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1. Păi-ţile contractante:
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa 1. Maniu nr. 3, telefon: 0260 610 
550, fax: 0260 661 869, cod fiscal 4291786, e-mail: primaria(gzalausj.ro, cont nr. R082 
TREZ 24A5 1010 3710 300X deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - 
Primar şi ec. Cuibuş Mariana - Director economic în calitate de achizitor.

SI
5

S.C. UNIVERVAL EOSCONSTRUCT S.R.L. Zalău, cu sediul în Zalău, str. Bujorilor nr.
e-mail:51C, jud.

univei~valeQsconsti-uct@.gm ail.com.
3, Sălaj,

număr de înmatriculare la ORC. J31/1132/2018, cod 
fiscal RO 40278643, cont nr. R078 TREZ 5615 069X XXOO 9998 deschis la Trezoreria 
Zalău, cont garanţie de bună execuţie nr.

telefon: 0773 733 225,camera

_________________________________ , deschis
reprezentată prin FIorin-Gheorghe Pop,la

administrator, în calitate de executant.
2. Definiţii

2.1. - In prezentul contract unnătorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 
contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. 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;
f. 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.
g. recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. 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, la cererea reprezentantului 
autorizat al acestuia.
i. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu 
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de 
comisia de recepţie numită de către achizitor.
j. 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 
îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 
sau vinei acestora,.care nu putea,fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi- care-faefr

către

sau
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imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urniare 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.
l. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a 
contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
tenninarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului

3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
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 
specifică în mod diferit.

I 3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
* Clauze obligatorii

vor

nu se

4. Obiectul contractului
4.1. Executantul se obligă execute lucrările de hidroizolaţie la terasa blocului ClO-11 
(suprafaţă: aprox. 290 mp, izolată cu membrană bituminoasă) situat pe Aleea Năzuinţei 
nr.6 din Municipiul Zalău, conform solicitării de ofertă nr. 60113 din 31.08.2021, în 
condiţiile ofertei nr. 25 din 07.09.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 
62029 din 07.09.2021, a S.C. Univerval Eosconstruct S.R.L. Zalău şi cu respectarea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentru execuţia şi finalizarea 
lucrărilor menţionate.

5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, 
este de 35.940,53 Iei fără TVA respectiv 42.769,23 lei cu TVA inclus, în conformitate cu 
oferta tehnică şi financiară cu nr. 25 din 07.09.2021, înregistrată la Primăria Municipiului 

^ Zalău cu nr. 62029 din 07.09.2021.
6. Durata contractului

6.1. Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele 
până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea 
garanţiei de bună execuţie.
6.2. Termenul de finalizare a lucrărilor este de 2 luni calendaristice de Ia data 
contractului de către ambele părţi.
6.3. După expirarea termenului stabilit la art. 6.2. din contract, lucrările 
aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 11.1 din contract.

7. Executarea contractului 
7.1. Executarea lucrărilor

semnării

se vor executa cu

se va realiza conform graficului de execuţie si va începe după 
semnarea contractului de către părţi.

8. Documentele contractului
8.1.. Documentele contractului sunt;

a) Solicitarea de ofertă nr. 60113 din 31.08.2021;
b) Oferta nr. 25 din 07.09.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Zalău

din 07.09.2021, a S.C. Univerval Eosconstruct S.R.L. Zalău; P
c) Garanţia de bună execuţie; 1

cu nr. 62029
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d) Acte adiţionale, dacă există;
e) Alte anexe la contract.

9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1.. (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 supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, ecliipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 
defmhive,^cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este. 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligaţia de a asigura paza şantierului pe perioada de execuţie a 
lucrărilor.

(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) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut 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 
acestora.
p) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost 
întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să 
fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru 
lucrărilor.

9.2.

cererea

acea parte a

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la cerere, caietele de 
măsurători (ataşamente/antemăsurători) 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.
(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere, detalii privind fiecare 

categorie de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.
9.3. (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 
problem^ 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.
(2) In cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină 
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite 
pe cheltuiala achizitorului.
9.4. (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) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, 
viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcii pe durata 
îndeplinirii conh-actului.
(3) în cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, 
dimensiunile sau aliniamentul

survme o eroare în poziţia, cotele, 
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 grija toate reperele, bornele 
sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
9.5. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul 
obligaţia:
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i) 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;

ii) 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;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil 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.

iv) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate î 
activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

9.6. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data semnării contractului

^ de către părţi până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.
9.7. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul

obligaţia, în măsura pennisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil 
sau în mod abuziv:

m unna

are

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. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
9.8. (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comumcă 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 şi 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) în 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.
(3) 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 
care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
9.9. (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 ad^a şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările 

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

va

sau poduri

\
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(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţi 
acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, 
îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
(3) Executantul are obligaţia de a sorta şi depozita materialele recuperabile pană la data 
predării acestora, către achizitor pentru valorificarea lor, pe baza de proces verbal de 
predare-primire.
9.10. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform art. 30 din Legea 
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare) şi, după 
împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de 
rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.
9.11. Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţium în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru 
legătura 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 
r de sarcini întocmit de către achizitor.

9.12. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, 
următoarele :

le, numai 
care îi sunt necesare m scopul

sau în

a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
e) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan'control 

calitate, verificări şi încercări).
9.13. (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea şi 
întreţinerea lucrărilor conform prevederilor din cerinţele achizitorului.

(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor, 
numai după terminarea acestei instruiri.
9.14. (1) Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea avea 

^ nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de 
^ achizitor nu sunt suficiente.

(2) Executantul suportă toate schhnbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor 
şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei 
publice.
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului 
prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.

panou care să conţină informaţiile

(4) Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie 
ca loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile 
achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.
9.15 (1) Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe şantier. 
(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitorului şi
oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului de către 
achizitor.

un

pe care

(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, 
precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în vedere toate 
reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât m interior, cât şim-exfmorrln— 
măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului.
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(5) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte 
pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
(6) Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu 
panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate 
şi, la nevoie păzite.
(7) Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public 
trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul 
serviciilor competente de către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare 
şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în 
aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde 
circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.

10. Obligaţiile achizitorului
10.1. La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 
necesare execuţiei lucrărilor.
10.2. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă 
convenit altfel, următoarele: 
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

9 b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 
c) căile de acces rutier.
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către executant.
10.3. Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 
zile de la notificarea executantului.
10.4. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor 
informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
11.1. In cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp obligaţiile 
asumate prin conlract (conform graficului de lucrări), achizitorul are dreptul de a deduce din 
preţul contractului, cu titlu de penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă echivalentă cu o 
cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea lucrărilor realizate cu întârziere. 
Penalităţile vor fi calculate la valoare stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiei.
11.2.. In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 17.1 din 
contract, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3. Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
11.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă 
dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.5. în cazul în care executantul mti*ă în proceduiă de insolvenţă, achizitorul are dreptul de a 

notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea procedurii 
de insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrări. Administratorul 
judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 de zile de la data 
primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de drept.
11.6. Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşesc valoarea penalităţilor ce pot fi 
percepute în condiţiile art. 11.1 şi 11.2 , în ' '
condiţiile dreptului comun.

nu s-a
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11.7. în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării obligaţiei 
principale contractuale (a achizitorului: de plată a lucrărilor conform art. 17.1, i 
executantului: de realizare a lucrărilor contractate conform art. 4.1), debitorul obligaţiei va 
datora creditorului obligaţiei, 100% din valoarea obligaţiei principale neexecutate, 
reprezentând daune-interese compensatorii.

iar a

Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de 
la data semnării contractului. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezmtă 
10% din preţul contractului, fără TVA. De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie prin 
virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din 
Roinania sau din alt stat sau de o societate de asigurări, m condiţiile legii, şi devine anexă la 
contract. în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei, 
autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea garanţiei acesteia prin depunerea la 
caserie a unor sume în numerar. în situaţia în care garanţia de bună execuţie se constituie 
printr-un instruinent de garantare emis de o instituţie de credit, este obligatoriu a se preciza în 
cuprinsul poliţei sau scrisorii de garanţie că diminuarea valorii acesteia, inclusiv la termen, se

^ face doar cu acordul scris al achizitorului. Prevederile, termenele şi clauzele prevăzute în 
W poliţele de asigurare trebuie să fie în concordanţă cu prevederile contractului de lucrări şi cu 

prevederile HG 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Lipsa acestor precizări 
cuprinderea unor precizări restrictive, va determina/constitui motiv de 
instrumentului de garantare de către achizitor.
12.2. în situaţia în care garanţia de bună execuţie va fi constituită prin reţineri succesive din 

facturile emise, prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului 
(-'Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma miţială care se depune de către contractant, în 
contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii 
contractului achizitorul (Autoritatea Contractantă) urmează să alimenteze acest cont prin 
reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa sumei 
stabilite drept garanţie de bună execuţie.
12.3. (1) In situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia de a 
prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii

^ termenului de execuţie, în 5 zile lucratoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional 
^ de prelungire.

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea procesului 
verbal de recepţie finală.
12.4. Achizkorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
12.5. (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, după

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

> 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, în 
termen de 5 zile de la data semnării procesului verbal de recepţie finală, in urma unei 
solicitări scrise din partea executantului.

(2) Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi ddirinc 
acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

sau
respmgere a

cum urmează:

re,, dacă
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12.6. Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
13. începerea şi execuţia lucrărilor

13.1. Executantul are obligaţia de a începe lucrările după semnarea contractului de către 
ambele părţi.
13.2. Lucrările trebuie să se realizeze în termen de 15 zile de la data semnării contractului.
13.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 
stabili confonnitatea 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.
(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
13.4. ̂ (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. La 
solicitarea achizitorului, prestatorul se obligă să prezinte buletine de verifîcări/testări ale 
acestora. In cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine de verifîcări/testări solicitate

cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezervă dreptul de a face aceste verificări/ 
testări pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmând a fi recuperată din valoarea 
lucrărilor executate.
(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. 
In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
13.5. - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
achizitorului.

ascunse.

sau

(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.
(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. (p Executantul va numi un responsabil 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.
(2) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei 
responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.
(3) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate 
echipamentele teluiice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate 
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.
(4) In 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 da-fnspeetoratul—, 
Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. ^ ^

^ -1; ,'/u' / /i

muncă, 
sau produse de 

sau utilizate de
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(5) Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi 
facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.

14. întârzierea şi sistarea lucrărilor
14.1. în cazul în care:

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţionale 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 tennenului de execuţie a lucrărilor sau a 
oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

14.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor dm motivul prevăzut la pct.ii al art. 14.1. se 
realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.
(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de 
suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarea în 
ritmul normal.
14.3. Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 23.1, acesta are dreptul de a sista 
lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termenul prevăzut la 
art. 17.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrărilor
15.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într 
termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat m termenul convenit, termen care se 
calculează de la data începerii lucrărilor.
15.2. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia :

a) de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând 
acestuia convocarea comisiei de recepţie;

b) de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "conforme cu 
execuţia", precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. 
Aceste înregistrări vor fi păstrate pe şantier şi vor fi utilizate în scopul recepţiei 
lucrărilor. Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului planşe ale 
lucrărilor conforme cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt executate, şi le va 
transmite după caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului.

c) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la primirea 
de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. b).

(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. în 
cazul în care se constată ca 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 
de recepţie.
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.

-un

va convoca comisia

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
16.1. Perioada de garanţie este de 2 ani şi decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi 
până la recepţia finală a lucrării. ____ ______

1 ■
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16.2. (1) In perioada de garanţie, executantul obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, 
de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi 
altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul ai'e obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe cheltuiala 
proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

are

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 către 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
suplunentare.

A

16.3. In cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2, alin. (1), 
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 
reţinute din sumele cuvenite acestuia.

sau

16.4. Garanţia lucrărilor executate este de 2 ani de la data semnării procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de 
existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din 
normelor de execuţie.

17. Modalităţi de plată
17.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile de la 
comumcarea facturii de către acesta. Facturile se vor emite în baza situaţiilor de lucrări 
confirmate la plată de către reprezentantul achizitorului, după executarea lucrărilor.
17.2. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 17.1 din contract, atunci 
executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a 
beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. 
Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel 
mai scurt timp posibil.
17.3. (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la 

Im 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 
a unor prevederi legale.
(2) Situaţiile de plată se depun de către executant în 2 exemplare; acestea 
termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor.
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare dar nu influenţează 
respomabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către 
acliizitor, ca recepţie a lucrăiilor executate.
17.4.. Plata facturii finale

nerespectarea

sau ca urmare

se confirmă în

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. ^

se va

17.5. 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, 4upâ expirar-ea
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perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, 
nu va fi condiţionată de eliberarea procesului verbal 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. Preţul lucrărilor este cel din oferta/propunere financiară, dacă nu se modifică prin act 
adiţional.
18.3. Ajustarea preţului contractului este posibilă numai în cazul în care au loc modificări 
legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect 
instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflecta 
în creşterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fimdamentat preţul contractului.

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 apare 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.

^ (2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea
W primelor de asigurare va fi suportată de către executant.

(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi documentele 
executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, inclusiv costurile de 
demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această asigurare trebuie să fie în 
vigoare de la data începerii lucrărilor până la data emiterii Procesului verbal de recepţie la 
tenninarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va menţine această asigurare pentru a furniza 
acoperire până la data emiterii. Procesului verbal de recepţie finală, pentru pierderi sau daune 
pentru care executantul este responsabil şi care sunt generate de o cauză apărută înainte de 
emiterea Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi pentru pierderi 
daune cauzate de executant în cursul oricăror altor operaţiuni.
(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu 
valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare dintre 
utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului 
şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj executantului.

^ (5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din 
vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către 
executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi menţinută în 
vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va participa la execuţia lucrărilor. 
Achizitorul vor fi de asemenea despăgubiţi potrivit prevederilor poliţei de asigurare, cu 
excepţia faptului că această poliţă poate exclude pierderi şi reclamaţii în măsura în care acestea 
decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a achizitorului sau a personalului achizitorului. Pentru 
angajaţii unui subcontractant, asigurarea poate fi încheiată de către subcontractant, dar 
executantul va fi cel responsabil pentru respectarea prezentei clauze.
(6) Execulantol arc obligaţia de a prezenta acliizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa 
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca 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 nici un 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. ___________

sau

spre şantier

sau

i /mm-.
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20. Amendamente
20.1. (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

21. Subcontractanţi
21.1. Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 
condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2. (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
21.3. (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul.
p.) 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.
21.4. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schhnbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi 
notificată achizitorului.

22. Cesiunea

a conveni

22.1. Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice 
alte obligaţii asumate prin contract.
22.2. Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării executate 
în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
22.j. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni 
respectarea dispoziţiilor articolului 22.2.

23. Forţa majoră
23.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.2. 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.
23.3. Partea contractantă

cu

care invoca 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 Ihnitării consecinţelor.
23.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, f^â ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. '*

24. încetarea contractului
24.1. Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de recepţie 
finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
24.2. Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără sesizarea
mstanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a obligaţiilor 
contractuale.
24.3. Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de„ ^ , către autoritatea
contractată, m cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute 
la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale î 
măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. în acest 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

m aşa 
caz, 

contract
Vnsi

Pag. 12 din 14



25. Soluţionarea litigiilor
25.1. Achizitorul şi executantul vor face 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.
25.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, 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.

26. Prelucrarea datelor cu caracter personal
26.1. Executarea contractului de furnizare presupune prelucrarea datelor cu caracter personal 
fapt pentru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile unpuse de dispoziţiile legale în vigoare privind protecţia 
datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 
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- RGDP), aplicabil oricărui operator de date sau împuternicit 
situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale 
persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi 
limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii scopurilor, 
în vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se vor 
realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de lucrări, având ca 
obiect: Lucrări de hidroizolaţie la terasa blocului ClO-11 (suprafaţă: aprox. 290 mp,
izolată cu membrană bituminoasă) situat pe Aleea Năzuinţei nr.6 din Municipiul 
Zalău.
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor 
vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost 
prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele stocate pe toată această 
perioadă să fie şterse;

^ e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau distribuţia 
ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
f) să se mformeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării 
datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi 
organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere ’a 
Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce derivă din 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016.

27. Limba care guvernează contractul
27.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

28. Comunicări
(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie mregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii.
28.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării.

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

28.1.

; -V
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30. Dispoziţii finale
30.1. Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două exemplare 
pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
30.2. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării contractului, sunt 
dl. Marcel Cozac - consilier în cadrul Direcţiei patrimoniu şi dl. Claudiu Cuceu - consilier 
achiziţii publice în cadrul Direcţiei tehnice - Serviciul investiţii, achiziţii publice, ale 
Municipiului Zalău.

Achizitor, Executant,

MUNICIPIUL ZAL^
PRIMAR,

IONEL ClUlfipi^^

S.C. UNIVERVAL EOSCONSTRUCT S.R.L.

ADMINISTRATOR, 
FLORIN-GHEORGHE POP

_ c-c-r-uu
DIRECTOR ECONOh^IGf 

ec. MARIANA CUmUŞ'-'-'- "'fK.//)
:it

'"'f-
'■-V

V
DIR|:CTOjft TEHNIC,

CUREAing. D

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC,

întocmit,
Claudiu Cuceu , 
DT-SIAP/AP/CC-3e/
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

4500T6-Zalău, Piaţa luliu Maniu rjr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://www.zalausj .ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail; primaria@zalausj.ro

CONTRACT DE LUCRĂRI 
Nr. din . 2021

l. Părţile contractante:
" "Ăutoritatea contractarităr 'lS^tJNiCl^^^ P-ţa 1. Maniu, nr. 3, telefon:

0260/610550; fax: 0260/661869, cod fiscal 4291786, cont R068 TREZ 24A6 7050 1710 
300X deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar şi ec. Cuibuş 
Mariana - Director economic în calitate de achizitor.

şi
Executant: S.C AVRIL S.R.L, cu sediul în localitatea Negreşti Oaş str. Livezilor, nr. 37, 
jud. Satu Mare, telefon/fax 0260 610765, e-mail: avril{gavril.rO, număr de înmatriculare 
J30/1623/1992, cod fiscal R02825969, nr. cont trezorerie R054 TREZ 5465 069X XXOO 
6510, deschis la Trezoreria Satu Mare cont garanţie de bună execuţie ni-.

______________________ deschis la
reprezentat prin loan Savu, administrator, în calitate de executant.
2. Definiţii

A

2.1 In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 
contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. 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 confoimitate cu 
contractul;
f. recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuata la tenninarea completă a lucrâriloi- 
unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat.
g. recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. 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, la cererea reprezentantului 
autorizat al acestuia.
i. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în confonnitate cu 
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către 
comisia de recepţie numită de către achizitor.
j. 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;

1

http://www.zalausj
mailto:primaria@zalausj.ro


k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează, 
greşelii sau vinei acestora, 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.
l. zi - zi calendaristică; an-3)65 zile.

11.-..—ffenĂ j//i^»i6:^g^i^jfrgi^-g:-^garanţia»«Gare~«se«^'OnstttUie‘*^e-^at’i»e«^xecutant'~îii**scopul‘ * * 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.
n. perioada de garanjie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.
3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versâ, 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.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1 Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările pentru realizarea obiectivului de 
investiţii: „Reparaţii capitale Stadion Municipal Zalău”, în conformitate documentaţia de 
atribuire care a stat la baza achiziţiei lucrărilor, cu obligaţiile asumate prin prezentul contract 
şi prin oferta prezentată în cadrul procedurii simplificate, identificată în SEAP, cu nr. 
SCN109185 din 17.08.2021, precum şi cu respectarea prevederilor prezentului contract.
4.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentru execuţia si finalizarea 
lucrărilor menţionate.

I- 5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, 
este de 264.430,77 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 50.241,85 lei, valoare totală fiind 
314.672,62 lei, inclusiv TVA.

r

6. Durata contractului
6.1. Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte 
până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea 
garanţiei de bună execuţie.
6.2 Durata executării lucrărilor este de 2 luni, de la data emiterii ordinului de începere a 
lucrărilor, conform graficului de execuţie.
6.3. După expirarea termenului stabilit la art. 6.2. din contract, lucrările se vor executa cu 
aplicarea penalităţilor prevăzute la art, 12.1 din contract.
6.4. Durata executării lucrărilor se prelungeşte automat, cu durata suspendării acestora, fără a 
fi necesar un acord de voinţă expres al părţilor în acest sens, în cazul în care lucrările se 
suspendă temporar, în baza unui Ordin de sistai'e emis de către reprezentantul achizitorului, 
pe motiv de condiţii meteorologice nefavorabile executării lucrăţilf 
achizitorului.

ssohcitaream



7. Executarea contractului
7.1 Executarea lucrărilor se va realiza conform graficului de execuţie şi va începe după 
predarea amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrării.
8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini nr. 54761 din 06.08.2021, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de 

remediere aduse până la depunerea ofertelor;
b") documentaţia--tehnico-economică- iCaiet- de sarcini- si Lista_de_cantitătil inclusiv , 

clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor 
aspectele tehnice şi financiare;

c) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din 
perioada de evaluare;

d) graficul de execuţie;
e) instrumentul de garantare privind constituirea garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul;
f) instrumentul de garantare privind retumarea avansului, dacă este cazul; 

ţr g) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul
h) acte adiţionale, dacă există;
i) alte anexe la contract.
9. Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1 Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe ^ amplasamentul lucrării sunt 
considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.
9.2 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia 
monumentelor istorice.
10. Obligaţiile principale ale executantului
10.1 (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 
viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate 
prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

^ (2) Executantul are obligaţia 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, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligaţia de a asigura paza şantierului pe perioada de execuţie a 
lucrărilor.
10.2 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea 
execuţiei lucrării, graficul lunar, fizic şi valoric, necesar execuţiei lucrărilor, detaliat pe 
obiecte şi categorii de lucrări, în ordinea tehnologică de execuţie.
10.3. (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) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la cerere, caietele de 
măsurători (ataşamente/ăntemăsurători semnate de către executant) 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.
(3) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere detalii privind 

fiecare categorie de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent

ce privesc
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10.4 (1) 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 inopoftune, acesta are dreptul de 
a ridica obiecţii, în scris, fara ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa 
dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
(2) în cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină 
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi 
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
10.5 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de 

-—..adii2iloi:y-p£ficum-4Ldâ-âuni2a£ea_tuharoi^chip^§ntdoi^nstcuineatel©r5-disp0zitivelor -şi
resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe 
durata îndeplinirii contractului.
(3) în 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 
®ste rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea 
trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate 
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
10.6 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia:
i) 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;

ii) 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;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil 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.

iv) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 
activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

10.7 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 a lucrării.
10.8 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în mă.sura 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. (1), pentru care responsabiliţatea revine 
executantului.
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10.9 (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 subconţractanţii săi; executantul va 
selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va liihita 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 deteriorâti sau distrugeri ale drumurilor şi 
podurilor respective.
(2) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care

*, w

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi 
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
(3) 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 afla pe traseul şantierului.
10.10 (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.
(3) Executantul are obligaţia de a sorta şi depozita materialele recuperabile până la 
data predării acestora, către achizitor, pentru valorificarea lor, pe bază de proces 
verbal de predare primire.
10.11 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform art. 30 din Legea 
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare) şi, după 
împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii 
de rezistenţă, urmare a nerespectăiii proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei 
lucrării.
10.12 Executantul se obligă sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror;
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura 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.
10.13. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, 
următoarele:
a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentm materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importat^

■ oficiu}

r

\

5



10.14. (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea şi 
întreţinerea lucrărilor conform prevederilor din cerinţele achizitorului.

(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei la terminarea lucrăiilor, 
numai după terminarea acestei mstruiri,
10.15. (1) Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea 
avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la 
dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.
(2) Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor 
şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei

„.publice___ ,...___ ________ ___________ -- • - -..... .. :... .............................. .
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină infonnaţiile 
prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea 
nevoie ea loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe care 
achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.
10.16 (1) Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe 
şantier.
(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitorului şi 
oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului de către 
achizitor.
(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului 
său, precum şi a terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în vedere 
toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului ătât în interior, cât şi în exterior. în 
măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului.
(5) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte 
pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
(6) Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate 
cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie 
iluminate şi, la nevoie păzite.
(7) Atunci când lucrările afectează circulaţia publica, semnalizarea utilizării de către public 
trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul 
serviciilor competente de către executant, acesta din urmă având ca responsabilitate furnizare 
şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în 
aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde 
circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.
11. Obligaţiile achizitorului
11.1 La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 
necesare execuţiei lucrărilor.
11.2 (1) Achizitorul are obligaţia de apune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a 
convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentm depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier.
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(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către executant.
11.3 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie 
necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul 
de execuţie a lucrării,
11.4 Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 
5 zile de la notificarea executantului.
11.5 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor 
informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

------ ttrSwmţimi-pwaFîrmtfinsptiniFwtmlpMltwmtî^îm----------^-
12.1 In cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6.1 din contract), achizitorul are dreptul de a 
deduce din preţul contractului, cu titlul de penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea lucrărilor executate 
cu întârziere. Penalităţile Vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.2 în cazul în care achizitoml nu onorează facturile la data expirării perioadei convenite, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daime-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la terrrien, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul 
părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
12.4 în cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de a 
notifica administratorul judîciar/lichidatorul, în teitnen de 3 luni de la deschiderea procedurii 
de insolvenţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrări. Administratorul 
judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 de zile de la data 
primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de drept.
12.5 Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
12.6 Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau executaiea 
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi 
percepute în condiţiile art. 12.1, 12.2, în completare, părţile datorează daune-interese în 
condi|iile dreptului comun.
12.7 In cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a lucrărilor, iar a 
executantului: de executare lucrări), debitorul va datora creditorului obligaţiei, 100 % 
din valoarea obligaţiei principale neîndeplinite, reprezentând daune interese 
compensatorii.

Clauze specifice
13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1 Cuantumul gmnţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul 
fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 
5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. De regulă, garanţia 
de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 
emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în 
condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) ş|i (^..;aî^candu-se^i
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mod corespunzător. în cazul în care valoarea garanţiei, de bună execuţie este mai mică de 
5.000 de lei, achizitorul (Autoritatea Contractantă) are dreptul de a accepta constituirea 
acesteia prin depunerea la casierie a unor surne în numerar.
13.2. (1). Garanţia de bună execuţie poate fi constituită şi prin reţineri succesive din facturile 
emise, situaţie în care executantul are obligaţia de a deschide im cont la dispoziţia 
achizitorului (Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către 
contractant, în contul astfel deschis, va fi de 0.5% din preţul contractului, fără TVA. Pe 
parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont 
prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa

-------- sumei.;staMi4:e;.4£ept^ar^nţie.uAed3unâ;iexecuţ4e;...n.    ^ -—- - --,^____________
13.2. (2). în situaţia în care garanţia de bună execuţie este constiuită prin instrument de 
garantare emis de o societate bancară sau o societate de asigurări, este obligatorie 
menţionarea în scrisoare/ alt act a obligaţiei societăţii bancare sau societăţii de 
asigurări de a obţine acordul scris al beneficiarului pentru diminuarea valorii scrisorii 
de garanţie si stingerii acesteia. Prevederile, termenele şi clauzele prevăzute în poliţele de 
asigurare trebuie să fie în concordanţă cu prevederile contractului de lucrări şi cu prevederile 
HG 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Lipsa acestor precizări sau

®r cuprinderea unor precizări restrictive, va determina/constitui motiv de respingere a 
instrumentului de garantare de către achizitor,

A

13.3 (1) In situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia de 
a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii 
termenului de execuţie, în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului 
adiţional de prelungire.
(2) Gai-anţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale 
pe perioada de prelungire a termenului de execuţie si până la semnarea procesului verbal de 
recepţie finală. Este obligatorie menţionarea distinct în scrisoare/ alt act a obligaţiei 
societăţii bancare sau societăţii de asigurări de a obţine acordul scris al beneficiarului 
pentru sţin2erea acesţeia.
13.4 în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună 
execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 zile 
lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
13.5 Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de 
începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de 
bună execuţie.
13.6 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în situaţia executării 
garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia 
în cauză raportat la restul rămas de executat.
13.7 (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, după cum urmează:
> 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de

recepţie la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat până la aceea data pretenţii asupra ei, iar 
riscul pentru vicii ascunse este minim;
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> 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, în 
termen de 5 zile de la data semnării procesului verbal de recepţie finală, în urma unei 
solicitări scrise din partea executantului.
(2) Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv recepţie finală, pot fi 

întocmite şi pentru părţi din lucrare, în condiţiile legii şi ale HG 273/1994, dacă acestea sunt 
distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
13.8 Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
14, începerea şi execuţia lucrărilor
14.1 (1) Executantul are oM^aţia de a începe lucrările după predarea amplasamentului şi
emitereaDrdîîKrM"dlinCepefe a ÎUCrăriidf ^^^
14.2 (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminate la 
data stabilită.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de 
execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în care, după opinia 
achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul 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 nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. Acest grafic va include:

(a) ordinea în care executantul intenţionează să. execute lucrările, prezentare a 
documentelor executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, construcţie, 
montare, testare, punere în funcţiune şi efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în 
cerinţele achizitorului;

(c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în contract, şi
(3) în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă 

nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12.1, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze 
executantului un termen până la care activitatea să inţre în normal şi să îl avertizeze că, în 
cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia contractul.
14.3 (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, sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potiivit legii, din 
partea achizitorului.
(2) Executantul ai*e 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.
14.4 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. La 
solicitarea achizitorului, prestatorul se obligă să prezinte buletine de verificări/testări ale 
acestora. In cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine de verificări/testări 
solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezervă dreptul de a face 
aceste verificări/ testări pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora uimând a fi 
recuperată din valoarea lucrărilor executate.
(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.
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(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.
14.5 (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

-____ achiziliirulil44Lde.aj:eface^această4)ajle-sampă4i-d.e-liicram^dar.â_estftf.fl^il,__________
(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.
14.6. (1) Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi 
prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie sâ fie calificată pentru o astfel 
de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru 
prevenirea accidentelor.
(2) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea 
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi 
autorităţii sale.
(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 
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.
(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.

^ (5) Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi
facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.
15. întârzierea şi sistarea lucrărilor 
15.1 în cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţionale de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu poate fi imputat 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:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
15.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 15.1. se 
realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.
(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de 
suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrai-ea 

în ritmul normal.
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15.3 Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a 
sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termenul 
prevăzut la art. 18.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.
16. Finalizarea lucrărilor
16.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a se finaliza într- 
un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen 
care se calculează de la data începerii lucrărilor.
16.2. (1) Executantul are obligaţia de a obţine autorizaţia ISCIR pentru toate echipamentele 
din cadrul investiţiei care necesită aceasta şi de a efectua testele la terminarea lucrărilor, în

(a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste 
funcţionale pentru a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să fiincţioneze 
în condiţii de siguranţă în următoarea etapă;

(b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru a 
demonstra că lucrările sau sectoare de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi aşa 
cum este specificat, în toate condiţiile admisibile de funcţionare;

^ (c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările sau sectoarele de lucrări pot
L funcţiona în condiţii de siguranţă, conform prevederilor contractului.

(2) în timpul funcţionării de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt gata 
pentru efectuarea oricăror alte teste la terminare, inclusiv teste de funcţionare, pentru a 
demonstra că lucrările corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului.
(3) Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor din contract.
(4) Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în perioada de 
efectuare a probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea Achizitorului.
(5) înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite 
achizitorului documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere 
astfel încât achizitorul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara 
această parte a lucărilor.
(6) O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit 
prevederilor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.
16.3 (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;

b) de a elabora un set complet de îm'egistrărî ale execuţiei lucrărilor "conforme cu execuţia", 
precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. Aceste 
înregistrări vor fi păstrate pe şantier şi vor fi utilizate în scopul recepţiei lucrărilor. 
Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului planşe ale lucrărilor 
conforme cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt executate, şi le va transmite 
după caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului.

c) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la primirea de 
către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. b).

(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. în 
cazul în care se constată ca 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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16.4 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. 
In fimcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge 
recepţia.
16.5 Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional.
17. Perioada de garanţie acordata lucrărilor
17.1 Perioada de garanţie este de 3 ani şi decurge de-la data recepţiei la terminarea lucrărilor 
şi până la recepţia finală a lucrării.
1 / .z”rjinperioaaa oe garanţie, executanturareoniigaţ , 
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, 
contracţiilor 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 către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 

implicite care îi revin în baza contractului.
(3) In 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.
17.3 In cazul în care executantul nu executa lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin. (1), 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească 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.
17.4. Garanţia lucrărilor executate este de 3 ani de la data semnării procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de 
existenţă a construcţiei, pentm viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea 
normelor de execuţie.
18, Modalităţi de plată
18.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile de la 
comunicarea facturii de către acesta. Facturile se vor emite în baza situaţiilor de lucrări 
confirmate la plată de către reprezentantul achizitorului, după executarea lucrărilor.
18.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18.1 din contract, 
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul 
execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de 
efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea 
lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.
18.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, în cuantum de 15% din 
valoarea contractului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de garanţie de retumaie 
a avansului, conform Hotărârii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 alin. (1) din HG 264/2003, la 
efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, avansurile acordate vor fi deduse integral din 
sumele datorate. Nu se admit plăţi efective decât după deducerea integrală a avansului. 
Avansul acordat va fi recuperat integral până la sfârşitul anului bugetar şi în situaţia în 
care, până la sfârşitul anului bugetar nu sunt executate lucrări a căror valoare s^ 
acopere avansul acordat se va uzita de scrisoarea de garanţie de returnafe a ăv^^^iv^

m urma1 :r
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(2) Garanţia privind retumarea avansului se va constitui în cuantumul sumei solicitate ca 
avans, cu valabilitate până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă 
din acordarea avansului.
(3) Achizitorul poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru retumarea avansului în 
cazul în care se prelungeşte durata contractului.
(4) Achizitoml se obligă să restituie garanţia pentru retumarea avansului la data îndeplinirii 
integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.
18.4 - (1) Plăţile pai-ţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenomlui), la 
valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările

astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii 
achizitoml va putea face scăzăminte pentm 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 se depun de către executant în 2 exemplare; acestea se confirmă în 
termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor,
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare dar nu influenţează 

0"^ responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către
achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
18.5 - 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.
18.6 - 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 ău fost executate conform 
contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea 
perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentm lucrările executate, 
nu va fi condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie finală.
J9. Asigurări
19.1 (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce 
va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea 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 său juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli 
indirecte”.

r

(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, 
inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această 
asigurare trebuie să fie în vigoai'e de la data începerii lucrărilor până la data emiterii 
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va menţine 
această asigurare pentm a furniza acoperire până la data emiterii. Procesului verbal de 
recepţie finală, pentm pierderi sau daune pentm care executantul este responsabil şi care sunt 
generate de o cauză apărută înainte de emiterea Procesului verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor, precum şi pentm pierderi sau daune cauzate de executant în cursul oricăror altor 
operaţiuni.
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(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valone cel puţin egală cu 
valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare dintre 
utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului spre 
şantier şi până în momentul în care utilajul nu mal este necesar ca utilaj executantului.
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din 
vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către 
executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi menţinută 
în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va participa la execuţia

----------- InorariJnr Artijyîtomlva - _ _

fi de asemenea despăgubiţi potrivit prevederilor poliţei de asigurare, cu excepţia faptului că 
această poliţă poate exclude pierderi şi reclamaţii în măsura în care acestea decurg dintr-un 
act sau dintr-o neglijenţă a achizitorului sau a personalului achizitOrlui. Pentru angajaţii unui 
subcontractant, asigurarea poate fi încheiată de către subcontractant, dar executantul va fi cel 
responsabil pentru respectarea prezentei clauze.
(6) 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).
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ea subantreprenorii au încheiat asigurări pentru 
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorîlor să prezinte achizitorului, la 
cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un 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.
20. Amendamente
20.1 (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractaiite au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
21. Subconiractanţi
21.1 Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 

^ aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
4|l 21.2 Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele

încheiate eu subcontractanţii desemnaţi.
21.3 (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 subcpntraetanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract.
21.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea să din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va 
fi notificată achizitorului.
21.5 Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 
contractului de lucrări, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 
98/2016.

ofteiuijur
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22. Cesiunea
22.1 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice 
alte obligaţii asumate prin contract.
22.2 Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării executate 
în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
22.3 Solicitările de plata către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni 
respectarea dispoziţiilor articolului 23 .2.

cu

23. Prelucrarea datelor cu caracter personal

pentru care părţile se obligă:
a) să respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind protecţia 
datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 
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- RGDP), aplicabil oricărui operator de date 
sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date

personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le 
furnizează servicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de 
persoana vizată, în scopuri determinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi 
limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii 
scopurilor, în vederea asigurării secuiităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se vor 
realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de lucrări, 
având ca obiect să execute lucrări de „Reparaţii capitale Stadion Municipal Zalău”.
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor 
vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului pentru care au 
fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele stocate pe toată 
această perioadă să fie şterse;

r e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri telmice si 
w"" organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau 

distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distingerea; 
f) să se informeze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi 
organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conform obligaţiilor ce derivă din 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016.

cu

24. Subcontractanţi
24.1. Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul.
24.2. Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele lor de 
recunoaştere, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie anexa la contract. .
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24.3. Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. La rândul său, subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de 
modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
24.4. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcpntractantului nu va schimba preţul contractului şi va 
fi făcută cu acordul prealabil, scris al beneficiarului şi cu notificarea acestuia prealabilă.
24.5. Furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata derulării contractului 
de furnizare, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 98/2016.
25. Forţa majoră 

--------25:1"]
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
25.2 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.
25.3 Partea contractantă care invoca 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.

^ 25.4 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6
W- luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 

prezentului conti*act, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

linirea'obllg^îor asumate’prm"

26. Modificarea contractului
26.1. (1) Modificările privind lucrările pot fi dispuse numai de către achizitor, în 
conformitate şi în limitele contractului şi ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în orice 
moment înaintea emiterii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fie direct 
printr-o instrucţiune emisă de achizitor în acest sens, fie printr-o cerere adresată 
executantului de a prezenta o propunere de modificare.
(2) Executantul are obligaţia de a executa orice modificare emisă de către achizitor. O 
modificare poate include:

i. schimbări ale cantităţilor pentru un articol de lucrări din contract (deşi, asemenea 
schimbări nu vor constitui în mod necesar o modificare);

ii. schimbări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări;
iii. schimbări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei părţi din lucrări;
iv. omiterea unor lucrări;
V. orice lucrări suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute în contract; 

vi. modificări în succesiunea sau durata de execuţie a lucrărilor, din motive ce ţin de 
priorităţile Achizitorului.

26.2. Executantul nu va face nicio modificare, până când achizitorul nu va dispune sau nu va 
aproba o modificare.
26.3. Dacă achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, executantul va 
răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

i. descriere a activităţilor necesar a fi realizate şi un grafic fizic pentm realizai-ea
acestora;

ii. propunerea executantului referitoare lâ orice modificări ale graficul fizic şi financiar 
acceptat şi ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul şi

iii. propunerea executantului privind evaluarea financiară a lucrărilor.
26.4. După primirea propunerii executantului, achizitorul va putea:

i. să aprobe propunerea respectivă privind modificarea
ii. să o respingă sau

iii. să transmită comentarii. V7zaf
oficiu/jur/c^
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26.5. (1) Diferenţele dintre cantităţile estimate iniţial şi cele real executate, nu vor fi 
interpretate ca o modificare în condiţii excepţionale/substanţialâ/nesubstanţială, în situaţia în 
care aceste diferenţe sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea 
execuţiei, fără a fi afectat specificaţiile tehnice.

(2) Modificările nesubstanţiale în cazul în care se fac în limita valorii contractate se 
formalizează prin următoarele înscrisuri: note de constatare, liste de cantităţi (note de 
renunţare şi note de comandă suplimentară), propunerea executantului, acordul/refuzul 
achizitorului în scris.
26.6. In cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului fmal/total al contractului,

--------- ad3MtQnil^a^.mcheiây.djnm3.Qti^de.angajamentd[egal;,d3maj£t.adiţiQnal.cmm^.cutap-tul._..... .
26.7. Părţile au dreptul, pe durata perioadei 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 modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 alin. 4 ).
26.8. (1) Orice modificare a prezentului contract de achiziţie publică în cursul perioadei sale 
de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 
se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(2) în situaţiia nerespectării dispoziţiile alin. (1), achizitorul are dreptul de a denunţa 
unilateral prezentul contract.

27. încetarea contractului
27.1 Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de recepţie 
finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
27.2 Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără sesizarea 
instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a obligaţiilor 
contractuale.
27.3 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale 
în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. în acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract

" îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

28. Soluţionarea litigiilor
28.1 Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin ti'atative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului.
28.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul 
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poaţe solicita ca 
disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.

29. Limba care guvernează contractul
29.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
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30. Coritunicări
30.1 (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 eât şi în momentul 
primirii.
30.2 Comunicările între părţi ae pot face $i prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

31. Legea aplicabilă contractului
'ml' fpl iîŢrTr

32. Dispoziţii finale
32.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
32.2. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, este 
ing. Anca Micle Toderean, consilier achiziţii- Serviciul achiziţii investiţii publice din cadrul 

^ Direcţiei Tehnice a Primăriei municipiului Zalău.

Achizitor,
MUNICIPIUL ZALĂU

PRIMAR^^^f^^ 

IONEL ClUf

Executant,
S.C AVRIL SiR.Lj Negreşti Oaş

A Imimstratpr,

DIREC

1
.c ©IRECTC^

ing.DĂNUŢQ
5HNIG,
[IN CUREA

AVIZ SERVICIUL JURIDIC,

I

DT-SIAPyPA/MTA/3exîntocmit, ing. Anca Mitle Toderean .
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MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016-Zalău, Piaţa luliu Maniu fir.3:, Judeţul Sălaj
I Fax.(40)26b:661869Telefdh: ;(40)260.610550 

http;//wvvw.zâlausj.rd e-mail: prirnarla@zalausj.ro

ACT ADIŢIONAL NR. t LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI 
Nr. 72707 diii 30.12.2020

încheiat zAM.OC 202J $i înregistrat la Primăria muniicipiuiui Zalău cu nr.-L2422i> între 
MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa L Maniu, nr. 3, telefon: 0260/610550; fax; 0260/661869, cod 
fiscal 4291786, cont nr. Municipiul Zalău, cont R068 TREZ 24A6 7050 1710 300X deschis 
la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - Director 
economic în calitate de achizitor,

şi
S.C AVRIL S.R.L, cu. sediul în localitatea Negreşti Oaş str. Livezilor, nr. 37, jud. Sâtu Mare, 
telefon/fax 0260 610765, e-mail: aVril@avril.ro, număr de înmatriculare la Registrul comerţului 
nr. J30/I623/1992, cod fiscal R02825969, cont trezorerie R054 TREZ 5465 069X XXOO 
6510, deschis la Trezoreria Satu Mare,, reprezentat prin loan Savu, administrator, în calitate de 
executant.
a intervenit prezentul act adiţional, încheiat în baza Adresei S.C. Avril S.R.L. nr. 982 din 
03.06.2021, înregistrată, la. Primăria municipiului Zalău cu nr. 37844 din 04.06.2021 şi a 
Referatului Direcţiei Tehnice - Serviciul investiţii, ăChiziţiî publice Hr. 41325 din 16.06.2021,

Art. 1. Se majorează preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, prevăzut la art. 5.1 
din contract, de la 522.680,09 lei cu TVA, din care TVA 83.453,12 lei, la 535.282,28 lei cu 
TVA, din care TVA 85.465,23 lei. Majorarea este în cuantum de 12.602,19 lei cu TVA, din care 
TVA 2.012,11 lei şi,reprezintă contravaloarea lucrărilor suplimentare neGesare pentru finalizarea 
lucrării, detaliate în.Referatul nr. 41325 din 16.06.2021.

Art. 2. Celelalte articole din contract rămân nemodificate.
Art. 3. Prezentul Act adiţional face parte integrantă din Contractul de lucrări nr. 72707 

din 30.12.2020 şi s-a întocmit în 3 exemplare din care 2 exemplare pentru achizitor şi 1 
exemplar pentru executant.

•c

EXECUTANT,
S.C. AVRIL S.R.L. Negreşti Oaş

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZM %

ADMINISTRATOR, 
loaii Savu

PRIM 
Ionel Ciiilnt îv «-

% S
DIRECTCj^^^ONOMIC, 

ec. Marianăffl^ibuş

DIRECTOR tl 
ing. Dănuţ Cosinui/jCuVea

C,SERVICIUKJUR

înţpcniiţ, ing. Anca Micle Todere^
’Df/SIATp/PÂ/MTA - 3ex

mailto:prirnarla@zalausj.ro
mailto:aVril@avril.ro


MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016-Zalău,, Piaţa luliuManiu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefo n: {40)26o;,610550 Fax.(40)260.661869
http;//Www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

ACT ADIŢIONAL NR. 3 LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI 
Nr. 72707 din 30.12.2020

încheiat azi înregistrat la Primăria municipiului Zaiâu cu între

fiscal 4291786, cont nr. Municipiul Zalău, cont R068 TREZ 24A6 7050 1710 300X deschis 
la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - Director 
economic în calitate de achizitor,

şi
S.C AVRIL S.R.L, cu sediul în localitatea Negreşti Oaş str. Livezilor, nr. 37, jud. Satu Mare, 
telefon/fax 0260 610765, e-mail: avril@avril.ro, număr de înmatriculare la Registrul comerţului 
nr. J30/1623/1992, cod fiscal R02825969, cont trezorerie R054 TREZ 5465 069X XXOO 
6510, deschis la Trezoreria Satu Mare, reprezentat prin loan Savu, administrator, în calitate de 
executant.

a intervenit prezentul act adiţional, încheiat în baza Adresei S.C. Avril S.R.L. nr. 1605 
din 07.09.202T, înregistrată la Primăria municipiului Zalău cu nr. 62124 din 07.09.2021 şi a 
Referatului Direcţiei Tehnice - Serviciul investiţii, achiziţii publice nr. 62944 din 10.09.2021.

Art. 1. Se prelungeşte cu 30 zile durata executării lucrărilor prevăzută la art. 6.2 din 
contract, respectiv se decalează termenul de finalizare a lucrărilor de la data.de 13.09.2021 până 
la data de 12.10.2021.

Art. 2. Celelalte articole din contract rămân nemodificate.
Art. 3. Prezentul Act adiţional face parte integrantă din Contractul de lucrări nr. 72707 

din 30.12.2020 şi s-a întocmit în 3 exemplare din care 2 exemplare pentru achizitor şi 1 
exemplar pentru executant.

m’OR, 
^ălău,

EXECUTANT,
S.C. AVRIL S.R.L. Negreşti Oaş

r ADMINISTRATOR,
loa

DIRECT^ ECONOMICI

io/îu<5ut
/

liin Curea

N
DIRi^Tt 

ing. Dmfuţ

VIZAT SE^ICIUL JURIDIC,

întocmit, ing. Anca Micle Toderean
DT/SIAP/PA/MTA - 3ex

http://Www.zalausj.ro
mailto:primaria@zalausj.ro
mailto:avril@avril.ro
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MUNICIPIUL ZALĂUi-.-

PRIMAR
450016-zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
http ://www .zala usj .ro

Fax.(40)260.661869
e-mail: primaria@ealausj.ro \

ii )
\.CONTRACT DE LUCRĂRI 

Nr. Saălă—din
X

1. Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, cu sediul în Municipiul Zalău, Piaţa luliu Maniu, nr. 3, Jud. 
Sălaj, telefon 0260 610 550; fax: 0260 661 869, e-mail: primaria(g),zalausi.ro, cod fiscal 
4291786, cont nr. R023 TREZ 24A7 4050 1710 130X deschis la Trezoreria Zalău, 
reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic, în 
calitate de achizitor.

Şl
S.C. MEGATITAN S.R.L.
Năsăud telefon/fax: 0263 343 200, email: office@,megatitan.ro. cod fiscal RO 14168293, 
Nr. Reg. Corn. J06/277/2001,cont nr. R084 TREZ 1015 069X XXOO 6303, deschis la 
Trezoreria Bistriţa reprezentată prin loan Daniel Bălan - Administrator, în calitate de
executant.

cu sediul în Beclean, Str. Someşului Nr. 31, jud._Bistriţa -

2. Definiţii
A

2.1 In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 
contract;
d. amplasamentul lucrării-locvXxynâe, executantul execută lucrarea;
e- 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;
f. 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
g. recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. 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, la cererea reprezentantului 
autorizat al acestuia.

proces verbal de recepţie finală - 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.

i.

Vizat ^

1
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j. 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;
k. forţa majoră - un
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 

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.
l. zi - zi calendaristică; aw - 365 zile.
m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.

3. Interpretare
A

3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
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 
se specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii

eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează

asemenea

vor
nu

4. Obiectul contractului
4.1 Executantul se obligă sa elaboreze documentaţia tehnică detaliată la art. 5.1 din 

^ contract, să presteze servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul
executării lucrărilor şi să execute lucrările de construcţii-montaj aferente obiectivului de 
investiţii „Modernizarea/amenajarea a 5 puncte de colectare a deşeurilor menajere 
din Municipiul Zalău, în varianta de amplasare subterană a acestora”, în 
conformitate cu oferta nr. 158 din 17.06.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Zalău 
cu nr. 42525 din 22.06.2021, cu prevederile Caietului de sarcini nr. 28904 din 28.04.2021 
şi cu respectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
4.2 Locaţiile celor 5 puncte de colectare deşeuri:

Aleea Torentului PT.17 (Centru de zi pt. copii);
Aleea Torentului Liceul de Artă loan Sima;
Str. Viitorului bl. DM4 din Dumbrava (zona loc dejoacă ANL);
Str. Victor Deleu in spatele blocului E22 (zona loc dejoacă);

5. Str. G. Coşbuc nr. 14 (PG nou).
4.3 Locaţiile rezervă, în cazul în care condiţiile din teren nu permit realizarea obiectivului 
în unele din cele 5 locaţii propuse:

1. Str. Pictori. Sima bl. P43 ;
Str. Voievod Gelu bl. 7 (loc dejoacă);

1.
2.
3.
4.

2.
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Str. Lct. Col. Pretorian bl. N96 (zona Centru de recrutare);
Str. General Dragalina P-ţa. agroalimentară Dumbrava Nord, magazin Profi; 
Str. I. Nechita bl. F5 (zona loc dejoacă);

4.4 Modificarea uneia sau a mai multor locaţii dintre cele prevăzute la art. 4.2, cu una sau 
mai multe locaţii dintre cele prevăzute la art. 4.3, se va putea face pe baza corespondenţei 
purtate în scris de către părţi, fără a fi necesară întocmirea, în acest sens, a unui act 
adiţional la contract.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, este 267.770,00 lei fără TVA, respectiv 318.646,30 lei cu TVA inclus, detaliat 
conform ofertei nr. 158 din 17.06.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Zalău 
42525 din 22.06.2021, după cum urmează:

3.
4.
5.

cu nr.

Total lei 
(fără 
TVA)

Nr. Denumire obiect
crt.

Servicii de proiectare, din care:I. 7.500,00
Servicii de proiectare faza DTAC1. 2.000,00
Servicii de elaborare PT şi detalii de execuţie (memorii tehnice,
breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitati de lucrări, deviz 
confidenţial la faza PT, piese desenate şi DTOE), inclusiv elaborare 
documentaţii pentru obţinerea acordurilor/avizelor la faza PT______
Servicii de verificare tehnică a PT şi a documentaţiilor pentru
obţinerea acordurilor/avizelor la faza PT

2. 5.500,00

3. 0,00

Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe 
parcursul executării lucrărilorII. 500,00

ffl. Execuţie lucrări, din care: 259.770,00
Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:1. 258.770,00

1.1. Construcţii şi instalaţii 258.770,00
2. Organizare de şantier, din care: 1.000,00

Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier2.1. 1.000,00
TOTAL GENERAL 267.770,00

5.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului.
5.3 Achizitorul se obligă să suporte separat contravaloarea acordurilor şi avizelor solicitate 
prin Certificatul de urbanism, care vor fi plătite direct deţinătorilor de utilităţi/societaţi 
avizatoare.

6. Durata contractului
6.1 Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce 
efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi 
eliberarea garanţiei de bună execuţie.
6.2 Durata prezentului contract este de 3,5 luni, din care: 1,5 luni începând cu data
semnării contractului de către ambele părţi, pentru proiectarea, obţinerea
certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor necesare: inclusiv autOTizaţia de
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construire şi 2 luni pentru execuţia lucrărilor şi prestarea serviciilor de asistenţă 
tehnică din partea proiectantului după obţinerea autorizaţiei de construire, de la 
data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor de către Municipiul Zalău.
6.3 După expirarea termenului stabilit la art. 6.2 din contract, lucrările se vor executa cu 
aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 10.1 din contract.
6.4 Durata executării lucrărilor se prelungeşte automat, cu durata suspendării acestora, fără 
a fi necesar un acord de voinţă expres al părţilor în acest sens, în cazul în care lucrările se 
suspendă temporar, în baza unui Ordin de sistare emis de către reprezentantul 
achizitorului, dirigintele de şantier, pe motiv de condiţii meteorologice nefavorabile 
executării lucrărilor sau la solicitarea achizitorului.

7. Documentele contractului 
7.1 Documentele contractului sunt:

a) Caietul de sarcini nr. 28904 din 28.04.2021;
b) Oferta nr. 158 din 17.06.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Zalău 

42525 din 22.06.2021
c) Garanţia de bună execuţie;
d) Acte adiţionale, dacă există;
e) Alte anexe, dacă există.

cu nr.

8, Obligaţiile principale ale executantului
8.1 Obligaţiile executantului privind serviciile de proiectare
8.1.1 Executantul se obligă să elaboreze documentaţia tehnico-economică pentru 
realizarea lucrărilor, inclusiv documentaţia pentru obţinerea Certificatului de urbanism, a 
acordurilor şi avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism, a documentaţiei pentru 
obţinerea Autorizaţiei de construire, verificate de verificatori tehnici atestaţi.
8.1.2 Executantul are obligaţia de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul 
prezentului contract cu proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi specialişti;
8.1.3 Executantul va garanta ca el, proiectanţii şi subproiectanţii săi au experienţa şi 
capacitatea necesară pentru proiectare;
8.1.4 Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a 
participa la discuţii cu achizitorul şi/sau persoana autorizată de acesta, ori de câte ori este 
necesar, pe parcursul derulării contractului şi până la data expirării garanţiei de bună 
execuţie a contractului;
8.1.5 Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea 
lucrărilor respectă cerinţele impuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru 
proiectarea lucrărilor la standardele în vigoare;
8.1.6 Executantul are obligaţia de a proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) 
necesare îndeplinirii obiectului prezentului contract;
8.1.7 Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate co standardele 
tehmce şi prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor 
referitoare la mediul înconjurător;
8.1.8 Executantul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele 
prezentate în ofertă;
8.1.9 Executantul se obligă să presteze serviciile conform prevederilor Legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi să

Vizat
•iul juridic^



îndeplinească obligaţiile care îi revin, în calitate de proiectant, conform acestui 
normativ; act

8.1.10 Executantul are obligaţia de a asigura verificarea documentaţiei care face obiectul 
contractului, de către verificatori tehnici autorizaţi.
8.2 Obligaţiile executantului privind serviciile de 
proiectantului pe parcursul executării lucrărilor:
8.2.1 Executantul se obligă

asistenţă tehnică din partea

să presteze servicii de asistenţă tehnică din partea 
proiectantului pe toată durata executării lucrăiilor, care fac obiectul prezentului contract
8.2.2 Serviciile de asistenţă tehnică vor cuprinde:

detalierea de soluţii tehnice, piese scrise şi piese desenate, pentru cazurile solicitate 
de constructor sau dirigindete de şantier;

- adoptarea de soluţii tehnice pentru situaţiile 
tehnic, din motive neimputabile proiectantului;
modificări de soluţii tehnice, piese scrise şi piese desenate, în cazul în care de la 
data elaborării proiectului şi până la data 
tehnice noi, superioare calitativ.

8.2.3 Executantul

nu au fost cuprinse în proiectulcare

execuţiei lucrărilor au apărut soluţii

se obligă sa presteze serviciile de asistenţă tehnică în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
8.2.4 Executantul se obligă să participe la şedinţele de progres organizate lunar pe 
parcursul executării lucrărilor, sa efectueze deplasări pe şantier lunar şi ori de câte ori este 
necesar, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea în scris a beneficiarului 
reprezentantului acestuia, dirigintele de şantier, în cazurile justificate.
8.3 Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate ect.)

- daune- interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente.
8.4 Executantul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
8.5 Executantul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor. Totodată este 
raspu^ător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate cât şi 
de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
8.6 Obligaţiile executantului privind realizarea lucrărilor:
8.6.1 Executantul

sau a

unor drepturi de

obligaţia de a realiza punctele de colectare a deşeurilor menajere 
^re tac obiectul contractului, cu respectarea prevederilor Legii 101/2006 republicată şi ale 
Ordmului 82/2015 pnvind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare în 
ceea ce priveşte colectarea separată a deşeurilor.
8.6.2 Executantul are obligaţia să amenajeze punctele de colectare a deşeurilor menaiere 
respectând Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014.
8.6.3 Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, în confomiitate cu
documentaţia tehmco-economică menţionată la art. 7.1 precum şi de a remedia viciile 

coXa '''' promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin

are

8.6.4 (1) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă 
matermlele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie' 
fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora 
este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 

(2) Executantul se obligă să despăgubească achizitorul î '
contract.
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i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru 
achiziţionate;

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.

în legătură cu produselesau

8.6.5 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.
8.6.6 (1) 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.

(2) In cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) 
determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri 
vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au 
fost întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor 
permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru 
acea parte a lucrărilor.
8.6.7 (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 furmzate, 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.
8.6.8 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul 
obligaţia:

are

i) 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;

ii) 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;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil 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 pnhiarp ypnmnt 
generaţi de metodele sale de lucru. ^ Vizat
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iv) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în 
urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în 
vigoare.

8.6.9 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 
a lucrării.
8.6.10 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni 
inutil sau în mod abuziv:

are

a) confortul riveranilor;
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. (1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.

(3) 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 afla pe traseul şantierului.
8.6.11 (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.
8.6.12 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 5 ani de la recepţia lucrării (Conform art. 30 din 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare) şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, 
pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de 
execuţie aferente execuţiei lucrării.
8.6.13 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, odată cu situaţiile de lucrări şi 
la sfârşitul executării lucrărilor, următoarele :

a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;

8.6.14 (1) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a 
personalului său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta 
va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.

(2) Executantul asigură iluminatul (daca este cazul) şi curăţenia şantierului atât în 
interior, cât şi în exterior. în măsura în care este nevoie executantul va asigura şi 
împrejmuirea şantierului.
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(3) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu 
reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
8.6.15 în cazul în care executantul intră în procedura de insolvenţă, achizitorul are dreptul 
de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în primele 3 luni de la deschidere 
procedurii de insolvenţă, solicitând
judiciar/lichidator are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 de zile de la data 
primirii acesteia în caz contrar contractul se consideră denunţat de drept.
8.6.16 Prestatorul se obligă sa încheie şi să deţmă asigurare de răspundere civilă 
profesională, valabilă pe toată perioada derulării contractului.
8.6.17 Prestatorul se obligă să presteze serviciile de proiectare conform prevederilor Legii 
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi să 
îndeplinească obligaţiile care îi revin, în calitate de proiectant, conform acestui act 
normativ.

denunţarea contractului. Administratorul

9. Obligaţiile achizitorului
9.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul către executant în termenul de 30 zile de Ia 
comunicarea facturii de către acesta. Facturile se vor emite de către executant, după 
prestarea serviciului de elaborare a documentaţiei tehnico-economice şi obţinerea, de către 
achizitor, a Autorizaţiei de construire, în baza documentaţiei tehnice pentru obţinerea 
Autorizaţiei de construire elaborate de către executant, după prestarea serviciului de 
asistenţă tehnică, respectiv după finalizarea execuţiei lucrărilor, confirmate de către 
achizitor.
9.2 Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului.
9.3 Achizitorul se obligă să participe la trasarea lucrărilor şi la predarea amplasamentelor 
pentru execuţie;
9.4 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor 
informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 In cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţifie asumate prin contract (potrivit art. 6.2 din contract), achizitorul are dreptul de a 
reţine din preţul contractului, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă echivalentă 

cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea lucrărilor executate cu 
întârziere. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2 în cazul în care achizitorul nu onorează facturile la data expirării perioadei convenite, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la 
termen, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.3 Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
10.4 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul 
părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
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10.5 In cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de 
a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrări. 
Administratorul judiciar/lichidatoml are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de 
drept.
10.6 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate, caie depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile

, art. 10.1, 10.2, în completare, părţile datorează daune-interese în condiţiile dreptului 
comun.

A

10.7 In cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a lucrărilor, iar a 
executantului: de realizare a lucrărilor contractate), debitorul va datora creditorului 
obligaţiei, 100 % din valoarea obligaţiei principale neîndeplinite, reprezentând daune 
interese compensatorii.

Clauze specifice

11. Garanţia de bună execuţie a contractului
11.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul 
fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen 
de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. De regulă, 
garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 
garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de 
asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) 
aplicându-se în mod corespunzător. în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie 
este mai mică de 5.000 de lei, achizitorul (Autoritatea Contractantă) are dreptul de a 
accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.
11.2 (1) Garanţia de bună execuţie poate fi constituită şi prin reţineri succesive din 
facturile emise, situaţie m care executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia

P achizitorului (Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de 

către contractant, în contul astfel deschis, va fi de 0.5% din preţul contractului, fără 
TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, 
alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 
contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.

(2) In situaţia în care garanţia de bună execuţie este constiuită prin instrument de 
garantare emis de o instituţie de credit sau o societate de asigurări, este obligatorie 
menţionarea în scrisoare/ alt act a obligaţiei societăţii bancare sau societăţii de 
asigurări de a obţine acordul scris al beneficiarului pentru diminuarea valorii 
scrisorii de garanţie si stingerii acesteia. Prevederile, termenele şi clauzele prevăzute în 
poliţele de asigurare trebuie să fie în concordanţă cu prevederile contractului de lucrări şi 
cu prevederile HG 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Lipsa acestor 
precizări sau cuprinderea unor precizări restrictive, va determina/constitui motiv de 
respingere a instrumentului de garantare de către achizitor.
11.3 (1) In situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) 
de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţi^l^p^

autoritatea contractantă urmează să

e obligaţia 
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prelungirii termenului de execuţie, în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării de către 
părţi a actului adiţional de prelungire.

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării 
celei iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi vână la semnarea 
procesului verbal de receyţie finală. Este obligatorie menţionarea distinct în scrisoare/ 
alt act a obligaţiei societăţii bancare sau societăţii de asigurări de a obţine acordul scris al 
beneficiarului pentru stinverea acesteia.
11.4 In cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună 
execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 zile 
lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
11.5 Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de 
începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de 
bună execuţie.
11.6 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau 
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei 
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest 
lucru executantului, precizând totodată, obligaţiile care nu au fost respectate. în situaţia 
executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de’ a 
reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
11.7 (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, după cum urmează:
^ 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal 

de recepţie la terminarea lucrărilor, daca 
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

> 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, în 
termen de 5 zile de la data senmării procesului verbal de recepţie finală, în urma unei 
solicitări scrise din partea executantului.

(2) Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv recepţie finală, 
pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, în condiţiile legii şi ale HG 273/1994, dacă 
acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
11.8 Garanţia tehmcă este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

12. începerea şi execuţia serviciilor şi lucrărilor
12.1 Executantul are obligaţia de a începe executarea serviciilor după semnarea 
contractului de către ambele părţi.
12.2 (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările după obţinerea Autorizaţiei de 
construire si emiterea Ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitoriului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, 
Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.’
12.3 (1) Lucrările trebuie sa se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminate 
la data stabilită.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, 
graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în care, 
după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nn

a ridicat până la aceea data pretenţii asupranu
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execuţie a lucr^ilor, 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. Acest grafic va 
include;

(a) ordinea în care executantul intenţionează să execute lucrările, prezentare a 
documentelor executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, construcţie, 
montare, testare, punere m funcţiune şi efectuare a probelorj

(b) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate 
în cerinţele achizitorului;

(c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în contract.
^ ^ executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor

sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la art. 8, 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 va rezilia contractul.
12.4 (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, 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
mdeplmirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor 
ascunse.
12.5 (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
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele_
sunt corespupătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
12.6 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările 
aprobarea achizitorului.

sau
nu

care devin ascunse, fără

(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.

p) 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.

(4) In 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.
12.7 (1) Executantul va numi un responsabil 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
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pentru prevenirea accidentelor.
(2) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea 

persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi 
autorităţii sale.

(3) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de 
muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate 
produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate 
sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi 
pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii

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.

(4) In 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.

(5) Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, 
securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoane

13. întârzierea şi sistarea lucrărilor
13.1 In cazul în care:

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile;
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 
oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

13.2 (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 13.1. se 
realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de 
suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru 
reintrarea în ritmul normal.
13.3 Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 22.1, acesta are dreptul de a 
sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte la expirarea 
termenului prevăzut la clauza 9.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

14. Finalizarea lucrărilor, recepţia echipamentelor, inspecţii şi teste
14.1 Documentaţia tehnico-economică pentru realizarea lucrărilor (verificată de 
verificatori atestaţi) inclusiv documentaţia pentru obţinerea Certificatului de urbanism, a 
documentaţiei pentru obţinerea Autorizaţiei de construire se vor preda achizitorului de 
către executant, verificate de verificatori tehnici autorizaţi, în 2 exemplare în format 
tipărit (originale) şi 1 exemplar în format electronic - CD (fişiere Word, Excel - MS 
Office 2003, Adobe Acrobat Reader şi Autocad 2004). în plus faţă de documentaţia 
predată achizitorului, executantul va asigura, separat, numărul de exemplare din această 
documentaţie, necesar execuţiei lucrărilor.

sau

m munca

sau

sau a
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14.2 Documentaţiile pentru obţinerea acordurilor şi avizelor şi cele aferente dispoziţiilor 
de şantier, verificate de verificatori tehnici autorizaţi, se vor elabora în 2 exemplare pe 
suport de hârtie (originale şi semnate/ştampilate) şi un exemplar în format electronic, 
cu fişiere de forma celor menţionate mai sus, din care 1 exemplar tipărit se va depune 
la societăţile avizatoare şi 1 exemplar tipărit se va depune la achizitor împreună cu 
avizul/acordul obtinut.

9

14.3 La predarea efectivă a documentaţiilor, achizitorul şi executantul au obligaţia de a 
verifica modul în care au fost elaborate lucrările prevăzute în contract, numărul lor, alte 
date şi alte elemente necesare. Procesul verbal de predare-primire a documentaţiei 
constituie recepţia documentaţiilor care au făcut obiectul contractului.
14.4 Achizitorul are obligaţia să preia documentaţiile prevăzute în contract în forma şi 
numărul de exemplare contractate, condiţionat de existenţa dovezii verificării de către 
verificatorii atestaţi, potrivit legislaţiei în vigoare, daca aceasta condiţie a verificării este 
necesară potrivit obiectului contractului.
14.5 Predarea - preluarea documentaţiilor întocmite potrivit prezentului contract nu-1

^ absolvă pe executant de răspunderea cu privire la conformitatea conţinutului
" documentaţiei, acesta răspunzând în solidaritate cu verificatorul de proiecte pentru nivelul

de calitate corespunzător cerinţelor proiectului.
14.6 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat în 
termenul stabilit prin contract.
14.7 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, 
achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând 
comisiei de recepţie.

(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 ca 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.
14.8 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 

W 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.
14.9 Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional.
14.10 Achizitorul

acestuia convocarea

sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa 
echipamentele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la 
contract.
14.11 Achizitorul are obligaţia de a notifica, în 

reprezentanţilor săi împtitemiciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
14.12 Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se 
vor face la destinaţia finală a produselor.
14.13 Dacă vreunul din echipamentele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, 
achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar executantul are obligaţia, fără a modifica preţul 
contractului;

a) de a înlocui echipamentele refuzate, sau

scris, executantul, identitatea
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b) de a face toate modificările necesare 
specificaţiilor lor tehnice.
14.14 Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, nu va fi 
limitat sau amânat datorită faptului că echipamentele au fost inspectate şi testate de 
prestator, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării 
acestora la destinaţia finală.
14.15 Prevederile clauzelor 14.8-14.13 nu îl vor absolvi pe executant de obligaţia asumării 
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.

15. Documentele care însoţesc echipamentele din cadrul lucrărilor executate
15.1 (1) Executantul lucrării are obligaţia de a executa punctele de colectare a deşeurilor
menajere, cu respectarea cerinţelor Caietului de sarcini nr. 32123/19.06.2020 şi Anexa 1;

(2) Executantul va transmite achizitorului documentele care însoţesc echipamentele; 
certificate de conformitate, certificate de garanţie, agremente, certificate ISCIR (daca este 
cazul).

pentru ca echipamentele sa corespundă

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor şi echipamentelor furnizate
16.1 Perioada de garanţie a lucrărilor şi echipamentelor furnizate este de 60 luni şi 
decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.
16.2 (1) în perioada de garanţie, executantul are obligaţia ca în termen de maxim 72 ore, 
în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, 
reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor 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 către executant a oricăreia dintre obligaţiile 
^ explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) In 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 16.2, 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.
16.4 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantul, în scris, orice plângere sau 
reclamaţie ce apare cu privire la echipamentele aflate în garanţie.
16.5 La primirea unei astfel de notificări, executantul are obligaţia de a remedia 
defecţiunea sau de a înlocui echipamentul în termen de maxim 72 de ore de la data 
primirii notificării, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Echipamentele care, în 
timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă 
de garanţie, care începe de la data înlocuirii acestora.
16.6 Dacă executantul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în 
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi
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spezele executantului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe 
achizitorul le poate avea faţă de executant prin contract.

17. Modalităţi de plată
17.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile de 
la comunicarea facturii de către acesta, însoţită de documentele stipulate în contract, care

executarea serviciilor/lucrărilor, confirmată de achizitor conform prevederilor art.
9.1 din contract.
17.2 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 procesului verbal 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 Ajustarea preţului contractului este posibilă, numai m cazul în care au loc modificări 
legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative 
obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect 
se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 
contractului.
19. Amendamente
19.1 (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.

(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de 
prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

20. Subcontractanţi
20.1 Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desenmaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
20.2 Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desenmaţi.
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 modifica preţul contractului şi 
va fi notificată achizitorului.

21. Cesiunea
21.1 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia 
orice alte obligaţii asumate prin contract.

care

atesta

care au ca

a convem

a conveni.

sau
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21.2 Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
21.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 21.2.

22. Forţa majoră
22.1 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
22.2 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.
22.3 Partea contractantă care invoca 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.
22.4 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. încetarea contractului
23.1 Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
23.2 Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără sesizarea instanţei de judecată, 
daca o parte, din culpa sa, omite să îşi îndeplinească obligaţiile după ce a fost notificată în 
scris de către partea lezată, că neîndeplinirea obligaţiei într-un termen de remediere de 30 
de zile, va duce la rezilierea contractului.
23.3 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public, 
în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

24. Soluţionarea litigiilor
24.1 Achizitorul şi executantul vor face 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 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, 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.

25. Limba care guvernează contractul
25.1 Limba cai-e guvernează contractul este limba română.

26. Comunicări
26.1 (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. .

f
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26.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

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

28. Dispoziţii finale
28.1 Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării contractului, 
sunt Claudiu Cuceu - consilier în cadrul Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice şi Ştefan 
Giurgiu - consilier în cadrul Serviciului de Monitorizare Servicii Comunitare de Utilităţi 
Publice din cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei Municipiului Zalău.

Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.

Achizitor, Executant,

MUNICIPIUL ZALĂU S.C. MEGATITAN S.R.L. BECLEAN

PRIMAŢI, ADMINISTRATOR, 
lOAN DANIiÎL mUANlONEL-CIUNT

DIRECTO^S®»^, 

ec. MARDUVA CUTRJTS /y"' A/fl
\

?!
7î

■r/Oa-s

\
\DIRl^TO 

ing. DĂNUŢ)q
HNIC,^

CUREAri

VIZAT SERVICIUL JURIDIC,

întocmit.
Claudiu Cuceu 
DT-SIAP/AP/CC-3ex
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MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016 - Zalâu, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
http;//www.zalausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

CONTRACT DE LUCRĂRI
Nr. QH. tokA

1. Părţile contractante:
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa I. Maniu, nr. 3, t 
0260/610550; fax: 0260/661869, cod fiscal 4291786, e-mail: primaria(gzalausj.r 

R062TREZ24A510103200200X deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin 
Ciunt - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic în calitate de achizitor,

elefon: 
o, cont

Ionelnr.

şi
Executant: S.C. TACON S.R.L., cu sediul în municipiul Zalău str. Morii nr. 1 4, jud. 
Sălaj, telefon/fax: 0740227929/0260-662336, e-mail: tacon zalaufojvahoo.com, număr de 
înmatriculare J31/106/2002, cod fiscal 14582537, nr. cont trezorerie R013 TREZ 5615 
069X XXOO 2438 deschis la Trezoreria Zalău, cont garanţie de bună execiţie nr.
_______________________________, deschis la__________________________
reprezentată prin ing. Cornel Tămăşan - administrator, în calitate de executant.

2. Definiţii
2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prszentul 
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza conţi actului 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 
contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. 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 p îrioada 
de referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în conformitate 
cu contractul;
f. recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea comjiletă a 
lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi i tilizată 
separat.
g. recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. 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, la cererea reprezentantului 
autorizat al acestuia.

Vizat Z 
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i. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu 
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, c e către 
comisia de recepţie numită de către achizitor.
j. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind 
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplir ire sau 
îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
k. forţa ■ majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor. Care nii se da :orează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contrachilui şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau . orice alte cal astrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embărgou, 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 cost sitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi.
l. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data receDţiei la 
terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului

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.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1 - Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările de reparaţii la faţada 
clădirii Primăriei Municipiul Zalau, Piaţa luliu Maniu, nr.3, jud. Sălaj-, cpnform 
solicitării de ofertă nr. 44873/ 30.06.2021, în condiţiile ofertei m. 113/07.07.202ră S.G. 
TACON S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Zalău cu nr. 46941 din 07.0 7.202T 
cu respectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentru execuţia şi finalizarea 
lucrărilor menţionate.

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului d 
achizitor, este de 261.870,33 lei fără TVA respectiv 311.625,69 inclusiv TVA.

2 către
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6. Durata contractului
6.1. - Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce 
efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contra ctate şi 
eliberarea garanţiei de bună execuţie.
6.2 - Termenul de finalizare a lucrărilor este de 3 luni de la data emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor.
6.3. - După expirarea termenului stabilit la art. 6.2. din contract, lucrările se vor executa cu 
aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 11.1 din contract.
6.4. Durata executării lucrărilor se prelungeşte automat, cu durata suspendării acestora, fără 
a fi necesar un acord de voinţă expres al părţilor în acest sens, în cazul în care lucr îrile se 
suspendă temporar, în baza unui Ordin de sistare emis de către reprezentantul achizi :orului, 
dirigintele de şantier, pe motiv de condiţii meteorologice nefavorabile executării lu crărilor 
sau la solicitarea achizitorului.

7. Executarea contractului
1A - Executarea lucrărilor se va realiza conform graficului de execuţie şi va încep 
semnarea contractului de către părţi.

e după

8. Documentele contractului 
8.1 - Documentele contractului sunt:

a) Solicitarea de ofertă nr. 44873/30.06.2021;
b) Oferta S.C. TACON S.R.L. nr. 113/07.07.2021, înregistrată la Primăria municipiului 

Zalău cu nr. 46941/07.07.2021;
c) Listele care cuprind cantităţile de lucrări, consumurile de resurse materiale, 

consumurile cu mâna de lucru, consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de 
construcţii şi consumurile privind transporturile, anexe la ofertă;

d) Garanţia de bună execuţie;
e) Acte adiţionale, dacă există;
f) Alte anexe la contract.

9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1 - (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 supraveghea lucrările, de a asigura forţa de munca, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte,, fie de natură provizorie, fie 
definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligaţia de a asigura paza şantierului pe perioada de execuţie a 
lucrărilor.
9.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedcsele de 
execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind caii :atea în 
construcţii.
(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut 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. V/zaţ ^ 

oficiul juridic j Pa{. 3 din 15



(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost 
întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor pem anente 
să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a 
lucrărilor. .
(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la cerere, caietele de 
măsurători (ataşamente/antemăsurători) 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.
(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere, detalii orivind 

fiecare categorie de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.
9.3 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice

A

problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. In 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 obligaţ a de a 
executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor 
legale.

A

(2) In cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină 
dificultăţi în execuţie care. generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi 
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
9.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date 
de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispoz itivelor 
şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate srorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini 
pe durata îndeplinirii contractului.
(3) în 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 resoectivă 
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 grija toate 
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
9.5 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror p 'ezenţă 
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 ocu 3ate de 
către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru 
respectivele persoane;

ii) 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 iu fost 
solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul 
protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi In 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.

iv) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezu tate în 
urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile g'ale în 
vigoare. Vizat
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9.6 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data semnării 
contractului de către părţi până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.
9.7 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a 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 oricăiei 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. (1), pentru care responsabilitatea 
revine executantului.
9.8 - (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 distiugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va 
selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi 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) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drun 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 podiiri sau 
drumuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi 
va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transf ortului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor , sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau 
poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
9.9 - (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, surjdus 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.
(3) Executantul are obligaţia de a sorta şi depozita materialele recuperabile pană la 
data predării acestora, către achizitor pentru valorificarea lor, pe baza de proces 
verbal de predare primire.
9.10 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascuise ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform art.
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare) 
şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile 
structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie^ferente 
execuţiei lucrării.

30 din
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9.11 - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 

proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în 
legătura 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.
9.12 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, 
următoarele:

a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
e) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control 

calitate, verificări şi încercări).
9.13 (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploa ârea şi 
întreţinerea lucrărilor conform prevederilor din cerinţele achizitorului.

(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei la ten'iinarea 
lucrărilor, numai după terminarea acestei instruiri.
9.14 (1) Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care a: putea 
avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la 
dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.
(2) Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi între ţinerea 
instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt 
deschise circulaţiei publice.
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile 
prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea 
nevoie ca loc de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe 
care achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.
9.15 (1) Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe 
şantier.
(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achiz torului 
şi Oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului ( e către 
achizitor.
(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului 
său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va ivea în 
vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în eioterior. 
în măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului.
(5) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu 
reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
(6) Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie p 'otejate 
cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebui(î să fie 
iluminate şi, la nevoie păzite.
(7) Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public 
trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se idealizează sub ciţptrolul
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serviciilor competente de către executant aceasta din urmă având ca responsa Dilitate 
furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsibil, în 
aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunile r unde 
circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.

10. Obligaţiile achizitorului
10.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizE ţiile şi 
avizele necesare execuţiei lucrărilor.
10.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, c acă 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;
c) căile de acces rutier.
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor iparate 

de măsurat se suportă de către executant.
10.3 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascuns(j în cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului.
10.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor 
informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - In cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obl gaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul 
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15y( pe zi 
întârziere din valoarea lucrărilor executate cu întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor.
11.2 - In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 17.1 din
contract, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la lennen, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3 - Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
11.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintr e păiti, 
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi • 
fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.5 - în cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul 
de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la desciiderea 
procedurii de insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de ucrari. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denuiţat de 
drept.
11.6. - Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarsa sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşesc valoarea penalităţilor ce 
pot fi percepute în condiţiile art. 11.1 şi 11.2 , în completare, părţile datorează daune- 
interese în condiţiile dreptului comun.
11.7. - în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării

art. 17.1, iarobligaţiei prind
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a executantului: de realizare a lucrărilor contractate conform art. 4.1), debitorul obligaţiei 
va datora creditorului obligaţiei, 100% din valoarea obligaţiei principale neexecutate, 
reprezentând daune-interese compensatorii.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de maxim 5 (cinci) zile luciătoare 
de la data semnării contractului. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a conţi actului 
reprezintă 10% din preţul contractului, fără TVA. De regulă, garanţia de bună execuţie se 
constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o insti uţie de 
credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi 
devine anexă la contract. In cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este m li mică 
de 5.000 lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea garanţiei acesteia 
prin depunerea la caserie a unor sume în numerar. în situaţia în care garanţia de bună 
execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de crec it, este 
obligatoriu a se preciza în cuprinsul poliţei sau scrisorii de garanţie că diminuarea valorii

^ acesteia, inclusiv la termen, se face doar cu acordul scris al achizitorului. Prevederile, 
termenele şi clauzele prevăzute în poliţele de asigurare trebuie să fie în concordanţă cu 
prevederile contractului de lucrări şi cu prevederile HG 395/2016, cu modific; irile şi 
completările ulterioare. Lipsa acestor precizări sau cuprinderea unor precizări restric ive, va 
determina/constitui motiv de respingere a instrumentului de garantare de către achizi or.
12.2 în situaţia în care garanţia de bună execuţie va fi constituită prin reţineri succesive din 
facturile emise, prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achiz torului 
(Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către confactant, 
în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului fără TVA. Pe parcursul 
îndeplinirii contractului achizitorul (Autoritatea Contractantă) urmează să alimenteze acest 
cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la 
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
12.3 - (1) In situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a ucrării 
Contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia 
de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare pre ungirii 
termenului de execuţie, în 5 zile lucratoare de la data semnării de către părţi a actului 
adiţional de prelungire.

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data e: epirării 
celei iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la se nnarea 
procesului verbal de recepţie finală.
12.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau (xecută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei p 'etenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica aces: lucru 
executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
12.5 - (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, după cum urm îază:

> 70®/© din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat până la ace(îa data 
pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

> 30®/© din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lu(;rărilor 
executate, în termen de 5 zile de la data semnării procesului verbal de recepţie 
finală.
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in urma unei solicitări scrise din partea executantului.
(2) Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, 

dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
12.6 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

13. începerea şi execuţia lucrărilor
13.1- Executantul are obligaţia de a începe lucrările după semnarea contractului d e către 
ambele părţi.
13.2 - Lucrările trebuie să se realizeze în termen de 3 luni de la data emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor.
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 itestaţi 
profesional pentru acest scop.
(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 execiţie. La 
solicitarea achizitorului, prestatorul se obligă să prezinte buletine de verificări/tes ări ale 
acestora. In cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine de verificări/testări 
solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezervă dreptul de a face 
aceste verificări/ testări pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmând a fi 
recuperată din valoarea lucrărilor executate.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, iiclusiv 
manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri 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

A

contractului. In 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 ucrări,
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate. f
(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.
(4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi m 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. (1) Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitJtea şi 
prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată p(;ntru o 
astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare 
pentru prevenirea accidentelor.
(2) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini act vitatea 
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunc erii şi 
autorităţii sale.
(3) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de nuncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau ţroduse 
de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau i|ţilizate
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de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentn acesta 
(subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în mcncă nr. 
319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prn H.G. 
nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desflşurării 
contractului.
(4) In cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidertul de 
muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
(5) Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi 
facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizit Dr.

14. întârzierea şi sistarea lucrărilor
A

14.1 - In cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţionale 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 lucrările r sau a 
oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

14.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 14.1. se 
realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.
(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de 
suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru re: ntrarea 
în ritmul normal.
14.3 - Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 23.1, acesta are drep ul de a 
sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termenul 
prevăzut la art. 17.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrărilor
15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi f nalizat 
într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul cenvenit, 
termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
15.2 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia :

a) de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de r(;cepţie, 
solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie;

b) de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "confoTne cu 
execuţia", precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real 
executate. Aceste înregistrări vor fi păstrate pe şantier şi vor fi utilizate în scopul 
recepţiei lucrărilor. Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achiz torului 
planşe ale lucrărilor conforme cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cun sunt 
executate, şi le va transmite după caz, pentru revizuire potrivit prev(derilor 
contractului.

c) lucrările nu vor fi considerate tenninate în vederea efectuării recepţiei până la 
primirea de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. b).

(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
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cazul în care sC : constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate 
executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După cons tatarea 
remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, ach zitorul 
va convoca comisia de recepţie.
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 vede'e fizic 
şi funcţional.

16, Perioada de garanţie acordată lucrărilor
16.1 - Perioada de garanţie este de 12 luni şi decurge de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.
16.2 - (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 \ iciilor, 
contracţiilor 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 neconfoime 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 către 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 - în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2, alin. (1), 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le e<ecute. 
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la execut mt sau 
reţinute din sumele cuvenite acestuia.
16.4. Garanţia lucrărilor executate este de 12 luni de la data semnării procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata 
de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea 
normelor de execuţie.

17. Modalităţi de plată
17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile de 
la comunicarea facturii de către acesta. Facturile se vor emite în baza situaţiilor de lucrări 
confirmate la plată de către reprezentantul achizitorului, după executarea lucrărilor.
17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 17.1 din contract, 
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul 
execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător :dlei de 
efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul vi. relua 
executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.
17.3 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenoru lui), 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, înlodmită
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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 se depun de către executant în 2 exemplare; acestea se conf rmă în 
termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor.
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare dar nu influ(;nţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, c e către 
achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
17.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei c e 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 litig u va fi 
plătită imediat.
17.5 - 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 procesului verbal de recepţie finală.

18. Ajustarea preţului contractului
18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului suit cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
18.2 - Preţul lucrărilor este cel din oferta/propunere financiară, dacă nu se modifică prin 
act adiţional.
18.3 -Ajustarea preţului contractului este posibilă numai în cazul în care au loc molificări 
legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ce obiect 
instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se 
reflecta în creşterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat preţul 
contractului.

19. Asigurări
19.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrăiilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare 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
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contrava loarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, 
inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit, j'^.ceastă 
asigurare trebuie să fie în vigoare de la data începerii lucrărilor până la data emiterii 
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va menţine 
această asigurare pentru a furniza acoperire până la data emiterii. Procesului vehal de 
recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este responsabil şi care 
sunt generate de o cau2ă apărută înainte de emiterea, Procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, precum şi pentru pierderi sau daune cauzate de executant în cursul 
oricăror altor operaţiuni.
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(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţin egală 
cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare dintre 
utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului spre 
şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj executantului.
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din 
vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către 
executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi menţinută 
în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va participa la execuţia 
lucrărilor. Achizitorul vor fi de asemenea despăgubiţi potrivit prevederilor poliţei de 
asigurare, cu excepţia faptului că această poliţă poate exclude pierderi şi reclamaţii în 
măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a achizitorului sau a 
personalului achizitorului. Pentru angajaţii unui subcontractant, asigurarea poate fi 
încheiată de către subcontractant, dar executantul va fi cel responsabil pentru respectarea 
prezentei clauze.
(6) 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).
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca 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 nici un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adi s unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant.

20. Amendamente
20.1 - (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, ])rin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

21. Subcontractanţi
21.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemiaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
21.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul ' 
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 ace ştia nu 
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
21.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul 
contractului şi va fi notificată achizitorului.

toate

n care

22, Cesiunea
22.1 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garaijţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
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ucrâiii22.2 - Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
22.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei ces 
respectarea dispoziţiilor articolului 22.2.

Luni cu

23. Forţa majoră
23.1 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.2 - 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.
23.3 - Partea contractantă care invoca 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.
23.4 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai nare de 
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24. încetarea contractului
24.1 - Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului ve'bal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
24.2 - Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei, de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre fărţi, a 
obligaţiilor contractuale.
24.3 - Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public, 
în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. .

25. Soluţionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadru sau în 
legătură cu îndeplinirea contractului.
25.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solihta ca 
disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.

26. Limba care guvernează contractul 
26.1 - Limba care guvernează Contractul este limba română.

27. Comunicări
27.1 - (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 câl şi în 
momentul primirii.
27.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.
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28. Legea aplicabilă contractului 
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

29. Dispoziţii finale
29.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din car î două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
29.2. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, 
este ing. Emil Bălăjel consilier Achiziţii publice în cadrul Direcţiei tehnice - Serviciul 
Investiţii, Achiziţii Publice, al Municipiului Zalău.

Executant,Achizitor,

MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR, 

IONEL CIUNT

S.C. TACON S.R.L. ZALĂU
ADMINISTRATOR, 

ing. CORNEL TAM^SAN

’AR 1

DIRECTO
ec. MARIANA CWUŞ

MIC,

\

DIRECT^ TEH]S[IC, 
ing. DĂNUŢ C CUREA

SERVICIUL JURIDIC,

întocmit,
ing. Emil Bălăjel
DT-SIAP/PA/EB/3ex
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