente ale Executantului suplimentare, 
Executantul le va elabora într-un termen, de regula, de 5 zile lucratoare de la data solicitării.
10.9 Orice consimţământ, sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei Clauze sau altor 
prevederi), nu va scuti Executantul de nici o obligaţie sau responsabilitate conform Contractului.
10.10 In situaţia în care refacerea documentaţiei tehnico-economice însumează mai mult de 30 
zile lucratoare, iar refacerea documentaţiei nu se datorează acţiunii/inacţiunii Executantului, 
Graficul general de execuţie se reactualizează corespunzător cu acordul Părţilor. In situaţia in care 
refacerea documentaţiei a rezultat din culpa Executantului, Achizitorul are dreptul sa perceapă 
penalităţi de întârziere conform art. 13 pct. 13.1
10.11 Asistenta tehnica din partea proiectantului se va asigura potrivit prevederilor actelor normative in 
vigoare. Referatul Proiectantului va fi intocmit la terminarea lucrărilor prin care se confirma faptul ca 
lucrările realizate sunt in conformitate cu cerinţele din Autorizaţia de Construire si avizele emise, 
proiectul tehnic, normativele in vigoare, dispoziţiile de şantier emise (daca este cazul) etc.

11. Obligaţiile achizitorului
11.1 -  Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru prestarea serviciilor, 
execuţia si finalizarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract.
11.2 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, amplasamentul lucrării, liber de 
orice sarcini,, cel mai târziu la data emiterii Ordinului de incepere a lucrărilor. Predarea 
amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire
11.3 - Achizitorul are obligaţia de a furniza Executantului toate autorizaţiile şi avizele obţinute în 
scopul execuţiei lucrărilor, conform prevederilor legale. Achizitorul va asigura asistenţa, dacă 
este cazul, pentru obţinerea de către Executant a oricăror acorduri, avize şi autorizaţii sau 
aprobări necesare potrivit legislaţiei în vigoare, în scopul îndeplinirii prevederilor contractului.
11.4 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie tehnico- 
economica necesară pentru indeplinirea contractului, intr-un exemplar, la termen astfel incat 
executantul să poata respecta termenele stabilite prin graficul de realizare a investiţiei
11.5 - Achizitorul, prin dirigintele de şantier si/sau reprezentantul sau împuternicit, are obligaţia de a se 
prezenta in cel mult 5 zile de la notificarea primita din partea Antreprenorului, in vederea verificării si 
încheierii actelor legale pentru lucrările ce devin ascunse.
11.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii 
furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.
12.7 — Achizitorul are obligaţia verificării calitatii lucrărilor executate, prin diriginte de şantier 
autorizat.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1 - Achizitorul poate impune plata de dobânzi penalizatoare în cazul în care Executantul nu şi-a 
îndeplinit obligaţiile contractuale, inclusiv, în ceea ce priveşte nivelul de calitate cerut, în conformitate 
cu Caietul de Sarcini. în cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, atunci, fără a se aduce prejudiciu răspunderii efective sau potenţiale a 
Executantului sau dreptului Achizitorului de a rezilia Contractul, Achizitorul este îndreptăţit la a aplica 
o dobanda penalizatoare egala cu:
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a) 0,1% /zi din valoarea serviciilor de proiectare, pentru nerespectarea termenului de predare a 
proiectului in vederea verificării si aprobării de către Achizitor;

Penalităţile de intarziere vor fi percepute si in ipoteza in care, ca urmare a respingerii 
proiectului de către Achizitor, termenul de predare a proiectului este depăşit datorita revizuirilor 
necesar a fi operate.

Perceperea penalităţilor de intarziere aferente depăşirii termenului de predare a proiectului in 
vederea aprobării Achizitorului sunt lipsite de relevanta in privinţa duratei de execuţie si a datei de 
finalizare a tuturor lucrărilor, astfel ca orice întârzieri fata de data de punere in funcţiune a obiectivului 
de investiţii vor atrage perceperea de penalităţi de intarziere aferente execuţiei lucrărilor.
b) 0,1%/ zi din valoarea restului de executat, in situaţia epuizării Duratei de execuţie, pentru 
fiecare zi de intarziere, de la data scadentei obligaţiei Executantului si pana la data indeplinirii efective 
a obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate, Executantul fiind considerat de drept in intarziere 
incepand cu ziua următoare scadentei, fara punere formala in intarziere sau efectuarea vreunei alte 
formalităţi.

Cuantumul penalităţilor poate fi incasat de Achizitor si prin reţinerea sumelor datorate 
Executantului.

Daca in termen de 5 zile de la primirea notificării privind penalităţile de intarziere datorate, 
Executantul nu achita contravaloarea acestora, Achizitorul va retine cuantumul penalităţilor din sumele 
datorate Executantului.

Executantul nu datorează penalităţi de intarziere atunci când întârzierile sunt urmare a lipsei 
frontului de lucru, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de execuţie ce curge 
împotriva Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de către parii 
prin reprezentanţii lor împuterniciţi in acest sens, prin incheierea unui Act Adiţional la Contract.
12.2 - In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 % 
din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. 
In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractuluit *
13.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de
718.360,607 lei, reprezentând 10 % din valoarea contractului fara TVA, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data semnării contractului.
13.2.A. Garanţia de Bună Execuţie a contractului se va constitui printr-un instrument de garantare 
emis de o instituţie de credit din România sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine 
anexă la contract.

B. Garanţia este irevocabilă.
13.3 In cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, 
executantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a
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contractului de achiziţie publică.
13.4 Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la 
finalizarea lucrărilor de către acesta şi remedierea oricăror defecte. Dacă termenii Garanţiei de 
Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este îndreptăţit să obţină 
Procesul verbal de recepţie finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei, executantul 
va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când lucrările vor fi terminate şi toate 
defectele remediate.
13.5 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 
parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Executantul nu îşi 
îndeplineşte, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător obligaţiile asumate prin 
Contract.
13.6 Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Achizitorul are obligaţia 
de a notifica atât Executantului cât şi emitentului instrumentului de garantare pretenţia sa, 
precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului.
13.7 în situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Executantul are obligaţia de 
a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 5 zile lucrătoare de 
la data notificării emise de către Achizitor.
13.8 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul 
pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala.
14.9 Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea 
sunt distincte din punct de vedere fizic şi fiincţional.

14. Sănătatea şi securitatea muncii
14.1. Executantul va numi si va instiinta achizitorul in acest sens, un responsabil in materie de sanatate 
si securitate in munca, care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. 
Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite 
dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
14.2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei 
responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.
14.3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor 
şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice 
(utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de către lucrătorii săi şi cei 
aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu 
prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută 
pe timpul desfăşurării contractului.
14.4. în cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 
desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform 
prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a 
produs.
14.5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile 
sociale ale persoanelor.
14.6. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune -interese, compensaţii platibile prin 
lege, in privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
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angajate de executant sau subcontractant, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina 
achizitorului, a angajaţilor acestuia sau a persoanelor aflate in relaţie contractuala cu Achizitorul.

15. începerea şi execuţia lucrărilor
15.1 Executantul va începe proiectarea de la Data de începere a proiectării si execuţia lucrărilor 
de la Data de începere a lucrărilor, va acţiona cu promptitudine şi fără întârziere şi va termina 
Lucrările în timpul afectat Duratei de Execuţie.
15.2 Emiterea Ordinului privind Data de începere a proiectării este condiţionată de îndeplinirea 
cumulativa a următoarelor condiţii;
a) constituirea garanţiei de buna execuţie a contractului;
b) semnarea procesului - verbal de predare - primire a amplasamentului liber de orice sarcini care 
împiedică realizarea obiectului prezentului contract.
15.3 Emiterea Ordinului privind Data de începere a lucrărilor de execuţie este condiţionată de 
aprobarea proiectului şi de obţinerea autorizaţiei de construire.
15.4 Durata serviciilor de proiectare începe de la Data de începere a proiectării si este de 30 zile. 
Durata serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului este de la data notificată de către 
Achizitor, în Ordinul de începere, cu privire la începerea executării lucrărilor până la semnarea 
procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
15.5 Durata de execuţie a lucrărilor, începe de la „Data de începere a lucrărilor de execuţie” şi 
este de 12 luni.
15.6 Executarea Lucrărilor de proiectare si execuţie se va face in succesiunea si termenele stabilite prin 
Graficul de îndeplinire a contractului fizic şi valoric , anexa la contract.
15.7 Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Construcţii data 
începerii efective a lucrărilor.
15.8 Verificarea indeplinirii obligaţiilor contractuale de către Executant, sub aspectul incadrarii in 
termenele de execuţie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la conţinutul Graficului 
fizic si valoric.
15.9 In cazul în care, după opinia Achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea Lucrărilor nu concordă cu 
graficul de realizare a contractului fizic şi 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.
15.10 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili 
conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, 
în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume 
responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, 
altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în 
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
15.11 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie;
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă 
acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 
operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ 
sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. în caz contrar, achizitorul va 
suporta aceste cheltuieli.
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achizitorului ̂ Xecutantul are obIigaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea

0bligatia de a notiflca achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 
fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi 
de a reface aceasta parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) In cazul m care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform

cumentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către 
achizitor, iar m caz contrar, de către executant.

16. întârzierea şi suspendarea lucrărilor

!aloricUCrările trCbUie ^  SG demleZe conform Graficului de îndeplinire a contractului, fizic si

16.2 întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri-
a) condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum şi temperaturi care, potrivit normelor 
tehriceVel0r ?1 aSrementelor tehmce> nu Permit punerea în execuţie a unor materiale sau procedee

b) in cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile lui- 
Achizitorul va aduce la cunoştinţa Executantului aceasta situaţie in termen de 30 zile lucratoare
Z 3 Care f i 1? '  Can?Ştmîa dCSpre aceasta’ cu consecinţa dreptului Executantului, condiţionat
1 a a Pfi? rea prf alablla a Achizitorului, de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei ’

. . c îzitorul poate oncand dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executării 
unei parii sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de proteja, păstră si 
asigura paza acelei parii sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

A. In cazul in care executantul va înregistra intarzieri ca urmare a suspendării lucrărilor, dispusa de 
achizitor, si/sau ca rezultat al reluam acestora, executantul va transmite achizitorului o înştiinţare avand 
1 c  3 ° prelunglre a duratei de execuţie daca terminarea lucrărilor este sau va fi intarziata.
6.5. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de execuţie si/sau la plata de costuri 

suplimentare survenite ca urmare a remedierii consecinţelor unor lucrări sau mateSTe 
necorespunzato^e sau a consecinţelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza '
16.6 Prelungirea duratei de execuţie se va face prin act adiţional la prezentul contract.

17. Finalizarea lucrărilor
termen Aasa^ bka.klcrărbor sau’ daca este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un 
termen stabilit pnn graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se
calculează de la data începerii lucrărilor.

'  (1Î La lucrărilor’ executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt
mdephmte condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va 
aprecia daca sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie, in c iu l  în care se constală 
ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru 
remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficientelor, la o nouă 
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
17.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. în funcţie de 
constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

A - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de Vedere fizic şi funcţional.
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18. Probe tehnologice la terminarea lucrărilor sau Testele la terminarea lucrărilor
18.1. înainte de începerea probelor tehnologice la terminarea lucrărilor, executantul va notifica achizitorul si 
beneficiarul pentru a fi prezenţi la efectuarea acestora.
18.2. Executantul va efectua probele tehnologice in conformitate cu manualele pentru exploatare si intretinere 
si va acorda orice indrumare pe care acesta este solicitat sa o asigure pe parcursul acestor probe;
18.3. Probele tehnologice la terminarea lucrărilor vor fi efectuate inainte de recepţia de către achizitor a 
lucrărilor. Executantul va instiinta achizitorul cu 5 zile inainte de data in care vor fi efectuate probele 
tehnologice.
18.4. Rezultatele probelor tehnologice la terminarea lucrărilor vor fi evaluate de ambele parii. Se va face o 
evaluare corespunzătoare pentru efectul utilizării anterioare a lucrărilor de către parii.
18.5. Daca lucrările, nu au trecut probele tehnologice după terminare, executantul este obligat la remedierea 
defecţiunilor constatate si la repetarea probelor respective.
18.6. Daca rezultatele necorespunzatoare precum si repetarea testelor conduc la producerea de costuri 
suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora si o va achita pana cel târziu la 
expirarea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor.

19. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
19.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.
19.2 - (1) în perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a 
executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză 
este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe cheltuiala proprie, 
în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; sau
u) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei 
părţi a lucrărilor; sau
in) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 
implicite care îi revin în baza contractului.

19.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrările prevăzute la art. 20.2 alin (2), achizitorul este 
indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor 
lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.
19.4. - Garanţia lucrărilor executate este de 60 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor.

20. Modalităţi de plată
20.1 -  (1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plăţi către executant în baza facturilor însorite de 
situaţiile de lucrări, acceptate la plata de către achizitor. Astfel, facturile vor fi emise numai după 
acceptarea de carie achizitor a situaţiilor de lucrări. In cazul in care exista obiectiuni, situaţia de 
lucrari/situatiile de lucrări se va/se vor retuma Executantului. Achizitorul va avea 15 zile pentru 
verificarea situaţiei de lucrări /situaţiilor de lucrări redepuse de carie antreprenor

(2) Achizitorul va apela la mecanismul cererilor de plata, disponibil in cadrul contractelor de 
finanţare nerambursabila, reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020 si a normelor de aplicare a OUG nr. 40/2015 
aprobate prin HG nr. 93/2016 si prevăzute in Anexa 6 - Condiţii de rambursare si plata a cheltuielilor, 
secţiunea I din contractul de finanţare nr.2723/08.08.2018,iar plata se va efectua in termen de 5 zile 
lucratoare de la data primirii sumelor de la autoritatea finanţatoare.
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20.2 - (1) Transele din plata trebuie sa fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor 
executate conform graficului de execuţie. Lucrările executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o 
situaţie de lucrări, astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Factura va fi emisa numai 
dupa acceptarea de catre achizitor a situaţiilor de lucrări. In cazul in care exista obiectiuni, situaţia de 
lucrări se va retuma Executantului. Achizitorul va avea 15 zile pentru verificarea situaţiei de lucrări 
redepuse de catre antreprenor.

(2) Situaţiile de lucrări parţiale se confirma ca acceptate la plata de către achizitor. In cazul in 
care exista obiectiuni, situaţia de lucrări se va retuma antreprenorului. Achizitorul va avea 15 zile 
pentru verificarea situaţiei de lucrări redepuse de către antreprenor.

(3) Contractantul va fi îndreptăţit la plata următoarelor:
i. valoarea Lucrărilor real executate;
ii. valoarea Materialelor şi Echipamentelor livrate pe Şantier la o dată convenită în prealabil 

cu Achizitorul şi numai în măsura în care Contractantul face dovada dobândirii calităţii de 
proprietar asupra respectivelor Materiale şi Echipamente.

(4) Prevederile art 22.1. alin 2 raman aplicabile.
20.3 -  (1) Plata facturii finale se va face după verificarea si acceptarea situaţiei de lucrări definitive de 
către achizitor. Emiterea facturii finale si plata acesteia se va face după semnarea procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor.

(2) în situaţia în care o parte din suma solicitată prin situaţiile de lucrări sau prin situaţia finală 
de lucrări fac obiectul unui diferend între Părţile contractante, asupra căruia nu s-a putut conveni 
amiabil^ şi, pe cale de consecinţă, una dintre Părţi a depus litigiul spre soluţionare instanţelor de 
judecată competenţe, Achizitorul va achita sumele care exced obiectului litigiului in termenul prevăzut 
la art. 21.1. în ipoteza în care părţile au soluţionat amiabil diferendul privind sume parţiale din situaţiile 
de lucrări, Achizitorul are obligaţia de a efectua plata acestor sume în termenul stabilit in prezentul 
contract la art 21.1
20.4 Temeiul şi faptul generator al obligaţiei Achizitorului de plată a contravalorii lucrărilor şi 
materialelor cuprinse în situaţiile de lucrări rezida exclusiv în acceptarea expresă a situaţiilor de 
lucrări, urmând ca niciun fel de alte probe, împrejurări sau înscrisuri încheiate în alte condiţii 
decât cele aici stipulate sa nu aibă aptitudinea de a genera obligaţii de plată în sarcina 
Achizitorului sau să creeze vreo altă obligaţie în sarcina acestuia.
20.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul-verbal de recepţie finala nu va fi 
semnat de comisia de recepţie, care confirma ca lucrările au fost executate conform contractului. 
Recepţia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.
20-6 Plata serviciilor de asistenţă tehnică se va face, proporţional cu stadiul lucrărilor executate, 
după acceptarea de către Achizitor a Raportului de activitate privind serviciile de asistenţă tehnică 
prestate. Plata finala se va face după acceptarea de către Achizitor a Referatului de prezentare întocmit 
de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea.

21. Ajustarea preţului contractului
21.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract.
22-1 - -  Preţul este ferm si nu se ajusteaza, prevederile art 22 care prevăd situaţiile in care contractul 
poate fi modificat fara o procedura prealabila, raman aplicabile.

22. Amendamente
22.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional.
22.2.Prin acte adiţionale nu se pot aduce modificări substanţiale contractului de achiziţie publica.
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Modificările nesubstanţiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără 
organizarea unei noi proceduri de atribuire.
22.3 Modificările contractuale, nu trebuie să afecteze, în nici un caz şi în nici un fel, rezultatul 
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia 
Contractantul a fost declarat câştigător în cadrul procedurii de atribuire.
22.4 Contractul de achiziţie publica va fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, 
prin acordul Pârtilor, în conformitate cu prevederile ari. 221 din Lesea nr. 98/2016 cu modificările si 
completările ulterioare.

23. Reprezentantul Executantului si înlocuirea personalului de specialitate nominalizat
23.1 Executantul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele şi referinţele persoanei autorizate 
să primească instrucţiuni în numele Executantului.
Executantul va notifica în scris Achizitorului identitatea reprezentanţilor sai atestaţi profesional pentru 
urmărirea executării lucrărilor, şi anume a responsabilului tehnic cu execuţia sau, dacă este cazul, a 
altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si care ii reprezintă legal interesele.
23.2. înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează 
numai cu acceptul autorităţii contractante, şi nu reprezintă o modificare substanţială a contractului, aşa 
cum este aceasta definită in legislaţia privind achiziţiile, decât în următoarele situaţii:
- noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplineşte cel puţin

criteriile de calificare prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire (daca este cazul aplicării unor 
astfel de criterii de eligibilitate);

- noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obţine cel puţin acelaşi
punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare (daca este cazul aplicării 
unor astfel de factori)

în situaţiile prevăzute mai sus, Antreprenorul are obligaţia de a transmite pentru noul personal 
documentele solicitate prin documentaţia de atribuire fie în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor 
de calificare/selecţie stabilite, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare.

24. Subcontractarea, Terţ susţinător
24.1. Subcontractarea
24.1.1. -  (1) La incheierea Contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanti, Executantul 
are obligaţia prezentării contractelor încheiate de către Executant cu subcontractanţii nominalizaţi in 
oferta sau declaraţi ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si súmele aferente 
prestaţiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprindă obligatoriu, 
insa fara a se limita:

1) denumirea subcontractantilor,
2) reprezentantii legali ai noilor subcontractanti,
3) datele de contact,
4) activitatile ce urmeaza a fi sucontractate,
5) valoarea aferenta prestaţiilor,
6) optiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor,
7) opţiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului (daca este cazul).

(2) Executantul are obligaţia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnaţi, in aceleaşi condiţii in 
care el a semnat contractul cu Achizitorul. Contractele de subcontractare vor cuprinde consimţământul 
la cesiunea contractului de subcontractare catre Achizitor, in situaţia prevăzută la art 221 alin 1 litera d 
din Legea 98/2016 si conform art 1317 din Noul Cod Civil.
(3) Contractantul are obligaţia de a notifica autoritarii contractante orice modificări ale informaţiilor 
privind subcontractantii pe durata contractului de achiziţie publica

16



24.1.2 (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele încheiate 
cu subcontractantii desemnaţi.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la contract.
24.1.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător fata de Achizitor de modul in care îndeplineşte 
contractul. Subcontractarea nu diminuează răspunderea contractantului in ceea ce priveşte modul de 
îndeplinire a viitorului contract de achiziţie public.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de executant de modul in care isi îndeplineşte 
partea sa din contract.
24.1.4 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizaţi in cazul in care inlocuirea 
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract, 
înlocuirea subcontractantilor se poate face doar cu acordul autoritarii contractante.
24.1.5- Executantul va răspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale experţilor, 
agenţilor, salariaţilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către Achizitor a 
subcontractarii oricărei parii a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre 
obligaţiile sale din prezentul contract.
24.1.6 Nominalizarea de noi subcontractanti pe parcursul derulării contractului este posibila doar cu 
acordul Achizitorului si nu trebuie sa conducă la modificarea substanţiala a contractului in sensul ari 
221 din legea 98/2016.
24.1.7 Executantul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada de implementare a contractului, 
in următoarele situaţii:
a) inlocuirea subcontractantilor nominalizaţi in oferta ale căror activitati au fost indicate in oferta ca 
fiind realizate de subcontractanti;
b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnării contractului, in condiţiile in care lucrările ce 
urmeaza a fi subcontractate au fost prevăzute in oferta, fara a se indica iniţial opţiunea subcontractarii 
acestora.
c) renunţarea, retragerea subcontractantilor din contract
24.1.8 (1) Executantul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Achizitorului înainte de 
încheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obţinerii aprobării 
Achizitorului se realizează numai după ce Executantul a efectuat el însuşi o verificare prealabilă a 
Subcontractantului ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile Lucrărilor care urmează a fi 
subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 aplicabile 
Subcontractantului şi capacitatea Subcontractantului de a îndeplini obiectul Contractului de 
Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind înlocuirea unui 
Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi acordată de Achizitor, avându-se în vedere, 
cel puţin: caracteristicile Lucrărilor care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la 
art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016, aplicabile Subcontractantului şi informaţiile prezentate de 
Contractant privind capacitatea Subcontractantului propus pentru îndeplinirea obiectului Contractului 
de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune precum şi declaraţia pe propria răspundere 
a noilor Subcontractanţi privind asumarea respectării prevederilor din Caietul de Sarcini.

Orice Subcontractant propus şi aflat în situaţiile de excludere va fi respins de către Achizitor. 
Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.
(2) In vederea obţinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligaţi să prezinte:

1) o declaraţie pe proprie răspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a 
propunerii tehnice depusa de către Executant la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.;

2) contractele de subcontractare încheiate intre Executant si noii subcontractanti ce vor cuprinde 
obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informaţii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi 
subcontractate, datele de contact si reprezentanţii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face 
obiectul contractului;
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3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere 
şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie 
publică.

24.1.9. Dispoziţiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminuează in nici o situaţie 
răspunderea Executantului in ceea ce priveşte modul de indeplinire a Contractului.
24.1.10 In vederea finalizării Contractului, Achizitorul poate solicita, iar Executantului se obliga sa 
cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Executantul 
obligandu-se totodată să introducă in contractele sale cu subcontractanţii clauze in acest sens. Intr-o 
asemenea situaţie Contractul va fi continuat de subcontractanţi. Dispoziţiile privind cesiunea 
contractului de subcontractare nu diminuează in nici o situaţie răspunderea Executantului fata de 
Achizitor in ceea ce priveşte modul de indeplinire a Contractului.
24.1.11. In aplicarea prevederilor art. 24.1.10 Acordul pârtilor se poate materializa prin încheierea unui 
act adiţional la contract intre Achizitor, Executant si Subcontractant atunci când contractul de 
subcontractare este cesionat Achizitorului

24.2. Terţul Susţinător
24.2.1 Prezentul contract reprezintă si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din 
incalcarea obligaţiilor ce ii revin terţului susţinător in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul 
contract. Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, Executantul consimte ca Achizitorul 
se poate subtitui in toate drepturile sale, rezultate in urma încheierii angajamentului ferm, putând 
urmări orice pretenţie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba împotriva terţului susţinător pentru 
nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta
24.2.2 In cazul in care Executantul este in imposibiltatea derulării prezentului contract, respectiv pentru 
partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului in baza angajamentului ferm, tortul 
susţinător este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului 
angajament ferm. înlocuirea Executantul iniţial cu tortul susţinător, nu reprezintă o modificare 
substanţiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act 
adiţional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire.

25. Cesiunea
25.1 -  Contractantul nu trebuie să cesioneze oricare dintre drepturile şi obligaţiile ce decurg din 
Contract, inclusiv drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. în astfel de 
cazuri, Contractantul trebuie să furnizeze Achizitorului informaţii cu privire la identitatea entităţii 
căreia îi cesionează drepturile

Orice drept sau obligaţie cesionat/cesionată de către Contractant fără o autorizare prealabilă din 
partea Achizitorului nu este executoriu/executorie împotriva Achizitorului
25.2 în cazul încetării anticipate a Contractului, Contractantul principal cesionează Achizitorului 
contractele încheiate cu Subcontractanţii
25.3 Contractantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către o 
nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului, 
în termen de maximum 3 (trei)] zile de la data naşterii noii persoane. Achizitorul are termen de 
maximum 30 (treizeci)] de zile de la data notificării de către Contractant pentru a-şi exprima 
acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în 
urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului.[(de exemplu: fuziune, divizare, 
etc.).
25.4 în cazul în care terţul susţinător nu şi-a respectat obligaţiile asumate prin angajamentul ferm de 
susţinere, dreptul de creanţă al Contractantului asupra terţului susţinător este cesionat cu titlu de 
garanţie, către Achizitor.
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La solicitarea achizitorului se va proceda de către Executant la cesiunea drepturilor pe care le 
are fata de tertii susţinători, către Achizitor, cu titlu de garanţie, fapt care sa permită Achizitorului sa 
urmareasca orice pretenţie la daune pe care Executatul ar putea sa o aiba impotriva tertului/tertilor 
sustinator/sustinatori pentru nerespectarea de către aceştia a obligaţiilor asumate prin angajamentul 
ferm.

In cazul in care Executantul a fost declarat câştigător beneficiind de susţinerea unui/unor terii 
pentru a demonstra îndeplinirea cerinţelor privind situaţia economica si financiara, respectiv 
capacitatea tehnica si profesionala, si intampina dificultăţi pe parcursul executării contractului de 
achiziţie publica, la solicitarea Achizitorului, acesta (Executantul) va cesiona drepturile sale din cadrul 
contractului către Achizitor, cu titlu de garanţie.

26. Clauze specifice de încetare a contractului
26.1.In situaţia modificării lucrărilor cu încălcarea prevederilor art. 22, Achizitorul are dreptul de 
a denunţa unilateral contractul de achiziţie publice.
26.2.Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau 
dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de 
achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a 
denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una 
dintre următoarele situării:
• Executantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislaţiei în vigoare;
• contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Executantului respectiv, având în vedere o încălcare 
gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o 
decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
26.3 Contractul de achiziţie este reziliat de drept in situaţia in care ofertantul declarat câştigător 
cu care Achizitorul a încheiat contractul de achiziţie publică se angajeaza sau încheie orice alte 
înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de 
achiziţie 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 angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de 
achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii 
de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii 
contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea 
contractului.
26.4 Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz 
de 15 (cincisprezece) zile Executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia 
vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându- 
se la acestea:
a) Executantul nu execută Contractul în conformitate cu obligaţiile asumate (incluzând, fără a se 
limita la acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea 
parţială/incompletă etc);
b) Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucţiunile emise de către Achizitor ori 
refuză să răspundă solicitărilor acestuia;
c) Executantul cesionează obligaţiile rezultate din Contract ori subcontractează cu nerespectarea 
prevederilor prezentului Contract;
d) Executantul şi/sau Reprezentanţii săi legali au fost condamnaţi pentru o infracţiune în legătură 
cu exercitarea profesiei printr-o Hotărâre Judecătorească definitivă;
e) Executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită şi justificată prin orice
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mijloc de probă de către Achizitor;
f) împotriva Executantului şi/sau Reprezentanţilor săi legali a fost pronunţată o Hotărâre având 
autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală 
sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor naţionale sau intereselor financiare ale 
Uniunii Europene;
g) Executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate prin prezentul Contract, sau 
persoana care furnizează Garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească 
angajamentele;
h) Executantul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei 
persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau 
recompensă pentru:
- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul;
- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu Contractul;
- sau dacă oricare din membrii personalului Executantul, agenţi sau Subcontractanţi dau sau se 
oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în 
acest paragraf.
i) în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din bugetul 
CE, Executantul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a Contractului ca rezultat al 
neexecutării obligaţiilor Contractuale;
j) Pentru nerespectarea obligaţiilor privind conflictul de interese;
k) în oricare dintre situaţiile pentru care în mod expres este prevăzut în Contract dreptul 
Achizitorului de a solicita rezilierea.
l) Are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 
juridică, natura sau controlul Executantul, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt 
înregistrate într-un Act Adiţional la prezentul Contract;
m) Apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului, inclusiv 
întreruperea finanţării din motive neimputabile Achizitorului;
26.5 în cazul producerii/ apariţiei oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la pct.
27.4 lit.a) -  m) Achizitorul, la împlinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul să 
rezilieze Contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără 
încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea 
vreunei alte formalităţi şi, după caz, să evacueze Executantul din locaţia Achizitorului. La 
rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune-interese 
compensatorii.
26.6 Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediază situaţiile invocate 
de către Achizitor ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar Achizitorul nu va 
mai fi îndreptăţit să rezilieze Contractul, sub condiţia ca situaţia de încălcare a obligaţiilor 
Contractuale generată de Executant să nu pericliteze finalizarea în bune condiţii şi la timp a 
Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi îndreptăţit şi la 
plata de daune-interese.
26.7 în perioada de preaviz susmenţionată Executantul este considerat, de drept, în întârziere, 
acesta fiind obligat la plata de penalităţi.
26.8 încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între 
părţile Contractante.
26.9 Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat 
încetarea Contractului.
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27. Asigurări
27.1 (1) înainte de începerea începerea Lucrărilor, Executantul va face şi va menţine în vigoare 
pana la data admiterii, fara obiectiuni, a Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor o 
asigurare de răspundere civila profesionala care va acoperi riscul unei neglijente profesionale in 
proiectarea Lucrărilor şi a consecinţei rezultate din executarea lucrărilor în conformitate cu 
proiectul neconform precum si a unei asigurări de răspundere civila care va acoperi riscul aferent 
execuţiei neconforme a lucrărilor sau accidentelor, vătămărilor, neconformitătilor care pot apărea 
pe durata execuţiei lucrărilor. ’
(2)In îndeplinirea obligaţiei de la alin 1, Executantul va încheia, va prezenta şi va menţine în 
vigoare o poliţă de asigurare cu despăgubire integrală pentru o sumă asigurată care nu va ’avea o 
limita mai mica de valoarea cu tva inclus ofertată si menţionata la art. 5.1 al prezentului contract

înainte de începerea începerea Lucrărilor,Executantul va face şi va menţine în vigoare, pana
la data admiterii, fara obiectiuni, a Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor 
asigurări pentru: ’ ’
a) pierderi şi daune produse Lucrărilor, Materialelor, Echipamentelor şi Utilajelor Executantului
b) responsabilitatea ambelor Părţi în ceea ce priveşte pierderile, daunele, decesul sau vătămările 
produse unor terţe părţi sau proprietăţilor acestora, rezultate din execuţia Contractului de către
Executant, incluzând responsabilităţile acestuia pentru daune aduse proprietăţii Achizitorului alta 
decât Lucrările,
e) responsabilitatea ambelor Părţi şi a oricărui reprezentant al Achizitorului pentru decesul sau 
vatamarea corporală a personalului Executantului cu excepţia cazului în care responsabilitatea
rezulta din neglijenţa Achizitorului, a oricărui reprezentant al Achizitorului sau a angajaţilor 
ciccstorci.

.2 Executantul poate incheia un singur contract de asigurare împotriva tuturor riscurilor mai sus 
precizate si a oricăror altor riscuri care, prin intervenţia lor, ar putea naşte in sarcina 
Executantului sau a Achizitorului obligaţii de dezdaunare. Executantul are obligaţia de a prezenta 
contractul de asigurare Achizitorului in termen de maxim 5 zile de la data emiterii Ordinului de 
începere Executantul se obliga si garanteaza ca isi va îndeplini toate obligaţiile asumate prin 
contractul de asigurare pentru ca, in situaţia apariţiei unui eveniment asigurat, societatea de 
asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive imputabile Executantului.
27.3 Asigurarea se va încheia cu un asigurător autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor de 
asigurare va fi suportată de către Executant.
27.4 Executantul va opta intre indicarea in cadrul contractului de asigurare a Achizitorului ca tert 
beneficiar al indemnizaţiei de asigurare sau va cesiona in favoarea acestuia dreptul la indemnizare 
m ipoteza producerii riscului asigurat, cu notificarea formala a asigurătorului.
27.5 Toate asigurările vor respecta cerinţele detaliate la Art. 28.1 Poliţele vor fi emise de către 
societăţi de asigurare şi în condiţiile aprobate de către Achizitor. ’ Executantul va furniza 
Achizitorului dovada că toate poliţele necesare sunt în vigoare şi că primele de asigurare au fost

28. Drepturi de proprietate intelectuală
28.1. Dreptul de proprietate intelectuală asupra documentaţiei elaborate in baza prezentului contract 
asupra oricăror rapoarte si date precum hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, 
calcule, baze de date, software si înregistrări justificative ori materiale achiziţionate, compilate ori 
elaborate de către Executant sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea 
Contractului , devin proprietatea exclusivă a Achizitorului în momentul plătii contravalorii 
documentaţiei de către Achizitor. Executantul nu va utiliza aceste documente în scopuri care nu au 
legătură cu Contractul fără acordul scris prealabil al achizitorului.

21



28.2. Executantul nu va publica articole referitoare la Serviciile prestate, nu va face referire la aceste 
servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi si nu va divulga nicio informaţie furnizată de 
Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia.
28.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 
intelectualăori industrială, asupra documentaţiei elaborate in baza prezentului contract si/sau dobândite 
în executarea Contractului de servicii sunt proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea 
utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de 
altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori 
industrială.

29. Codul de conduită
29.1. Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru 
Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. 
Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă 
a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale 
contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil 
scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.
29.2. Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere drepturilor omului.
29.3. Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau 
subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, 
bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau 
neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu 
Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul contract sau cu 
orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract conform 
prevederilor prezentului contract, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de executant.
29.4. Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate 
deriva din acesta, şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa 
şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă 
formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.
29.5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision 
cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului, fără 
aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.
29.6. Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, 
inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi după încetarea acestuia. în acest sens, cu excepţia 
cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul şi personalul său, salariat 
ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată 
oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat 
cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca 
rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna 
Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor 
desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract.
29.7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de 
cheltuieli, Contractul poate înceta conform prevederilor din prezentul contract. Cheltuielile comerciale 
neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un 
contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări 
executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau 
comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate interpusă.
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29 S.Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în 
care se executa prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare 1 a fata
locuim pe care o considera necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire ia 
existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale. p pnvire la

30. Forţa majoră
30. î - Pnn forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil 
intervenit după data semnam Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului 
şi care exonerează de răspundere partea care o invocă. P lm
30.2-Potconsfitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure 
inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo. (cutremure,
30.3 - Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă maioră în

o "  1 beral’, ^ ' ad a,a-i’Pan|iei ? * ‘ ^  ^ 3 Kaocument eliberat sau emis de către autoritatea competenta, în termen de cel mult 15 (cincisprezece!

“ • are obli8atia de a “ data “  »  ^

orice masuri care ,e  s,au ,a dispoziţie în «
Z I  mDnaCă-PartCa Cafe.!?VOCă f0rta majoră nu Procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de

51 Va «  « p r o v o c a t e  c e l e i ! «

30.6 - Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră oe oerioada 
de acţiune a acesteia, tară a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor P P
Contract nr^n' *n car^5orîa.majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului
S d l  Jne de . r  ma' ",are de 3 (,rei) luni' pâr>ile se vor întâlni totr-un tennen de cel m dt 5
sau reziliere a ^ 0̂ 00̂ . , " “  ’ Pen,r“ 3 " U|"  m°du'ui da modif'“ e

31. Soluţionarea litigiilor
l i ; 1,.' Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orin

« ^ ^ T h!elegere “  diSPUa " "  "  P°ate *  ^  -  i" . Î ^ c u
i 1, '! ' Dacă după 15 zi|0 do la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să

prÎn arbitraT hf cTmera d * * * *  P°a‘e S°lici,a ca dispu,a *  »  soluţioneze fie
» l o S ţ i  a c S  J u i .  ^  "  IndUS,nC 3 ROmâ"iei’ f‘e dC CS,re in«  i“d- « » e ş , i  de pe

32. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română.

33. Comunicări

transmisă^înscriscomunicare intKpîrt¡. referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie

33>f nr ™ CUmCni S-riS trc- Uie înresistra' a,it în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii
c o t L S i r s î !  m,re parţl SC P0,-face *  p™ telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu cinditia connrmarn m sens a pnmxni comunicam. ’
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34. Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în trei exemplare, un exemplar pentru 
Executant si 2 exemplare pentru achizitor.

ACH1Z1TO 
UAT

Primar 
Soar̂ j

\ Manager 
Pocotiia Mídela Ramona

PRESTATOR 
SC Fraiconi SRly^ider 

Annchiflry Enésçu \

11
V f *

Serviciul Investiţii, Lucrări Publice, Achiziţii 
Urse Viorel

Serviciul Execuţie Bugetara 
Condu Mihaela

(
f

Serviciul Investiţii, Lucareri Publice, 
Achiziţii Publice si Concesiuni

r- I  ^

Cojocaru Lucica

I
Serviciul juridic 

Dinu Aurelia

primăria Municipiul ui SUjIÖiiÄ"
AVIZ PEIN - bol

’Ropriufinanciar Pi
N

SEMNA 
ANUL j
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