
Contract de lucrări
nr. data Jiu \

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

completările ulterioare, urmare a referatului nr. 49726/04.05.2021, aparţinând Direcţiei 
Tehnice, Compartimentul Investiţii Lucrări Publice, s-a încheiat prezentul contract de achiziţie 
publică de lucrări 

între
U.A.T. MUNICIPIUL SLOBOZIA, având sediul în Slobozia, jud. Ialomiţa, str. Episcopiei nr. 
1, cod poştal 920023, telefon +40243/231401, fax +40243/212149, e-mail 
office@municipiulslobozia.ro, cod fiscal 4365352, cont nr. R014TREZ24A740600710130X 
deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, reprezentat legal prin domnul Soare Dragoş, 
având funcţia de Primar, în calitate de Achizitor, pe de o parte 

şi
Asocierea formata din SC AII Construct Sud SR1- Lider Asociere si SC Videli SRL - 
Asociat, cu sediul in Slobozia, Sos. Bucureşti- Constanta, DN 2A, nr. 7, jud. Ialomiţa, telefon 
0372770330, e-mail office@allconstructsud.ro, număr de înmatriculare în ORC J21/156/2010, 
CUI: RO26908956, cont ROI 1TREZ3915069XXX006709, cont deschis la Trezoreria Slobozia, 
reprezentată prin Ionita Viorel, având funcţia de administrator, în calitate de Executant, pe de 
altă parte.

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

• contract -prezentul contract şi toate anexele sale;
• achizitor şi executant(contractant) - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite 

în prezentul contract;
• preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 
contract;

• durata de execuţie a lucrărilor - reprezintă intervalul de timp cuprins între data 
emiterii Ordinului de începere a lucrărilor şi data încheierii Procesului -  verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor.

• durata garanţiei tehnice acordate lucrărilor - reprezintă intervalul de timp cuprins 
între data încheierii Procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi data 
încheierii Procesului -  verbal de recepţie finală.

• amplasamentul lucrării (şantierul) -  reprezintă locul în care vor fi executate lucrările 
permanente şi unde se vor livra echipamentele şi materialele sau orice alte locaţii 
prevăzute în contract sau indicate de achizitor ca fiind parte componentă a şantierului;

• forţa majoră -  Termenul „Forţă majoră” utilizat în prezentul Contract este definit 
potrivit art. 1.351 alin. (2) din Codul civil şi înseamnă un eveniment independent de 
controlul Părţilor, care nu se datorează culpei acestora, care nu putea fi prevăzut în 
momentul încheierii Contractului şi care face imposibilă îndeplinirea, integrală sau 
parţială, a obligaţiilor de către una dintre Părţi şi include calamităţi, greve, sau alte 
perturbări ale activităţii industriale, acţiuni ale unui inamic public, războaie, fie 
declarate sau nu, blocade, insurecţii, revolte, epidemii, pandemii, alunecări de teren,
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cutremure, furtuni, trăsnete, inundaţii, deversări, turbulenţe civile, explozii şi orice alte 
evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Părţilor şi care nu ar putea fi 
evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligenţă. Enumerarea nefiind 
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea

■ ... celo rdem ai sus- care, fară a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

• ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja 
din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde 
propunerea financiară si propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin 
documentaţia de atribuire.

• caiet de sarcini -  conţine în mod obligatoriu specificaţii tehnice. Specificaţiile tehnice 
reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică, ce permit fiecărei lucrări 
sau serviciu să fie descrisă în mod obiectiv astfel încât să corespundă necesităţii 
autorităţii contractante. Specificaţiile tehnice definesc, după caz si fără a se limita la 
cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanţă, 
cerinţe privind impactul asupra mediului înconjurător, siguranţa în exploatare, 
dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, 
marcare si instrucţiuni de utilizare a produsului,tehnologii si metode de producţie, 
precum si sisteme de asigurare a calităţii si condiţii pentru certificarea conformităţii cu 
standarde relevante sau altele asemenea.

• propunerea tehnică -  parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini
• propunerea financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, alte 

condiţii financiare si comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin 
documentaţia de atribuire;

• contract de subcontractare - acordul încheiat în scris între Contractant(executant) şi un 
terţ ce dobândeşte calitatea de Subcontractant, în condiţiile Legii nr. 98/2016, prin care 
Contractantul (executantul) subcontractează Subcontractantului partea din Contract în 
conformitate cu prevederile Contractului, dacă este cazul;

• dispoziţie - document scris/instrucţiune/notificare/ordin, cu caracter obligatoriu pentru 
ambele Părţi, emis(ă) de Achizitor, inclusiv de orice reprezentant al Achizitorului, 
pentru a completa şi/sau modifica prevederile prezentului Contract cu respectarea 
clauzelor contractuale şi în limitele Legii;

• finalizare este atunci când Contractantul (executantul):
• a realizat toate activităţile stabilite prin Contract şi a prezentat toate Rezultatele, astfel 

cum este stabilit în Planul de lucru al activităţilor acceptat,
• a remediat eventualele Neconformităţi în vederea obţinerii beneficiilor anticipate şi 

îndeplinirii obiectivelor comunicate prin Caietul de Sarcini,
• Lucrările au fost recepţionate fără obiecţiuni;
• graficul plăţilor - documentul referitor la planificarea prin care se stabileşte fluxul 

financiar în cadrul Contractului, astfel cum este inclus în Propunerea Financiară şi 
actualizat pe parcursul derulării Contractului şi acceptat de către Achizitor;

• lege - orice lege, statut, ordonanţă, cod, hotărâre, ordin, statut, reglementare, regulă, 
decret, directivă, regulament, tratat, act administrativ cu caracter obligatoriu şi 
aplicabil/aplicabilă în România;

• modificarea contractului - orice schimbare prevăzută prin clauzele iniţiale ale 
Contractului ca putând fi determinată şi realizată ca fiind necesară pentru îndeplinirea 
obiectivului Achizitorului, astfel cum este acest obiectiv descris în Caietul de Sarcini, 
precum şi orice schimbare constând în suplimentări sau renunţări cu privire la cantitatea 
lucrărilor, care fac obiectul prezentului Contract, cu respectarea regulilor şi limitelor
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impuse prin Lege. în sensul prezentului Contract, Modificarea Contractului este 
asociată exclusiv unei modificări nesubstanţiale, astfel cum modificarea substanţială şi 
modificarea nesubstanţială sunt stabilite prin Lege;

• neconformitate (neconformităţi) - execuţia de slabă calitate sau deficienţe care încalcă 
siguranţa, calitatea sau cerinţele tehnice şi/sau profesionale prevăzute de prezentul 
Contract şi/sau de Legea aplicabilă şi/sau care fac Rezultatele executării lucrărilor 
necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Contract 
şi/sau de Legea aplicabilă precum şi orice abatere de la cerinţele şi de la obiectivele 
stabilite în Caietul de Sarcini. Neconformităţile includ atât viciile aparente, cât şi viciile 
ascunse ale Lucrărilor/Rezultatelor Lucrărilor care fac obiectul prezentului Contract;

• termen - intervalul de timp în care Părţile trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile, astfel 
cum este stabilit prin Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul 
primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile 
a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al 
Achizitorului nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen 
exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, 
termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;

• zi calendaristică; an - 365 zile.
• vicii aparente: defecte, lipsuri, neconformităţi, etc. care pot fi sesizate de o persoana 

diligentă, fără a fi nevoie de intervenţia unui specialist sau de efectuarea unor 
investigaţii de specialitate asupra lucrării în cauza;

• vicii ascunse: defecte, lipsuri, neconformităţi etc. care pot fi sesizate doar de către un 
specialist sau doar după realizare unor investigaţii de specialitate şi care sunt prezente 
la data recepţiei la terminarea lucrării.

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 execuţia lucrărilor având ca obiect „Extinderea şi 

reabilitarea sistemului de canalizare menajeră şi pluvială în cartierele Slobozia Nouă si 
Bora”.

4.2. Executantul se obligă să execute, să testeze, să finalizeze lucrările şi să remedieze 
orice defecte rezultate în urma executării contractului având ca obiect „Extinderea şi 
reabilitarea sistemului de canalizare menajeră şi pluvială în cartierele Slobozia Nouă şi 
Bora”, cu respectarea tuturor condiţiilor impuse prin caietul de sarcini şi a legislaţiei în 
domeniu, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

5. Preţul contractului
5.1. Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea 

contractului de lucrări având ca obiect „Extinderea şi reabilitarea sistemului de canalizare 
menajeră şi pluvială în cartierele Slobozia Nouă şi Bora”.

5.2. Valoarea contractului plătibilă executantului este de 4.311.022,79 lei, fără T.V.A., 
la care se adaugă T.V.A. în valoare de 819.094,3301 lei, calculată în condiţiile legii.
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5.3. Valoarea contractului fără T.V.A. va sta la baza calculului penalităţilor prevăzute la 
art. 11.1, 11.2 şi 11.4, din prezentul contract.

5.4. Valoarea contractului se va ajusta conform art. 2 alin. 6 si alin. 7 din Ordonanţa nr. 
15/30.08.2021 privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare.

6. Durata şi executarea contractului
6.1. Durata de valabilitate a contractului reprezintă intervalul de timp în care prezentul 

contract operează valabil între părţi, potrivit legii, ofertei şi caietului de sarcini, de la data 
intrării sale în vigoare şi până la epuizarea convenţională sau legală a oricăror efecte pe care le 
produce, inclusiv cele care decurg din aplicarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

6.2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi produce 
efecte până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor de către părţile contractante..

6.3. Executarea contractului - termenul de execuţie a lucrărilor este de 17 luni de la 
data prevăzută în ordinului de începere a lucrărilor emis de către achizitor.

6.4. Termenul de execuţie se va decala corespunzător cu numărul de zile calendaristice 
atunci când intervine orice fel de sistare aprobată de achizitor.

7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini, Proiectul Tehnic, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de 

remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările 

din perioada de evaluare;
c) graficul de îndeplinire a contractului;
d) graficul de plăţi;
e) garanţia de bună execuţie;
f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.
g) acordul de asociere, dacă este cazul;
hjcontractele cu subcontractanţii, în măsura în care în contractul de achiziţie 

publică/acordul-cadru. este reglementat un mecanism de efectuare a plăţilor directe către 
subcontractanti;

i) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
j) acte adiţionale, dacă este cazul.

7.2. In cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică, se constată 
că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor 
prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional
8.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de 

interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre 
părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

8.2. Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi 
sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, 
iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre 
această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea 
acestora. Dacă, din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri, atunci, prin 
consultare, părţile vor stabili o prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul.
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8.3. Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea 
obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia 
monumentelor istorice.

9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1. Executantul se obligă să execute, să testeze, să finalizeze lucrările şi să remedieze 

orice defecte rezultate în urma executării contractului având ca obiect „Extinderea şi 
reabilitarea sistemului de canalizare menajeră şi pluvială în cartierele Slobozia Nouă şi 
Bora”, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract

9.2. (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a 
remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile 
asumate prin contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura resursele financiare si materiale declarate in 
propunerea tehnica, de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive 
cerute de şi pentru contract.

(3) Executantul va prezenta, după semnarea contractului, graficul de execuţie fizic si valoric de 
detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe 
parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, 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 niciuna dintre îndatoririle asumate 
prin contract.

9.3. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei 
lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de
execuţie.»

9.4. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie 
utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(2) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie 
necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, într-un exemplar, fără plată, la termenele 
stabilite prin Graficul general de realizare a investiţiei(fizic şi valoric) acceptat. Un exemplar 
din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinută de acesta în vederea 
consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini (proiect 
tehnic) care nu au fost întocmite de el.

4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, organismelor de 
control (Curtea de Conturi sau alte instituţii cu drept de control) in termen de maxim 5 zile, 
caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, 
verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau 
care sunt cerute de achizitor. Dacă în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, 
potrivit legii, se constată că Executantul a încasat sume necuvenite de la Achizitor, Executantul 
are obligaţia să restituie aceste sume, stabilite prin actele de control, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data înştiinţării.

9.5. Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul 
consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a 
ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa 
dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
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9.6. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date 
de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi 
resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) In cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica 
eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este 
rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de 
către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele 
sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

9.7. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia:
a. de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 

autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât 
timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară 
evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
b. de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde 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 rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului 
şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau 
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

9.8. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii 
ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor.

9.9. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul 
are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil 
sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private 

care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) 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 obligaţia prevăzută la alin.(l), pentru care responsabilitatea revine 
executantului.

9.10. (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile 
ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va 
selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel 
încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în 
care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor 
respective.

(2) In cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului 
pe apă, atunci prevederile de la alin.(l) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se 
înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin 
„vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) 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,
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echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi 
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil 
şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri 
care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

9.11. (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii 

de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 

numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în 
scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

9.12. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 24 de luni de la recepţia lucrării şi, după împlinirea 
acestui termen, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei 
lucrării, neluând în considerare calitatea şi fiabilitatea utilajelor şi furniturii puse la dispoziţie 
de achizitor.

9.13. Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau 
încorporate în acestea; şi

ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor.

9.14. Pe lângă obligaţiile stabilite prin prezentul contract, executantului îi revin toate 
obligaţiile prevăzute în legislaţia în vigoare aplicabilă, cum ar fi, dar fără a se limita la 
următoarele: Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, cu modificările si completările ulterioare, etc.

Acesta va executa, testa si termina lucrările în conformitate cu prevederile contractului 
si instrucţiunile achizitorului si va remedia orice defecte ale lucrărilor. Executantul va asigura 
în totalitate supravegherea, forţa de muncă, materialele, echipamentele şi utilajele necesare 
execuţiei lucrărilor, fie provizorii, fie definitive.

9.15. Executantul are obligaţia de a asigura panourile de identificare a investiţiei în 
conformitate cu manualul de identitate vizuală.

9.16. Executantul se obligă să respecte regulile obligatorii referitoare la condiţiile de 
muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România;

9.17. Executantul se obligă să furnizeze în maximum 3 zile lucrătoare orice informaţie 
de ordin tehnic, financiar sau de orice altă natură la solicitarea organelor de control abilitate.

9.18. Executantul se obligă sa incheie o poliţe de asigurări pentru lucrările executate 
pentru toate riscurile in care va asigura lucrările. Poliţa va fî cesionata in favoarea Autorităţii 
Contractante si se va transmite la solicitarea acesteia dovada încheierii poliţei de asigurare.

9.19. Executantul va întocmi situaţiile de lucrări in conformitate cu centralizatoare de 
lucrări, documente ce dovedesc calitatea lucrărilor, măsurători in teren, atasamente, asigurări, 
declaraţii de performanta pentru materialele înglobate in lucrări, rapoarte de încercări pentru 
materiale, procese verbale de control al calitatii sau orice alte documente justificative care sa
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dovedească corespondenta lucrărilor cu cerinţele din caietele de sarcini si reglementările legale 
in vigoare.

9.20. Executantul se obliga sa restituie orice suma incasata necuvenit rezultata in urma 
controalelor organelor abilitate in maxim 10 zile lucratoare, prezentul contract avand calitatea 
de titlu executoriu pentru recuperarea sumelor incasate necuvenit.

9.21. Executantul va constitui şi va menţine la zi un jurnal al lucrărilor, numit Jurnal de 
Şantier, în formatul agreat de Diriginte de şantier. Jurnalul de Şantier va fi ţinut pe Şantier şi 
va înregistra zilnic cel puţin următoarele informaţii:

(a) condiţiile meteorologice, pauzele de muncă din cauza condiţiilor meteorologice 
nefavorabile;

(b) numărul de ore lucrate;
(c) numărul şi calificarea personalului muncitor prezent pe şantier;
(d) Materialele achiziţionate, livrate şi depozitate în Şantier şi în alte locuri, precum 

şi Materialele încorporate în Lucrări;
(e) Utilajele utilizate în Şantier şi alte locuri şi cele nefuncţionale sau ieşite din uz;
(f) testele efectuate şi probele prelevate;
(g) lucrările executate;
(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultăţi întâmpinate de Executant în timpul 

execuţiei Lucrărilor din ziua respectivă;
(i) incidente şi/sau accidente;
(j) Ordinele Administrative primite.
9.22. înregistrările în Jurnalul de Şantier vor fi semnate de către Reprezentantul 

Executantului la momentul înregistrării şi verificate şi contrasemnate de Diriginte de şantier în 
termen de 5 zile de la data înregistrării. în cazul în care Dirigintele de şantier nu verifică 
Jurnalul de Şantier în termenul mai sus menţionat se consideră că înregistrările Executantului 
sunt corecte.

9.23. în cazul în care Dirigintele de şantier notează în Jurnalul de Şantier dezacordul 
său asupra unei înregistrări, Executantul va comunica în scris Dirigintelui de şantier 
comentariile sale în termen de 10 zile de la data la care Dirigintele de şantier a notat dezacordul 
său în Jurnalul de Şantier. în cazul în care Executantul nu transmite comentariile sale în 
termenul dat, se consideră că Executantul acceptă poziţia Dirigintelui de şantier.

9.24. Executantul are obligaţia de a folosi personal specializat şi autorizat pentru 
execuţia lucrărilor în conformitate cu prevederile legale.

9.25. Pentru echipamentele, utilajele şi furnitura procurate de către executant, sau prin 
grija acestuia, se vor prezenta caracteristicile tehnice şi certificatele de calitate;

9.26. Executantul se obligă să predea şi să colaboreze cu ceilalţi factori implicaţi, în 
vederea întocmirii cărţii tehnice a lucrării.

10. Obligaţiile achizitorului
10.1. Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, 

finalizarea, remedierea defectelor şi întreţinerea pentru contractul având ca obiect „Extinderea 
şi reabilitarea sistemului de canalizare menajeră şi pluvială în cartierele Slobozia Nouă si 
Bora”

10.2. La începerea lucrărilor, achizitorul are obligaţia de a deţine autorizaţia de 
construire cu toate avizele necesare, pentru executarea lucrărilor aferente prezentului contract.

10.3. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă
nu s-a convenit altfel, următoarele:

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

8



c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 
amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor 
aparate de măsurat se suportă de către executant.

10.4. Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în 
cel mult 5 zile de la notificarea executantului şi este responsabil pentru trasarea bornelor de 
referinţă;

10.5. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror 
alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

10.6. Achizitorul are obligaţia de a comunica toate informaţiile deţinute, informaţii pe 
care executantul le poate solicita in mod rezonabil pentru executarea contractului

10.7. Achizitorul are obligaţia de a oferi asistenta rezonabila executantului, la cererea sa 
pentru autorizaţii, acorduri sau aprobări necesare a fi obţinute de către executant potrivit 
prevederilor legale, dacaă este cazul.

10.8. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia executantului orice facilităţi şi/sau 
informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare 
pentru îndeplinirea contractului.

10.9. Achizitorul se obligă să preia prin proces-verbal de predare - primire lucrările 
executate, dacă acestea sunt întrerupte din cauza lipsei frontului de lucru, dar nu din culpa 
executantului, sau ca urmare a neasigurării surselor de finanţare a lucrărilor.

10.10. Achizitorul se obligă să nu expoateze instalaţia sau părţi din instalaţia executată 
de contractant fără ca aceasta să fie preluată prin proces-verbal de recepţie.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor (penalităţi şi daune 
interese)

11.1. In cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu execută, execută cu întârziere 
sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract, atunci achizitorul este 
îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota 
procentuala de 0,1% din valoarea lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până în ziua stingerii obligaţiei, 
inclusiv. Aplicarea de majorări de întârziere de către achizitor nu absolvă executantul de 
obligaţia de execuţie a lucrărilor.

11.2. In cazul în care achizitorul nu onorează facturile la expirarea perioadei convenite 
la art. 17.1, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o suma echivalentă cu o cota 
procentuala de 0,1% pe zi aplicat asupra valorii obligaţiilor neonorate la termenele stabilite, 
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până în ziua stingerii obligaţiei, 
inclusiv.

11.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare 
scrisă, adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 
condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire 
pentru executant. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului.

11.4. Nerealizarea în totalitate a obiectivului contractului, din vina exclusivă a 
executantului, dă dreptul achizitorului la daune interese ce vor fi calculate la nivelul a 10 % din 
valoarea contractului, fără T. V. A.

11.5. Neexecutarea prevederilor contractuale în mod culpabil dă dreptul achizitorului, în 
condiţiile art. 1553 din Codul Civil, alin. (2), partea finală, să rezilieze de drept contractul, fără 
altă formalitate şi fără intervenţia instanţei de judecată.
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Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1. Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în termen de 5 

zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică de ambele părţi. Garanţia 
de bună execuţie este irevocabilă.

12.2. Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în 
cuantum de 431.102,279 lei, reprezentând 10 % din valoarea contractului fără T.V.A., în 
conformitate cu prevederile art. 40 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru întreaga perioadă contractuală.

12.3. Garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis de 
o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract;

12.4. In cazul neprezentării garanţiei de bună execuţie în termenul prevăzut la art. 12.1, 
Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul printr-o notificare prin care să aducă la 
cunoştinţa Executantul acest fapt şi, totodată va executa garanţia de participare.

12.5. 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 15 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.

12.6. Achizitorul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care:
a) Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea garanţiei de bună execuţie, 

situaţie în care achizitorul poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie;
b) Executantul nu reuşeşte să remedieze un defect în termenul prevăzut în Caietul de 

sarcini(proiectul tehnic)/instrucţiune/procese-verbale/note de constatare;
c) Oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în 

care executantul nu îşi îndeplineşte, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte 
corespunzător oricare dintre obligaţiile asumate prin contract.

12.7. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are 
obligaţia de a notifica pretenţia atât executantului, cât şi emitentului instrumentului de 
garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al 
prejudiciului.

12.8. In situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, executantul are 
obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză, in termen de 5 zile lucratoare de la data notificării 
emise de către achizitor.

12.9. In situaţia prelungirii duratei contractului, executantul are obligaţie de a prelungi 
valabilitatea garanţiei de bună execuţie constituită printr-un instrument de garantare emis în 
condiţiile legii de o instituţie de credit sau de o societate de asigurări.

12.10. In cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, se majorează valoarea 
acestuia, Executantul are obligaţia de a completa Garanţia de bună execuţie raportat la Preţul 
final al Contractului.

12.11. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în condiţiile 
prevăzute de legislaţia m vigoare (art. 42 din H.G. nr. 395/2016), 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 dată pretenţii asupra ei, 
iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
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b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

12.12. Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului
12.13. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare în cel mult 3 zile 

lucrătoare de la data constituirii de către executant a garanţiei de bună execuţie şi să emită 
ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii 
garanţiei de bună execuţie.

13. începerea şi execuţia lucrărilor
13.1. (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările de la data prevăzută în ordinului 

de începere a lucrărilor emis de către achizitor.
13.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să 

fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se 
consideră date contractuale şi achizitorul este indreptăţit să calculeze penalitati de întârziere, 
daca executantul nu respecta termenele intermediare conform graficului valoric.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, 
graficul de execuţie fizic si valoric de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în 
cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu 
graficul general de execuţie a lucrărilor, 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 niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau 
dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i 
fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, 
în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

13.3. (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 responsabilul tehnic 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.

13.4. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; 
verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere 
a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(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.

13.5. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica 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 această parte sau părţi,de lucrare, dacă este cazul.
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(4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea 
vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

13.6. La realizarea lucrărilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform 
reglementărilor naţionale în vigoare, precum şi a legislaţiei şi standardelor naţionale, 
armonizate cu legislaţia U.E.

14. întârzierea, suspendarea şi sistarea lucrărilor
14.1. în cazul în care: j
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit 

prin încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea 
termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile 
vor stabili prelungirea duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

14.2. Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul 
de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 
30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 17.1; în acest caz va notifica, în scris 
acest fapt achizitorului.

14.3. Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, 
suspendarea executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul 
are obligaţia de a proteja, păstra şi asigura paza acestei părţi sau a tuturor lucrărilor împotrva 
deteriorării, pierderii sau degradărilor.

14.4. In cazul în care executantul va înregistra întârzieri ca urmare a suspendării 
lucrărilor şi/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o 
înştiinţare având dreptul la o prelungire a duratei de execuţie, dacă terminarea lucrărilor este 
sau va fi întârziată.

14.5. Sistarea lucrărilor poate fi dispusă şi în cazul în care sunt îndeplinite prevederile 
Normativului pentru realizare pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor 
aferente- indicativ CI6-84.

15. Finalizarea lucrărilor
15.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi 

finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, 
termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

15.2. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, 
achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei 
de recepţie. Organizarea recepţiei şi recepţia lucrărilor executate se vor desfăşura conform 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora modificată prin Hotărârea nr. 343 din 18 
mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea 
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe 
teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. 
In cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, 
stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor 
lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia 
de recepţie.
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15.3. 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.

15.4. Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere 
fizic şi funcţional.

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
16.1. Perioada de garanţie este de 24 de luni şi decurge de la data recepţiei la 

terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.
16.2. (1) In 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

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei 
părţi a lucrărilor; sau

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile 
explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) în cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate 
de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca 
lucrări suplimentare.

16.3. In cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 15.2 alin.(2), 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. 
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau 
reţinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalităţi de plată
17.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant pe baza situaţiei de 

lucrări confirmată de către achizitor, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii 
facturii de către achizitor, conform Legii nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea 
întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte 
încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, actualizată.

17.2 Plata facturii se va face pe baza situaţiei de lucrări aferente lucrărilor executate, 
verificate şi acceptate de achizitor.

17.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit, atunci executantul are 
dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul 
îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

17.4. (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), 
la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările 
executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel 
încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul 
va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte 
scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare 
a unor prevederi legale.
(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de maximum 10 zile lucratoare de la 
data primirii acestora de către achizitor. Situaţiile de plata provizorii pot fi oricând revocate de 
achizitor, daca se constata ca acestea un corespund situaţiei existente pe teren.
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17.5. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de 
plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în 
special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi 
plătită imediat.

17.6. Achizitorul nu acordă avans executantului.
17.7. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie 

finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după 
expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările 
executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

18. Ajustarea preţului contractului
18.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele 

declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
18.2. Valoarea contractului se va ajusta conform art. 2 alin. 6 si alin. 7 din Ordonanţa nr. 

15/30.08.2021 privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare.

19. Asigurări
19.1. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o 

asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, 
instalaţiile de lucru,, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii 
împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau 
prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. Poliţa de asigurare va fi cesionată în 
favoarea achizitorului.

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de 
asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, 
poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări 
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, 
la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor 
sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din 
vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

20. Subcontractanti, Asociere, Terţi susţinători
i ' i i

20.1. (1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul 
începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai 
subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în 
care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.

(2) Contractantul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale 
informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică.

(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executării 
contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o 
modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr.
98/2016, actualizată.

A

(4) In situaţia prevăzută la alin. (3), contractantul va transmite autorităţii contractante 
informaţiile prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul autorităţii contractante privind eventualii 
noi subcontractanti implicaţi ulterior în executarea contractului.
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(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după 
atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru 
verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare 
părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

20.2. (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din 
contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru 
lucrările executate, potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu 
dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă 
subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.

(2) In sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii 
contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie 
publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea 
contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia 
acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate 
contractantă, contractant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant 
atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor 
asumate de subcontractant.

(3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, autoritatea 
contractantă va stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii 
ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru 
partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost 
confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate 
cu prevederile alin. (2).

(4) Autoritatea contractantă va solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică 
sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între 
contractant şi subcontractant/subcontractanti nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel
A /V • ♦ • .  * * i  *

încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în 
contractul de achiziţie publică.

(5) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele 
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

20.3. (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia 
nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

20.4. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea 
preţului contractului şi se va face numai cu aprobarea achizitorului pe bază de act adiţional. 
Conform art. 161 din H.G. nr. 395/2016 actualizată, în cazul în care un contract de 
subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, contractaritul(executantul) 
are obligaţia de a prelua partea(părţile) din contract aferente activităţii subcontractate sau de a 
înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile art. 151 lit. a) din H.G. nr. 
395/2016, actualizată.

20.5. Executantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului contract 
numai cu acordul prealabil scris al achizitorului şi numai în condiţiile art. 219 din Legea nr. 
98/2016 actualizată, menţionând partea/părţile din contract care va fi/vor fi subcontractată 
precum şi identitatea subcontractanţilor.

20.6. Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a 
achizitorului sau orice încredinţare a executării lucrărilor de către subcontractant către terţe
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părţi va fi considerată o încălcare a contractului, situaţie care îndreptăţeşte achizitorul la 
rezilierea unilaterală a contractului şi obţinerea de despăgubiri din partea executantului.

20.7. In cazul în care executantul constituie o asociere temporară, consorţiu sau altă 
grupare formată din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile 
individual şi în solidar faţă de achizitor pentru executarea contractului şi îndeplinirea 
obligaţiilor contractuale, inclusiv în privinţa oricărei sume recuperabile.

20.8. In acest caz vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor, persoană desemnată 
de asociere să acţioneze în numele său în cadrul acestui contract şi care va fi autorizată să 
angajeze asocierea. Componenţa (inclusiv identitatea liderului) şi statutul asocierii nu vor fi 
modificate fără acordul prealabil al achizitorului.

20.9. In cazul in care executantul a primit, în cadrul ofertei sale, susţinere din partea 
unui terţ această susţinere este demonstrată printr-un angajament ferm al acestui terţ, inclus în 
contract.

20.10. Terţul susţinător se obligă faţă de executant şi de achizitor să ducă la îndeplinire 
acţiunile (inclusiv, după caz, punerea la dispoziţia executantului a unor resurse financiare, 
umane şi/sau tehnice) sau, după caz, partea de lucrări, ce fac obiectul angajamentului ferm.

20.11. Terţul susţinător va răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de 
achiziţie publică. Răspunderea solidară a terţului susţinător se va angaja sub condiţia 
neîndeplinirii de către acesta a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament.

20.12. Dacă executantul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile 
contractuale aferente activităţilor, situaţiilor sau părţii de lucrări pentru care a primit susţinere 
de la terţ, achizitorul va fi îndreptăţit să notifice executantul şi terţul susţinător şi să solicite 
remedierea situaţiei prin implicarea terţului.

20.13. Terţul susţinător va despăgubi achizitorul pentru orice daune, pierderi şi 
cheltuieli suportate de achizitor în cazul în care terţul susţinător nu respectă obligaţiile asumate 
prin angajamentul ferm sau îndeplineşte aceste obligaţii în mod defectuos)

20.14. Prezentul contract reprezintă şi contract de cesiune a drepturilor litigioase ce 
rezultă din încălcarea obligaţiilor ce îi revin terţului susţinător în baza angajamentului ferm, 
anexa la prezentul contract. Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, 
executantul consimte că achizitorul se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma 
încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenţie la daune pe care acesta ar putea 
să o aibă împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta.

20.15. In cazul în care executantul este în imposibiltatea derulării prezentului contract, 
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului în baza 
angajamentului ferm, terţul susţinător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a 
contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. înlocuirea executantului iniţial 
cu terţul susţinător, nu reprezintă o modificare substanţiala a contractului în cursul perioadei 
sale de valabilitate şi se va efectua prin semnarea unui act adiţional la contract şi fără 
organizarea unei alte proceduri de atribuire.

21. Obligaţii ale Executantului privind Conduita 
(1) Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional pe perioada de implementare 
a Contractului de Lucrări, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după 
încetarea Contractului. 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 comunica 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 Lucrărilor. Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna 
Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor
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desfăşurate în cursul sau în scopul executării Contractului de Lucrări, cu consecinţa plaţii unei 
sume în cuantum de 5% din Preţul Contractului, în situaţia nerespectării acestei obligaţii.
(2) Pe perioada de implementare a Contractului, Executantul şi personalul său şi/sau 
subcontractantul/ţii acestuia şi/sau terţul/ii susţinător/i, vor respecta drepturile omului, nu vor 
aduce atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în România şi vor 
respecta obligaţiile stabilite potrivit Articolului 51 din Legea privind achiziţiile publice nr. 
98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv reglementările obligatorii în 
domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul 
Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi 
acordurile inţemaţionale în aceste domenii, pe parcursul executării contractului de achiziţie 
publică.

22. Cesiunea
22.1. Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau 

alte obligaţii asumate prin contract.
22.2. O cesiune va fi validă doar dacă reprezintă un acord scris prin care o Parte 

transferă Contractul sau parte din acesta unui terţ şi a fost obţinut acordul prealabil al 
celeilalte Părţi. Cu excepţia următoarelor cazuri, executantul nu va cesiona niciuna dintre 
obligaţiile sale contractuale:
(a) fiecare Parte poate cesiona, sub formă de garanţie în favoarea unei bănci sau unei alte 
instituţii financiare, dreptul său la orice sume de încasat sau care vor deveni încasabile în 
derularea Contractului, cu o notificare prealabilă transmisă către cealaltă Parte,
(b) achizitorul va efectua plăţi directe către Subcontractanţii care şi-au exprimat opţiunea în 
acest sens,
(c) în cazul rezilierii Contractului de către Achizitor, executantul va ceda către Achizitor orice 
subcontract imediat după primirea notificării Achizitorului în acest sens,
(d) Executantul este înlocuit de un nou executant atunci când drepturile şi obligaţiile 
executantului sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în 
cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către noul executant 
care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această 
modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale Contractului şi să nu se realizeze 
cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea în domeniul 
achiziţiilor publice.

22.3. Aprobarea unei cesiuni de către Achizitor nu-1 va elibera pe Executant de 
obligaţiile care îi revin pentru partea de Contract deja executată sau partea necesionată pentru 
care se poate reţine Garanţia de Bună Execuţie a Executantului.

22.4. In cazul în care Executantul a cesionat, integral sau parţial, Contractul fără 
respectarea prevederilor prezentei clauze, Achizitorul poate aplica de drept sancţiunea pentru 
încălcarea Contractului.

23. Forţa majoră
23.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
23.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 

dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 

părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
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23.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

23.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24. Soluţionarea litigiilor
24.1. Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul 
sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

24.2. Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor negocieri, achizitorul şi executantul 
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 
să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la domiciliul achizitorului, 
potrivit dreptului comun.

25. Clauza de confidenţialitate/Protecţia datelor cu caracter personal
25.1. Prestatorul se obligă să păstreze pe toată durata de executare a prezentului contract, 

precum şi după încetarea acestuia, confidenţialitatea asupra datelor, informaţiilor şi 
documentelor referitoare la activitatea achizitorului care îi vor fi transmise în vederea realizării 
obiectului prezentului contract, cu excepţia celor care prin natura lor sunt publice sau destinate 
publicului.

25.2. Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii menţionată la pct. 25.1. încetează dacă 
intervine una dintre următoarele situaţii:
a) acordul părţilor;
bjdatele, informaţiile, documentele menţionate anterior simt accesibile publicului sau devin 
accesibile publicului pe altă cale decât prin încălcarea prezentului contract; 
c) dezvăluirea datelor, informaţiilor şi/sau accesul la documentele menţionate anterior sunt 
cerute printr-un act oficial al unei autorităţi administrative sau judecătoreşti, act emis în 
îndeplinirea obligaţiilor legale ale respectivei autorităţi şi cu respectarea tuturor cerinţelor 
legale.

25.3. Derularea prezentului contract se va face cu respectarea prevederilor 
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului 
Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor). Părţile pot utiliza datele personale ale 
semnatarilor în limita contractului pe care l-au încheiat. Orice prelucrare suplimentară sau în 
alt scop, face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părţi. De 
asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la 
perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului. Datele cu caracter 
personal schimbate între Părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terţe părţi 
neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părţile vor lua 
toate măsurile tehnice şi în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligaţiile 
asumate prin această clauză.

26. Cazuri speciale de încetare a contractului de achiziţie publică
(1) 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, autoritatea contractantă are 
dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a 
acestuia în una dintre următoarele situaţii:
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a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care 
ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului 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.

(2) Autoritatea contractantă introduce dreptul de denunţare unilaterală prevăzut la alin. 
(1) în condiţiile contractuale cuprinse în documentaţia de atribuire.

27. Conflictul de interese
27.1. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar 
putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de 
interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori 
de naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese 
comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie 
notificat în scris achizitorului, în termen de 5 zile de la apariţia acestuia.
27.2. Achizitorul are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este 
necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, 
salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o 
situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 5 zile şi fără vreo 
compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, 
inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.
27.3. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori 
pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. 
In cazul în care executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului 
acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de 
interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract.

28. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru
28.1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului, inclusiv 
legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, 
asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.
28.2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare 
celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.
28.3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, 
inclusiv celor legate de securitatea muncii.
28.4. Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat 
pentru fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât 
persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea 
supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

29. încetarea şi rezilierea contractului
29.1. (a) Prezentul Contract poate înceta, prin:

i. executarea corespunzătoare a obligaţiilor conform dispoziţiilor prezentului 
Contract;

ii. acordul de voinţă al Părţilor, consemnat în scris;
iii. rezilierea unilaterală de către o Parte în cazul îndeplinirii în mod 

necorespunzător sau neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către cealaltă Parte contractantă 
precum şi în cazurile expres menţionate în prezentul Contract,

iv. prin ajungere la termenul prevăzut în art. 6;
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v. in cazul in care cuantumul penalităţilor atinge valoarea contractului in lei, fara
T.V.A.

vi. rezilierea unilaterală de către Achizitor în situaţia în care acesta, pentru diferite 
motive care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, decide să rezilieze prezentul 
contract, fără plata de daune-interese.

vii. executantul cesionează contractul fără a respecta prevederile clauzei Cesiunea;
viii. executantul nu încheie şi nu menţine în vigoare garanţia de bună execuţie;
ix. executantul subcontractează lucrările fără acordul achizitorului.

(b) In cazul încălcării contractului de către Contractant, Achizitorul va transmite 
Contractantului o notificare, în care va indica obligaţia nerespectată de către Contractant şi 
obligativitatea de remediere în termen de 15 zile de la data primirii notificării de către 
Contractant. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o 
notificare scrisă adresată Exectantului, după acordarea unui preaviz de 15 zile executantului, 
fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile şi fără a mai fi necesară 
intervenţia vreunuei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale, în oricare dintre situaţiile următoare, 
dar nelimitându-se la acestea, Executantul nefiind îndreptăţit să pretindă nicio sumă 
reprezentând daune sau alte prejudicii, dacă:

i. Executantul nu-şi îndeplineşte obligaţiile,conform prevederilor Contractului;
ii. Executantul nu se conformează, în perioada de timp rezonabilă, conform

notificării emise de către Achizitor, prin care i se solicită remedierea
Defecţiunilor/necoformităţii precum şi executarea sau neexecutarea obligaţiilor din prezentul 
Contract, care afectează în mod grav executarea în mod corespunzător şi la termen a 
obligaţiilor contractuale ale Exectantului;

iii. Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile/notificările 
emise de către Achizitor în condiţiile prezentului Contract',

iv. Executantul a săvârşit abateri profesionale, care îi pun în discuţie integritatea, 
iar Achizitorul poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o 
decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

v. Executantul se afla in stare de dizolvare sau faliment.
vi. In cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare a Executantului;
vii. Executantul subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului',

viii. Executantul se află într-o situaţie de conflict de interese, iar această situaţie nu 
poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;

ix. Executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea 
profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

x. are loc orice modificarea organizaţională care implică o schimbare cu privire la 
personalitatea juridică, natura sau controlul Executantului, cu excepţia situaţiei în care 
asemenea modificări sunt realizate prin Act Adiţional la prezentul Contract',

xi. apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea 
Executantului',

xii. Executantul eşuează în a fumiza/menţine/prelungi/reîntregi/completa garanţiile 
ori asigurările solicitate sau persoana care furnizează garanţia ori asigurarea nu este în măsură 
să-şi îndeplinească obligaţiile la care s-a angajat prin Contract',

xiii. în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al 
Achizitorului în legătură cu care se execută Lucrările care fac obiectul Contractului-,

xiv. Executantul a încălcat obligaţiile în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de 
muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin 
acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul de 
activitate aplicabil Lucrărilor care fac obiectul Contractului',

xv. Pentru nerespectarea obligaţiilor privind conflictul de interese
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xvi. la momentul atribuirii Contractului, fit Executantul se afla în situaţia de a fi fost 
condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti,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 în cadrul acestuia, se afla în 
situaţia de a fi fost condamnată printr-o hotărâre definitivă pentru comiterea uneia dintre 
următoarele infracţiuni:

j

1. constituirea unui grup infracţional organizat, astfel cum este prevăzut prin art. 
367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau 
prin dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care Ofertantul/Executantul, 
ca operator economic, a fost condamnat,

2. infracţiuni de corupţie, astfel cum este prevăzutprin art. 289-294 din Legea 
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de 
corupţie, astfel cum este prevăzut prin art. 10-13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau 
prin dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care Ofertantul/Executantul, 
ca operator economic, a fost condamnat,

3. infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum 
este prevăzut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000. cu modificările şi completările ulterioare, 
sau prin dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat,

4. acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 si art. 37-38 din Legea 
nr. 535/2004, privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau prin dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat,

5. spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, 
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor precum şi pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, 
saufinanţarea terorismului, astfel cum este prevăzut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004. cu 
modificările şi completările ulterioaresau prin dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale 
a statului în care Ofertantul/Executantul, ca operator economic, a fost condamnat,

6. traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut prin art. 
209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care Ofertantul/Executantul, ca operator 
economic, a fost condamnat,

7. fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenţia privind protejarea 
intereselor financiare al Comunităţii Europene din 27 noiembrie 1995:

xvii. are loc 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 şi, ca 
urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Executantului.

xviii - executantul cesionează contractul fără a respecta prevederile clauzei 22 
(Cesiunea);

xix - executantul nu încheie şi nu menţine în vigoare garanţia de bună execuţie;
xx - terţul susţinător nu respectă obligaţiile asumate prin angajamentul ferm.
(c) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa Contractul, printr-o notificare scrisă 

adresată Executantului, dacă împotriva acestuia din urmă se deschide procedura falimentului, 
Executantul având dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
Contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a Contractului.

(d) 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
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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/fumizorul 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.

29.2 în cazul producerii/ apariţiei oricăruia din evenimentele sau circumstanţele 
precizate la lit.b) de mai sus, Achizitorul, la împlinirea termenului de preaviz 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.

29.3 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.

29.4 în perioada de preaviz susmenţionată Executantul este considerat, de drept, în 
întârziere, acesta fiind obligat la plata de penalităţi.

29.5 încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja 
scadente între părţile Contractante.

29.6 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situaţia lucrărilor efectiv 
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrărilor provizorii, după care se vor stabili 
sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si 
daunele pe care trebuie sa le suporte executantul din vina caruia s-a reziliat contractul. In acest 
sens, achizitorul va convoca in max 10 zile de la data rezilierii contractului, comisia de recepţie, 
care va efectua recepţia cantitativa si calitativa a lucrărilor executate.
Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat 
încetarea Contractului.

29.7 Oricare dintre parii incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor 
obligaţii care ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (după caz, Achizitorul 
sau executantul) va fi indreptatita la următoarele remedii:

a) despăgubiri; si/sau
b) rezilierea Contractului
29.8 Despăgubirile pot fi:
a) Despăgubiri Generale; sau
b) Penalitati contractuale.
29.9 In orice situaţie in care Achizitorul este indreptatit la despăgubiri, poate retine 

aceste despăgubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garanţia de buna 
execuţie, in conformitate cu prevederile prezentului contract.

29.10 După rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execuţiei 
lucrărilor cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.

30.Amendantente
30.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
30.2. Prevederile prezentului articol nu se aplică acelor clauze pentru a căror modificare
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legea impune îndeplinirea unor condiţii speciale, atât timp cât aceste condiţii nu sunt 
îndeplinite.

30.3. Părţile au dreptul, pe durata de valabilitate a contractului, de a conveni modificarea 
şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu 
acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispoziţiilor 
prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la 
modificările contractuale din H.G. nr. 395/2016 (art. 164 şi 165A1).

30.4. Partea care propune modificarea contractului are obligaţia de a transmite celeilalte părţi 
solicitarea de modificare a contractului.

31. Limba care guvernează contractului
31.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

32. Comunicări
32.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 

trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 

momentul primirii.
32.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării.

33. Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 3 (trei) exemplare, dintre care 2 
(două) pentru achizitor şi 1 (unu) pentru executant.

Rauucanu îviura

.<£ SC All Construct Sud SRI- Lider Asociere si
SC Videli SRL - Asociat

Administrator 
Ionita Viorel

Asocierea

Aviz de legalitate 
Serviciul Juţidic

Responsabil Achiziţii Publice 
Dobre Ionela ["primaria IMUNICl'PÎUj/uTs lOBOzÎÂui slobozia

Direcţia^elinică 
Radu Marian

Consilier juridic/ 
Dinu Aurelia
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