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CONTRACT DE LUCRĂRI 
Nr.i/fe/y- din Jgj^.2022

1. Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa 1. Maniu, n.r. 3, tel: 0260/610550; fax: 0260/661869, e-mail: 
primaria@zalausj.ro, cod fiscal 4291786, conturi nr. R016 TREZ 24A8 4030 3580 lOlX, 
R032 TREZ 24A8 4030 3580 102X, R096 TREZ 24C8 4030 3580 lOlX, deschise la 
Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, ec. Mariana Cuibuş - Director 
economic, .în calitate de achizitor. şi
Asocierea S.C. AVRIL S.RX. & SC. DELCAR S.R.L., formată din:
Lider de asociere: S.C. AVRIL S.R.L. cu sediul în localitatea Negreşti Oaş, str. Livezilor, 
nr. 37, jud. Satu Mare, tel. 0744.533.251, 0260.610.765 
înmatriculare J30/1623/1992, CUI RO 2825969, nr. cont R054 TREZ 5465 069X XXOO 
6510, deschis Trezoreria Satu Mare, cont garanţie

, deschis la Trezoreria .........

e-mail: avril@avril.ro, număr de

de bună execuţie 
.............. reprezentatănr

prin Savu loan, Administrator, şi
Asociat: S.C. DELCAR S.R.L. cu sediul în localitatea Zalău, str. Sărmaş, nr. 3A, jud. Sălaj, 
tel. 0741.272.472, e-mail: scdelcar2005@gmail.com, număr de înmatriculare J31/332/2005, 
CUI RO 17539345, reprezentată prin Chende Radu, 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 niunite 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 tenninarea 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 
confonnitate 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 constmcţii 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 
plâtibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de n^idg^jnire sau 
îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
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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 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apămte 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. 
J. 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 
temiinarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile conti-actului.
3. Interpretare
3.1 Iii prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 

0 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

asemenea

vor

4. Obiectul contractului
4.1 Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările pentru realizai-ea obiectivului de 
investiţii: „Pietonizare strada Unirii” din Municipiul Zalău, în conformitate cu proiectul 
tehnic şi cu documentaţia de atribuire care au stat la baza achiziţiei lucrărilor, cu respectarea 
obligaţiilor asumate prin prezentul contract şi prin oferta prezentată la licitaţia deschisă, 
publicată în SEAP, prin anunţul de participare nr. CN1040024 din 05.03.2022.
4.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentru execuţia si finalizarea 
lucrărilor menţionate.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor,

^ este de 17.512.023,76 lei, fără TVA, respectiv 20.839.308,27 lei, cu TVA.
6. Durata contractului
6.1. Contractul de lucrăid 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 buna execuţie.
6.2 Durata contractului este compusă din:
6.2.1 Durata executării lucrărilor, care este de 12 luni, de la data emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor, conform graficului de execuţie.
6.2.2 Durata efectuării recepţiei la temiinarea lucrărilor, care este de o lună de la data 
comunicării de către executant, a terminării execuţiei lucrărilor.
6.2.3 Durata garanţiei lucrărilor, care este de 5 ani de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor.
6.3: După expirarea termenului stabilit la art. 6.2.1 din contract, lucrăiile, 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 sistare emis de către repr-ez-enta a^izitorului,



dirigintele de şantier, pe motiv de condiţii meteorologice nefavorabile executării lucrărilor 
sau la solicitarea achizitorului.
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. 729/07.01.2021, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere 

aduse până la depunerea ofertelor;
b) documentaţia tehnico-economică, faza Proiect tehnic, inclusiv clarificările şi/sau măsurile 

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

perioada de evaluare;
d) graficul de execuţie;
e) programul calităţii pentru execuţia lucrării;
f) instrumentul de garantare privind constituirea garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul;

^ g) instrumentul de garantare privind returnarea avansului, dacă este cazul;
( h) Contractul de asociere nr. 1013/08.06.2022, înregistrat la Municipiul Zalău

46960/10.06.2022, încheiat între S.C. AVRIL S.R.L. şi S.C. DELCAR S.R.L.;
i) Contractul de subcontractare nr. 1015/08.06.2022, înregistrat la Municipiul Zalău cu nr. 

46957/10.06.2022, încheiat între S.C. AVRIL S.R.L. şi S.C. ORIZONT ELECTRIC 
S.R.L.;

j) Contractul de subcontractare nr. 1014/08.06.2022, înregistrat la Municipiul Zalău 
46954/10.06.2022, încheiat între S.C. AVRIL S.R.L. şi S.C. SESAM PROTECT S.R.L.;

k) acte adiţionale, dacă există;
l) alte anexe la contract.
9. Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1 Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării 
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.

cu nr.

cu nr.

sunt

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 sc 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 constmcţii.-z^^^ )
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(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.
(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.
(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la cerere, caietele de 
măsurători (ataşamente/antemăsurători semnate de către executant şi diriginte de 
şantier) 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 fiecămi tip de utilaj existent pe şantier.
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 achizitoralui 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) 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 
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 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

A este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea 
ti'asării 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 â 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 căti-e 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.
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iv) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile re2ailtate 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 cai-e 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 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil 
sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând dîn 
în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine 
executantului.
1,0.9 (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 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 
poduiilor 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 avaiierea 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 şantiemlui.
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.
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, umiare a nerespectării 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 echipamenteler-m^erialele.
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instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor 
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 
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 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).
10.14. (1) Executantul va efectua instmirea personalului achizitorului pentnj 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.

W 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 constimirea şi întreţinerea instalaţiilor 
şantiemlui, 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.
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 atât 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 toata 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 confomiă 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.

sau
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(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.
10.17. Executantul are obligaţia de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor 
referitoare la prezenta investiţie cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de AM POR/ OI 
POR sau de alte structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente 
fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, după
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 a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a 
convenit altfel, uimătoarele:
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 aparate de 

1^ 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.
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1 In cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (potrivit art. 6.2 din contract), achizitorul are dreptul de a 
calcula, iar executantul va plăti achizitorului, cu titlul de penalităţi (daune-interese moratorii), 
o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea lucrărilor 
realizate cu întârziere, în termen de maxim 30 zile de la data comunicării penalităţilor 
datorate. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecai-e zi întârziere, până la

1^ îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.2 In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18.1 din 
contract, 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 Ia îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3 Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
12.4 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.
12.5 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 instanţă 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.
12.6 Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoar^a-penalităţilof-

caz.
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percepute în condiţiile art.12.1, 12.2 şi 12.7, în completare, părţile datorează daune-interese 
în condiţiile dreptului comun.
12.7 în cazul în care oricare dinti-e părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării obligaţiei 
principale contractuale (a achizitorului: de plată a lucrărilor conform art. 18.1, iar a 
executantului; de realizare a lucrărilor contractate confonn art. 4.1), debitoi*ul obligaţiei va 
datora creditorului obligaţiei, 100 % din valoarea obligaţiei principale neexecutate, 
reprezentând daune interese compensatorii.

Clauze specifice
13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul fără 
TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de buna 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.
Potrivit prevederilor art. 40 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică/acorduri cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice şi având în vedere 
Notificarea ANAP din data de 10.01.2022 privind acceptarea în procedurile de achiziţie 
publică/ sectorială a garanţiilor de participare/de bună execuţie emise de către instituţiile 
financiare nebancare, ^.,autoritatea/entitatea contractantă NU poate accepta constituirea 
garanţiei de participare/de bună execuţie printr-un instrument de sarantare emis de o
instituţie financiară nebancară
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 un 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

W prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa 
sumei stabilite drept gai-anţie de bună execuţie. Suma finală care se va reţine din sumele 
datorate şi cuvenite contractantului va fî în cuantum de 10% din valoarea fără TVA a valorii 
totale a lucrărilor executate în cadrul contractului.
13.2. (2). In situaţia în care garanţia de bună execuţie este constituită prin instrument de 
garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat 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.
13.3. (1) în situaţia în care garanţia de buna execuţie este constituită prin insti-ument de 
garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau o societate de 
asigurări, valabilitatea garanţiei de bună execuţie va fi până la expirarea termenului^ 
realizare a recepţiei la terminarea lucrărilor, conform articolului 6.2.2 din contracf;
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13.3.(2) După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor suma aferentă garanţiei de 
bună execuţie se va putea reduce, pentru perioada de garanţie a lucrărilor, respectiv 
până la recepţia finală, conform prevederilor art.13.8 din contract.
13.4 (1) In situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv foi-ţa majoră) executantul are obligaţia de a 
prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii 
temienului 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 si vână la semnarea procesului verbal âp. 
recepţie finală. Este obligatorie menţionarea distinct în scrisoare/alt act a obligaţiei 
societăţii bancare sau societăţii de asigurări de a obţine acordul scris al benenciaruhd 
pentru stingerea acesteia.
13.5 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.
13.6 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.
13.7 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.
13.8 (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;

> 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.
13.9 Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

.A

14. începerea şi execuţia lucrărilor
14.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările după predarea amplasamentului şi 
emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări 
Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
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 achizitoinlui, 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 achizitomlui, executantul va prezenta un grafie-Tevizuit, hPVefeea



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) In cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, tenninarea 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 intre în normal şi să îl avertizeze că, în 
cazul neconformării, la expirai'ea 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. Păi-ţile contractante 
obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesional pentm 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 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 di*eptul 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 
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 confonnitate cu prevederile contractului. 
In 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 
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.
14.6. (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 pentru 
prevenirea accidentelor.
(2) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea 
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul perckării- răspunS^ şi

au
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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 pentm acesta 
(subcontractanţi), în confonnitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
319/2006 şi a Nonnelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 
142^2006, 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 persoanei autorizate de achizitor.
(6) ExecutaiifuI are obligaţia de a sorta şi depozita materialele recuperabile până la data 
predării acestora, către achizitor pentru valorificarea lor, pe baza de proces verbal de 
predare primire.

W ^' 15. întârzierea şi sistarea lucrărilor
15.1 In 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 reintrarea 

IP în ritmul normal.
15.3 Fără a prejudicia dreptul executantului confoim 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, tennen 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 
unnătoarea succesiune:

(a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste 
funcţionale pentru a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să funcţioneze 
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 
este specificat, în toate condiţiile admisibile de funcţionare; -------------
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(c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările sau sectoarele de lucrări pot 
funcţiona în condiţii de siguranţă, confoim prevederilor contractului.

(2) In 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 fî considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit prevederilor 
contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitomlui.
16.3 (1) Eff finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia:
a) de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând 

acestuia convocarea comisiei de recepţie. Această notificare, va fi comunicată de către 
executant, achizitorului după confirmarea de către achizitor a situaţiilor de lucrări finale, 
executate în cadrul contractului, confirmate la plată de dirigintele de şantier.

;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 
confonne 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. a) şi b).

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate, confmnate de dirigintele de şantier şi a 
constatărilor efectuate pe teren, achizitoml 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.
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. în 
funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
16.5 Recepţia se poate face şi pentru păi*ţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional.

C

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
17.1 Perioada de garanţie este de 5 ani şi decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor 
şi până la recepţia.finală a lucrării.
17.2 (1) în perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 
acliizitor, 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 prev 

contractului; sau
pile
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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 bâza 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 în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin. (1), 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. 
Cheltuielile aferente acestor lucrăii vor fi recuperate de către achizitor de la executant 
reţinute din sumele cuvenite acestuia.
17.4. Garanţia lucrărilor executate este de 5 ani de la data semnării procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi după împlinirea acestui tennen, pe toată durata de 
existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea 
normelor de execuţie.
18. Modalităli de plată

^ 18.1 Achizitorul va efectua plata către furnizor, în contul de Trezorerie al acestuia, după cum
( urmează:

a) în situaţia existenţei disponibilului necesar din prefmanţări sau buget local/alte surse, în 
tennen de 30 zile de la data emiterii fâcturii;
b) în situaţia aplicării mecanismului cererii de plată către finanţator, achizitorul va transmite 
spre decontare documentele de plată fmanţatomlui, iar plata se va face în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data virării de către finanţator a sumelor solicitate către Municipiul Zalău, dar 
nu mai târziu de 60 zile de la data emiterii facturii.
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 
măi scurt timp posibil.
18.3 (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans prestatorului, în cuantum de 15% din 
valoarea contractului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de garanţie de

^ returnare a avansului, conform Hotărârii nr. 264/2003. Potrivit ait. 6 alin. (l'^l) din HG 
264/2003 şi potrivit prevederilor art. 52 alin. (10^1) din Legea 500/2002 şi ale art. 54 alin. 
(9'^I) din Legea 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, la efectuarea plăţilor 
pentm lucrările executate, avansurile acordate vor fi recuperate până la finalizarea 
execuţiei lucrărilor, prin aplicarea unei cote de 30% fiecărei facturi emise.
(2) Garanţia privind returnarea 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) Achizitoml poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru returnarea avansului în 
cazul în care se prelungeşte durata contractului.
(4) Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru returnarea avansului la data îndeplinirii 
integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.
18.4 (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la 
valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările 
executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel 
încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii, 
achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi cpm/miteVcu

sau
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acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în conti’act 
sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situaţiile de plată se depun de către executant dirigintelui de şantier în 2 exemplare; 
acestea se confirmă de către acesta în termen de 10 zile de la primirea lor.
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dai* nu influenţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către 
achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
18.5 Plata factui'ii 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 
va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului. Recepţia finală va fi executată 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.
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 aparea privind lucrările executate, utilajele, 
instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi 
reprezentanţii împuterniciţi sa verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, p 
şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau 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”.
(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 terminarea 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 cai-e sunt generate de o 
cauză 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.
(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 împoti*iva responsabilităţii penti*u 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din 
vătămări coiporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către 
executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi menţinută în 
vigoare şi efectiviţate pe toată durata în care acest personal va participa la execuţia lucrărilor. 
Achizitorul şi dirigintele de şantier 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 achizitoiului 
personalului achizitorlui. Pentru angajaţii unui subcontractant, asigurarea poate fi încheiată de 
către subcontractant, dar executantul va fi cel responsabil pentru respectarea prezentgM
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(6) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitomlui, 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 subantreprenorii or 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. Amendamenle
20.1 (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Păi-ţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
21. Sub contractanţi
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 Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contoctele 

( încheiate cu 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 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 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.
22. Cesiunea
22.1 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind gai'anţia 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 plată către tei*ţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu
respectarea dispoziţiilor articolului 22.2.

;
23. Forţa majoră
23.1 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul eontraet, 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 păiţilor 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 mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin dr^*^ 
prezentului contract, fără ca vreuna din păiţi să poată pretinde celeilalte daunerinteresfir—, /
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24. Modificarea contractului
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 
schimbări nu vor constitui în mod necesar o modificare); 
schimbări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări; 

iii. schimbări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dhnensiunilor unei părţi din lucrări; 
iV. omi terea unor lucrări;
V. orice lucrări suplimentare necesai-e pentiii realizarea obiectivelor prevăzute în contract;

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

24.2. Executantul nu va face nicio modificare, până când achizitorul. Proiectantul şi 
Dirigintele de Şantier nu va dispune sau nu va aproba o modificare.
24.3. 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 pentru realizarea 
acestora;

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

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

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

iii. să transmită comentarii.
24.5. (1) Diferenţele dintre cantităţile estimate iniţial şi cele real executate, fără modificarea
proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, nu vor fi inteipretate ca o modificare în condiţii

0 excepţionale/substanţială/nesubstanţială, în situaţia în care aceste diferenţe sunt datorate doar 
hepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea execuţiei, fără a fi afectat proiectul telinic 
sau specificaţiile tehnice.

(2) Modificările nesubstanţiale în cazul în care se fac în limita valorii contractate se 
formalizează prin uimătoarele înscrisuri: note de constatai'e, memorii justificative, dispoziţii 
de şantier, liste de cantităţi (note de renunţare şi note de comandă suplimentară), 
executantului, acordul/refbzul achizitorului în scris.
24.6. în cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului final/total al contractului, 
achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu executantul.
24.7. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a conti*actului, de a conveni 
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul părţilor, fai*ă a afecta caracterul general al contractului, în limitele 
dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea. m\ 98/2016, coroborate cu prevederile 
referitoare la modificări contractuale din HG nr, 395/2016 (art. 164 alin. 4 ).
24.8. (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 
se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire. r——-—
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(2) în situaţiia nerespectării dispoziţiile alin. (1), achizitorul are dreptul de a denunţa 
unilateral prezentul contract.
25. Ajustarea preţului contractului
25.1 Contractul de achiziţie publică de lucrări, poate fi ajustat prin actualizarea preţurilor 
aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ţine seama de orice 
creştere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat preţul 
contractului, confonn prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2021 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr.281/2021 şi ale Ordinului 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 2050/30.12.2021.

Prevederile Ordinului MDLPA nr. 2050/30.12.2021 se aplică contractelor finanţate prin 
Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Conform Anexei nr.l la OMDLPA nr. 2050/30.12.2021 formula de ajustare care 
aplica pentru ajustarea preţului contractului, pentru restul rămas de executat, după 6 luni de Ia 
data semnării contractului, este:

se va

An = av + m * Mn/Mo,
Unde:

ţ „An” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele 
Q din cadrul situaţiilor de lucrări care vor fi prezentate la plată.

Notă: Ordonanţa permite doar ajustarea cheltuielilor aferente materialelor.Nu vor fi 
ajustate alte cheltuieli directe, cheltuielile indirecte şi profiitul. De asemenea coeficientul de 
ajustare nu se va aplica echipamentelor, dotărilor şi activelor necorporale cuprinse în 
contractul de lucrări.
„av” este un coeficient fix şi reprezintă valoarea procentuală a plaţii în avans conform 
contractului;
„m” reprezintă ponderea indicelui de cost în construcţii pentru costul materialelor;
„Mn” reprezintă indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor aferent lunii 
anterioare solicitării de plată. Valoarea indicelui este publicată de Institutul Naţional de 
Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri;
„Mo” reprezintă indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor aferent lunii 
încheierii contractului.

Se va verifica următoarea ecuaţie av + m = 1.
{m=l-av, respectiv dacă av=0,2, rezultă că m este 0,8).
în cazul în care indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor pentru luna de 

referinţă nu este disponibil, se va folosi ultimul indice disponibil, iar ajustarea va fi 
recalculată atunci când indicele va fi disponibil (respectiv când valoarea va deveni definitivă).

Coeficientul de ajustare se va aplica valorii cu cheltuielile de materiale care vor fi 
solicitate la plată. Executantul va detalia în situaţiile de lucrări realizate şi solicitate la plată, 
fiind obligaţia executantului să determine valoarea acestora.

. A

In situaţia în care în timpul derulării contractului apar lucrări suplimentare 
echivalent în oferta iniţială, costul materialelor aferente acestor lucrări, se va ajusta confonn 
fbnnulei de mai sus.

care au

Pentru lucrările suplimentare care nu au echivalent în oferta iniţială, luna de bază avută 
în vedere în cadrul formulei de ajustare a costului materialelor este luna încheierii actului 
adiţional.

Determinarea preţului final al contractului se realizează după depunerea ultimei 
solicitări de plată, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor 
efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită de 
executant, diriginte de şantier şi aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea
unui act adiţional la. contract. Preţul final al .contractului de achiziţie^publică/efintractului



sectorial de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
obiectivului/proiectului de investiţii cai'e face obiectul contractului, aprobaţi potrivit legii. 
25.2. Ajustarea preţului contractului este posibila în confonnitate cu prevederile art.164 din 
HG 395/2016, şi în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către 
■autorităţile locale acte administrative cai'e au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea 
la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe 
baza cărora s-a fondamentat preţul contractului.
25. încetarea contractului
25.1 Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de recepţie 
finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
25.2 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 păi-ţi, a obligaţiilor 
contractuale.
25.3 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
conti'actantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe cai'e nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale

ţ în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. în acest caz, 
^ executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoai'e pentru partea din contract 

îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
26. Soluţionarea litigiilor
26.1 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.
26.2 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.
2 7. Limba care guvernează contractul
27.1 Limba cai'e guvernează contractul este limba română.
28. Comunicări
28.1 (1) Orice comunicare între păi*ţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 

- să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie îm-egistrat atât în, momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii.
28.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
29. Prelucrarea datelor cu caracter personal
29.1. Executarea contractului de servicii presupune prelucrarea datelor cu caracter personal 
fapt pentru care părţile se 'obligă:
a) să respecte nonnele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind protecţia 
datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului m'. 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 abrogai'e 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 mo^

/^st
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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 ai'hiveze datele cu caracter personal care 
realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul execuţiei lucrărilor aferente contractului 
„Pietonizare strada Unirii” din municipiul Zalău.
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care pennite identificarea persoanelor 
vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului pentru 
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 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
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), confonu obligaţiilor ce derivă din 
prevederile Regulamentului nr. 679/2016y
î
30. Legea aplicabilă contractului
30.1 Contractul va fi interpretat confonu legilor din România.
31. Dispoziţii finale
31.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două exemplare 
pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
31.2. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, este 
ing. Delia Hanga, consilier achiziţii - Serviciul achiziţii investiţii publice din cadrul Direcţiei 
tehnice a Primăriei municipiului Zalău.

ACHIZITOR,
MUNICIPIUL ZALAU,

se vor

care au

sau

EXECUTANT,
Asocierea S.C. AVRIL S.R.L. & 

.C. DELCAR S.R.L.Yar.C.

PRIMAR, 
Ionel Ciunt Lider de asociere 

' S.C. AVRIL S.R.L.
Administrator 

l\ Savu loan
Şef serviciu finaîioiar,ngQnJ;abilitate, buge);p|^ ^ 

ec. Mu^ii?T^ţfârgăreta

DIR «2

Asociat,
S.C. DELCAR S.R.L. 

Administrator
jfc servicii comunil^e dfe utilităţi publice Chende Radu 
fodica /

ţH^ADIRECŢI^ 
Şef serviciu monitoi;

ing. Ciur

întocmit, 
ing. Delia Han
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MUNiCfPtUL ZALĂU
PRIMAR

450D16-2alâu, Piaţa luliu Maniu nr.-.. Judeţul Sâiai 
Telefon; (40)2&'0 610550 
hîLp .zaiausj .ro

rax.(40)260.6618&9 
e- maiI: pri miari 8@zb lausj. ro

CO^NTRACT DE LUCRĂRI 
Nr. JîB^l din Q,^M,Qa>n

0(9 (!)(o-W^
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: prim ar i a@2a 1 aus i. ro. cod 
fiscal 4291786, cont iu. R023 TREZ 24A7 4050 1710 130X deschis la Trezoreria 
Zalău, reprezentat prin Ionel Cmnt - Primar şi ec. Mariana Caibuş - Director 
economic, în calitate de achizitor.

ŞI
V,

S.C. MEGATITAN S.R.L. cu sediul în Beclean, Str. Someşului Nr. 31, jud.^Bistriţa - 
Năsăud telefon/'fax,: 0263 343 200, email: office@me.gatitan.ro. cod fiscal RO 
14168293, Nr. Reg. Corn. J06/277/2001,cont nr. R084 TREZ 1015 069X XXOO 6303, 
deschis la Trezoreria Bistriţa, cont de garanţie de bună execuţie nr. RO___
----- ^-----------------------------deschis Ia Trezoreria Bistriţa, reprezentată prin loan
Daniel Bălan - Administrator, în calitate de executant.

TREZ

2. Definiţu
2.1 în prezentul contract următorii temieni vor fi i,nterpreta.ţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizMor şl executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract;
c. preţuJ coimactulm - preţul plătibil executantului de către acliizitor, în baza 
contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor oblisaţiilor sale, 
asumate prin confiact;
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 executa.te în 
perioada de referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor 
în confomiitate cu contractul;
£ recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la temiinarea completă a 
lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi 
utilizată separat,
g. recepţia finală - recepţi a efectuată după expirarea perioadei d e garanţie.
h. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi semnat 
în confomiitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către acliizitor,' la 
reprezentantului autorizat al acestuia.

t:

cererea
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i. proces verbal de receppe finală - documential întocniii şi semnat în confbnnitate cu 
RegulamentuJ de recepţie a lucrărilor de constimcţii şi instalaţii aferente acestora, de 
către comisia de recepţie numită de către achizitor.
j. pemilitaie cmitractuală: despăgubirea stabilită m contTaaul 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 eveniinent mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestoi'a, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii 
contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului: 
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţi.]., incendii, inundaţii sau-orice 
alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat foiţă majoră^ un 

eveniment asemenea celor de mai sus caiu, fără a crea o imposibilitate de executare, 
face e.x1,rem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din păiţi. 
i. zt - zi calendaristică; cm - 365 zile.
m, garanţia de hună 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 
teniiinarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.

se pot modifica termenii şi condiţiileo, act adiţionai: document prin care 
contractului.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contiare cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural şi ^'ice 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 raportai'e la întregul contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4A Executantul se obligă sa elaboreze documentaţia tehnică detaliată la art. 5.1 din 
contract, să presteze senficii de asistenţă telinică. din partea proiectantului pe parcursul 
executârii lucrărilor şi să execute lucrările de construcţii-montaj aferente obiectivului 
de investiţii
menajere din Menicipiol Zalăii, în varianta ie amplasare subterană a acestora”, 
în conformitate cu oferta postată în catalogul publicat în SEAP, identificată cu nr. 193 
din 04.05.2022, înregistrată la Municipiul Zalău cu iu. 36934 din 04.05.2022, cu 
prevederile Caietului de sarcini nr. 25503 din 23.03.2022 şi cu respectarea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract.
4.2 Locaţiile celor 5 puncte de colectare deşeuri suirt uimătoar-ele:

1. Str, Cri şan, zona bloc 158;
2. Str. Andrei Mureşanu, zona bloc A29;
3. Str. Victor Deieu, zona bloc Gl 8 ;

„ModerEizarea/amenajarea a 5 pnncte de colectare a deşeurilor
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4. Bd.. Mihai Viteazu, zona bloc 120A (în spate);
5. Str. Lt. Col. Pretorian, zona, bloc N96 (centru de recrutare).

4.3 Loca,ţii]e rezen-l în cazul în care condiţiile din teren nu peraiit realizarea 
obiectivului în unele din cele 5 locaţii propuse, sunt următoarele:

Str. Toporaşilor, zona bloc S8 ;
2. Str. Mihai Eminescu, zona bloc E2 (în spate);
3. Str. loan Nechita, zona bloc F5 (loc de joacă);
4. Str. Pictor loan Sima, zona bloc P43;
5. Stt. General Dragalin.a, P-ţa agroalimentară Dumbrava Nord,

Profi.

4.4 hdodificarea 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 pmtate în scris de cătie păiti, tară 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 de 338.885,00 Iei fără TVA, respectiv 403.273,15 Iei csi TVA inclus, 
detaliat conform ofertei nr. 193 din 04.05.2022, înregistrată la Municipiul Zalău 
36934 din 04.05.2022, după cum urmează:

1.

zona magazm

cu nr .

Nr. Total lei 
(fără TVA)

Denumire obiect
crt.

Sentdeîi de proiectare, din care.:I. 7.500,00
Servicii de proiectare faza DTAC, mclusiv documentaţia pentru 
obţinerea Certificatului de Urbanism (CU) şi documentatiile 
pentru obţinerea acordurilor şi avizelor solicitate prin CU______
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), inclusi%^ 
elaborare documentaţii pentru obţinerea acorduriJor/avizelor la
faza PT ___________________________________________
Sertdciî de verificare tehnică a PT şi a documenta.ţiilor pentru 
obţinerea acordurilor/avizelor

1. 2.000,00

2. 5.500,00f:
0,00

Sen-icii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe 
parcursul executării lucrărilorII. 500,00

in. Execuţie Iuc.rări, din care: 330.885,00
Cheltuieli pentru investiţia de baza, din care:1. 329.885,00
Construcţii şi instalaţii1.1. 329.885,00
Organizare de şantier, din care:2. 1 ■000,00
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de ş^tier2.1. 1.000,00
TOTAL GENERAL 338.885,00

5.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit 
contractului. /

fîTmdepiinirea
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5.3 Achizitoruj se obligă să suporte separat contravaloarea acordurilor şi avizelor 
solicitate prin Certificatul de urbanism, care vor fi plătite direct deţinătorilor de 
utilitâţi/societaţi a^dzatoare.

6. Durata contractului
6.1 Contractul de lucrări, .intră .în vigoare la data semnării de că,tre părţi şi produce 
efecte pâ.nă la încheierea procesului verbal de recepţie fmală a lucrărilor contracta.î.e şi 
eliberarea garanţiei de bună execuţie.
6.2 Durata contractului este compusă din:
6.2.1 Durata prestării seniciilor de proiectare, care este de 1,5 luni începând cu data 
semnării contractului de către ambele părţi, pentru proiectare, obţinerea Certifica,tului 
de urbanism., a avizelor şi autorizaţiilor necesare, inclusiv a Autorizaţiei de construire.
6.2.2 Durata executării lucrărilor şi prestării ser\’iciilor de asistenţă tehnică din partea 
proiectantului, care este de 2 Ioni de la da,ta emiterii Ordinului de începere a lucrărilor 
de către Municipiul Zalău, după obţinerea Autorizaţiei de construire.
6.2.3 Dura.ta efectuării recepţiei la temiinai'ea lucrărilor, care este de o luna de la d,ata 
comunicării de către executant, a temiinării execuţiei lucrărilor.
6.2.4 Durata garanţiei lucrărilor, care este de 60 luni de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor.
6.3. După expirarea termenului stabilit la art. 6.2.1 din contract, lucrăiile 
executa cu aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 10.1 din contract.
6.4. Durata executării lucrărilor se prelungeşte a,utoma.t, cu durata suspendării acestora, 
fără a fi necesar un acord de voinţă expres al părţilor în acest sens, în cazul în 
lucrăiile se suspendă temporar, în baza unui Oi-din de sistare emis de către 
reprezentantul achizitorului, dirigintele de şantier, pe motiv de condiţii meteorologice 
nefavorabile executăiii lucrărilor sau la solicitarea achizitorului.

7. Dacmmntele contractul ui
7.1 Documentele contractului sunt:

a) Caietul de sarcini nr. 2.5503 din 23,03.2022;
b) Oferta S.C. MEGATITAN S.R.L. Beclean, postată în catalogul publicat în 

SEAP, identificată cu nr. 193 din 04.05.2022, uiregistrată la Municipiul Zalău 
cu m*. 36934 din 04.05.2022;

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

V V

se vor

care
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8, OhligaţiUe principale ale executantului
8.1 Obligaţiile executantului prmnd 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 gai-anta ca el, proiectanţii şi 
capacitatea neoesai'ă pentru proiectare;

subproi ectanţii^jărăm^eri enţa şi
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8.1.4 Executantul îşi asumă răspunderea pimdnd disponibilitatea proiectanţilor de a 
participa Ia discuţii cu achizitorul şi./sau persoana autorizată de acesta, ori de câ.t;e ori 
este necesar, pe parcursul derulării contractului şi până Ia data expirării garanţiei de 
bună execuţie a contractului;
8.1.5 Executantul are obligaţia de a se 
lucrărilor respectă cerinţele itnpuse de că.tre acliizitor şi va fi responsabil pentiu 
proiectarea lucrărilor la standardele în vigoare;
8.1.6 Executantul are obligaţia de a proiecta toate lucrările (prot^izorii sau pennanente) 
necesare îndeplinirii obiectului prezentului contract
8.1.7 Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele 
tehnice şi prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor 
referitoare la mediul înconjurător;
8.1.8 Executantul se obligă să p.resteze sei-viciile Ia standardele şi/sau perfonnanţele 
prezentate în ofertă;
8.1.9 Executantul se obligă să presteze sendciile conform prevederilor Legii 
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi compietările ulterioai'e şi 
să îndeplinească obligaţiile cai-e îi revin, în calitate de proiectant, confonn acestui act 
nonnativ;
8.1.10 Executantul are obligaţia de a asigura verificarea documentaţiei cai'e face 
obiectul connactului, de către verificatori tehnici autorizaţi.
8.2 Obligaţiile executantului privind seniciile de asistenţă tehnică din partea 
proiectantului pe parcursul executării lucrărilor:
8.2.1 Executantul se obligă să presteze serxricii de asistenţă tehnică din partea 
proiectantului pe toată durata executării lucrârilor, care fac obiectul prezentului 
contract.
8.2.2 Serx'iciile de asistenţă tehnică vor include:

- detaliei'ea de soluţii tehnice, piese scrise şi piese desenate, pentru cazurile 
solicitate de constructor sau dirigintele de şantier;

- adoptarea de soluţii tehnice pentru situa.ţ.iije care nu au fost cuprinse în proiectul 
tehnic, dîn motive neimputabile proiectantu.îui;

- modificări de soluţii tehnice, piese scrise şi piese desenate, în cazul în care de la 
data elaborării proiectului şi până la data execuţiei lucrărilor au apărut soluţii 
tehnice noi, superioare calitativ.

8-2,3 Executantul se obligă sa presteze seixdciile de asistenţă tehnică în confonnitate 
cu legislaţia în vigoare, inclusiv participarea la toate fazele detemiinante stabilite 
împreună cu Inspectora,tuj de Stat în Construcţii Săla,i în cadrul programului de control 
al caJităţii lucrărilor pe faze de execuţie.
8.2.4 Execulantul 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 dc 5 zile lucrătoare de la solicitarea în scris a beiieficiai'ului sau 
a 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 unor dreptuii de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci mregistrate ect)

- daune - interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente.
8.4 Executantul are obligaţia de a executa serv-iciile prevăzute în cpn 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumai

asigura că toate aspectele privind proiectarea
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8.5 Executantul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor. Totodată. 
răspunzător atât de siguranţa, tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât 
şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
8.6 ObligaţiUe executan tului privind realizarea lucrârilor:
8.6.1 Executantul are obligaţia de a .realiza punctele de co]ectaj.-e a deşeurilor menajere 
care fac obiectul cont]-a,ctului, cu respectarea prevederilor Legii 101/2006 republicată 
şi ale Ordinului 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al sennciului de 
salubrizare, în ceea ce priveşte colectarea separată a deşeurilor.
8.6.2 Executantul are obligaţia să amenajeze punctele de colectare a deşeurilor 
menajere respectând Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014.
8.63 E.xecutantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, în conforinitate cu 
documentaţia tehnico-economică menţionată la art. 8.1 precum şi de a remedia viciile 
ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate 
prin contract.
8.6.4 (1) Executantul ai-e 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.

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

proprietate intelectuală (brevete, nutne, .mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentiu sau în legătură cu 
produsele achiziţionate;

ii) daune-mterese, 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 mtocmit de către achizitor.
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 acliizitorului în 
orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care 
executantul considerâ 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 dispozitiilor prevăzute Ia alin. (1) 

determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste 
costuri vor fi acoperite pc cheltuiala achizitorului.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentim proiectul şi caietele de sarcini care 
nu au fost întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a 
lucrârilor 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 lucrârilor faţă de reperele 
date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţHrrgs^ective.



(2) In cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrătiJor. sur\ine o eroare în poziţia, 
cotele. diiiiensiun.ile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are 
obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia, situ,aţiei în care 
eroarea respecti\-’ă este rezultatul dalelor incorecte furnizate, în scris, de către 
proiectant. Pentru \i-erif3carea 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 pent'u asigurarea tuturor persoanelor a căror 
prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantieml (atât timp cât 
acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt 
finalizate şi ocupate de către achizitor) în stai'ea de ordine necesară evitării 
oricărui pericol pentru respectivele persoane:

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de 
iluminai-e, protecţie, îngrădire, alannă 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 pentiu a proteja mediu] pe şi în 
afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provoca.te 
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 vigoai'e.

8.6.9 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrări]or, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care unnează 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 
are obligaţia, în măsura pennisă de respectarea prevederilor contractului, de 
stânjeni .inutil sau în mod abuziv:

a) co.n.fortul riveranilor:
b) căile de acoes, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau 

private care desen^esc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte

' c

a nu

persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaliilor, 

acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de 
natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentm 
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 şantiemlui.
8.6.11(1) Pe parcmrsul execuţiei, lucrării, executantul are obligaţia;

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile-peis^tier:
i,

care

!
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iif de a depozita sau reti'age orice utiJaje, echipamente, instalaţii, surplus 
de materiale;

iiii 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 provi.zorii, 
sunt necesare în scopul îndepiitiirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
8.6.12 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentiu viciile ascunse 
ale construcţiei, ivite într-un intert^al 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 
constmcţiei, 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 acliizitorului, odată cu situaţiile de 
lucrări şi la sfârşitul executării lucrărilor, umiătoarele :

a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, confomiitate 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 şantien 
Acesta va avea în vedere toate reglementârile şi insU-ucţiuniie 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 
hnprejmuirea şantierului.

(3) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să 
nu reprezinte pericole pentru terti sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
8.6.15 în cazul în care executantul intră. în procedura de insolvenţâ, achizitorul 
dreptul de a notifica adminislTatorul judiciar/licliidatomL în primele 3 luni de la 
deschidere procedurii de insolvenţă., solicitând denunţarea contractului. 
Administratorul judiciar/lichidator are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 
30 de zile de la data primirii acesteia în caz contrar conlTactul se consideră denunţat de 
drept.
8.6.16 Prestatorul se obligă sa încheie şi să deţină asigurare d.e răspundere civilă 
profesională, valabilă pe toată perioada deimlării contractului.
8.6.17 Prestatorul se obligă să presteze serviciile de proiectai'e confomi 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, confo.n.ii 
acestui act normativ.

care .ii
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9. Obligaţiile achizitorulm
9.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul către executant în teraieiiul de 30 ziJe de 
la comunica rea factu rii de către acesta. Facturile se vor emite de către executant, 
după prestarea ser\dciuluj de elaborare a documentaţiei tehnico-econojnic-e şi 
obţinerea, de că.tre achizitor, a Autorizaţiei de construire, în baza documentaţiei tehnice 
pentru obţinerea Autorizaţiei de construire elaborate de către executaiitj.jii:^ prestai'ea '



serx'iciuJui de asistenţă tehnică, respectiv după finalizarea execuţiei lucrărilor, 
confirmate de către achizitor.
9.2 AcMzitoru] aie obligaţia de a e.xamina şi măsura lucră.rile care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de Ia notificarea executaattiliii.

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 mfonnaţii furnizaie executantului precum şi pentru dispoziţiile şi litrările sale.

./ (L Sancţlmtipentru nemâeplmirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 In cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin confi-act (potri\''it ait. 6.3 din contract), achizitoral 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 întâirziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2 în cazul în. care achizitorul nu onorează facturile la data expirării perioadei 
conr'enite, atuitci 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 temien, până Ia îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.3 Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contiact.
10.4 Nerespectai-ea obligaţiiJor asumate prin contract de către una dintre păiţi, dă 
dreptul pârtii 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.

10.5 în cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, acliizitoml 
dreptul de a notifica administratoni] judiciaiv'licliidatorul, în teimeii de 3 luni de la 
deschiderea procedurii de insolvenţă. solicîtându-i acestuia rezilierea contractului de 
lucrări. Administratorul judiciar/lichidatorul ai*e obligaţia de a răspunde .notificârii în 
tei-men de 30 de zile de la data primirii notificăiii, în caz contrar contractul se 
consideră denunţat de drept.
10.6 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutai'ea sau executarea necorespunză.toar:e a 
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în 
condiţiile art. 10.1, 10.2, în completare, părţile da.torează daune-interese în condiţiile 
dreptului comun.
10.7 în. 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 nemdepiinite, reprezentând daune 
interese compensatorii .

9.3
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Clauze specifice

IJ. Garanţia de bună exacuţie a contractului
11.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din 
preţul fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de b3tnă--e^cuţie se

i



constituie m termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de 
achiziţie publică. Acest teraien poate fi prelungit la solicitarea justificată a 
contractantului, făi'ă a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie 
publică/ constractuJui subsecx^ent. De regulă, garanţia de bună execuţie se constiliiie 
prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, 
astfel;
a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat:
b) asigurare de garanţii emisă:
- fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în 
România sau intr-un alt as'tat membru al Uniunii Europene şi/ sau care este înscrisă în 
registi-ele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după
- .fie de o societa.te de asigui-ăid dintr-un stat teiţ, piintr-o sucursală a.utori2a.tă în 
România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Garanţia astfel constituită, dexâne anexă la contract. în cazul în caî*e valoarea 
garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, a.chi2itorul (Autoritatea 
Contractantă) are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie 
a unor sume în mmierar.

Poti-ivit prevederilor art. 40 din HG im. 395/2016 pentru ap,robarea Nomielor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la aPibuirea contractelor de 
achiziţie publicâ/acorduri cadru din Legea .98/2016 privind achiziţiile publice şi având 
în vedere Notificarea AN..4P din data de 10.01.2022 privind acceptai'ea în procedurile 
de acliiziţie publică/’sectorială a garanţiilor de participare/de bună execuţie emise de 
către instituţiile financiare nebaiicare, autoritatea/entitatea contractantă ,,NU poate 
accepta constituirea garanţiei de participare de bună execuţie printi'-un instrument 
de garantare emis de o instituţie nebancară.^’

Prevederile, teimenele şi clauzele prevăzute în poliţele de asigurare Pebuie să 
fie în concordanţă cu p.re\^ederi]e contractului de lucrări şi cu prevederile HG 
395/2016, cu modificăiile şi completările ulterioare. Lipsa acestor precizări 
cuprinderea unor precizări restrictive, va determina/constitui motiv de respingere a 
insti-umentulm de garantare de către achizitor.
11.2 (2) în situaţia în care garanţia de bună execuţie este constituită prm instrument de 

garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau o societate de 
asigurări, este obligatorie menţionarea în scrisoare/ alt act a obligaţiei societăţii 
bancare sau societăţii de asigarări de a obţine acordai scris al beneficiarului 
pentru diininuarea va,iorii scrisorii de garanţie si stingerii acesteia. Prevederile, 
tennenele şi clauzele p^e^^ăzute în poliţele de asigm'are trebuie să fie în concordanţă eu 
prevederile contractului de lucrări şi cu prevederile HG 395/2016, cu modificările şi 
completăiile ulterioare. Lipsa acestor precizăii sau cuprinderea unor precizări 
restrictive, va detemiina/constitui motiv de respingere a instrumentului de garantare de 
către achizitor,
11.3 (1) In situaţia în care garanţia de buna execuţie este constituită prin instrument de 
garantare emis de o instimţie de credit din România sau din alt stat sau o societate de 
asigurări, valabilitatea garanţiei de bună execuţie va fî până Ia expirarea 
termenului de realizare a recepţiei la terminarea lucrărilor, conform articolului 
6.2.2 diii contract.
11.3 (2) Dopa efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor suma aferenta 
garanţiei de bună execuţie se vz putea reduce, pentru perioadsT'Sc'garanţîe a

caz;
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itîcrarilor, respectiv pâaă la recepţia finală, conforM> prevederilor art. 11,8 din 
contract.
11.4 (I) Îji situaţia în cai'e păiţiJe con\nn prelungirea tennenului de execuţie a lucrării 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul 
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) 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 ______
procesului verbal de recepţie finală. Este obligatorie meotionarea distinct in 
scrisoare/ alt act a obligaţiei societăţii bancare sau societăţii de asigurări de a obţine 
acordul scris al beneficiarului pentru stingerea acesteia.
11.5 în cazul în care pe parcursul executării contracmlui de achiziţie publică-se 

suplunentează 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 majorai'e.
11.6 Achizitorul se obligă .să elibereze garanţia pentiu paiticipare şi să emită ordinul de 
începere a contraelului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei 
de bună execuţie,
11.7 Achizitnrul 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 necorespuiiză.tor obligaţiile asumate prin. prezentul contract. Anterior emiterii 
unei pretenţii asupra gai'anţiei de bună execuţie,, achizitorul are obligaţia de a notifica 
acest lucru executai.ituluj, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în 
situ,a.ţia executăjii garanţiei de bună. execuţie, parţial sau total, contractantul 
obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat
11.8 (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, după 
urmează;

- 70% din valoai-ea 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 pentm 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, în uima 
unei solicitări scrise din partea executantului.

11.8 (2) Procesek-verbale de recepţie la tenninarea lucrărilor şi, respectiv recepţie 
finală, pot fi întocmite şi pentm părţi din lucrare, în condiţiile legii şi ale HG 
273/1994, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
11.9 Gai-anţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

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

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

(2) Executan tul va prezenta, Ia cererea a.chizi torni ui., după 
contractului., gra,ficul de execuţie de detaliu, alcâtait în ordinea tehnologică de 
execuţie. în cazul în care, după opi.ni.a achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor 

.ou concordă cu graficul de execuţie a lucrărilor, la cererea achiziî.o.mlui., executantul ^■a 
prezenta un grafic retizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în 
contract. Grafica! revizuit nu îl ?a scuti pe executant de nici una dintre 
îndatoririle asumate prin contract. Acest grafic va include:

(a) ordinea în care executaj.îtu] intenţionează să execute lucrările, prezentare a. 
docuinentelor ex8cutantu,]ui, procurare, producere, i.nspecţie, l.ivrai-e pe şantier, 
constmcţie, montare, testai'e, punere în funcţiune şi efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri 
inenţiona.te în cerinţele achizitoralui;

(c) succesiunea şi tennenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în 
contract.

(3) In cazul în
pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte mdatoririJ.e prevăzute la ait. 8, achizitorul este 
îndreptăţit să-i fixeze executantului un tennen până la cai'e activitatea să mti*e în 
normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconfonnării, la expirarea termenului stabilit va 
rezilia contractul.
12.4 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrăiilor şi 
de a stabili confonnitatea lor cu spe.cificaţi.ile dm anexele la contract. Părţile 
contractante au obligaţia de a notifica, în 
reprezentai.îţilor lor atestaţi profesional pentiii acest scop, şi anume responsabiîal 
tehnic cu execupa 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 ae-cesul reprezentantului achizitorului 
la locul de mimcă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de 
îndeplinirea 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 provizcrii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în 
anexa/aiiexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura insti-umentele, 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 peiitm ^?erificarea unor lucrări 
sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte ca 
uialeriaJele nu suni corespunzătoare calitativ sau câ manopera nu este în confomiitate 
cu prevederile contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
12..6 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devm ascunse, fără 
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica acMzitomlui, ori de câte ori astfel de 
lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentm a fi examinate şi măsurate—

semnarea
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(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice paite sau părţi de lucrare, Ia 
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 confonn documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile prit-’ind 
dezvelirea şi refacerea \-or fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către 
executant.
12.7 (l) Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentiu 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 preA-enirea accidentelor.

(2) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia, de a sprijini 
activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor. în scopul exe.rcitări,i 
ră,spunderii şi auton’tăţii 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 apai'ţinând societăţilor cai*e desfăşoară 
activităţi pentru acesta (subcontractanli), în confoimitate cu prevederile Legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a No.]iT!elor 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 
accidentul de muncă/evenimentuJ, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra 
Ia 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 sisiarea fucrârihr 
13.1 în cazul în care:

•c sau

va comunica şi cerceta

i) volumul sau natura lucrărilor nepre\'ăzute; 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;
îndreptă.ţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor 
sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, păi-ţile 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 
]*ea].izeazâ la dispoziţia scrisă a acliizitorului.

(2) Decalarea tennenului contractual va fi calculată luând în co.iis.idera]'e 
perioada de suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord 
pentru reintrarea în ritmul nonnal.
13.3 Fără a prejudicia dreptul executantului confonn c]a.uzei 22.1, acesta are dreptul de 
a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul

sau

plăteşte la



expirai-ea ternienului prex'ăzut la clauza 9.1; în acest caz ^’a notifica, în scris, acest fapt 
achizitomiui.

J4, Finalizarea lucrărihr, recepţia echipamentelor, impecţii şi teste
14.1 Documentaţia tehnico-economică pentru realizarea lucrărilor (verificată de 
verificatori atesta.ţi) inclusiv documentaţia pentru obţinerea Certificatului de urbanism, 
a documentaţiei pentm obţinerea Autorizaţiei de construire se vor preda acliizitorului 
de către executant, verificate de t^erificatori tehnici autorizaţi, în 4 exemplare în 
format tipărit (originale) şi 2 exemplare în format electronic (1 exemplar editabil 
Cîi fişiere Word, Excel - MS Office 2003, Antocad 2004 şi 1 exemplar scanat cu 
fEşlere Adobe Acrobat Reader). în plus faţă de documentaţia predată achizitorului, 
executantul va asigura, separat, numărul de exemplare din această documentaţie, 
necesar execuţiei lucrărilor.
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 
depune la achizitor împreună cu avizul/acordui obţinut.
14.3 La predarea efectivă a documentaliilor, achizitoiiil şi executantul au obligaţia de a 
^-erifica modul în care au fost elaborate lucrările prevăzute în contract, numărul lor, 
alte date şi alte elemente necesare. Procesul verbal de predare-primii*e a documentaţiei 
constituie recepţia documentaţiilor care au făcut obiectul contractiilui.
14.4 Acliizitorul 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 vigoaj'e, daca aceasta condiţie a A^erificarii 
este necesară potrivit obiectului contractului.
14.5 Predarea - preluarea documentaţiilor întocmite potrivit prezentului contract nu-l 
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 Ajisamblul lucrăiilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat în 
tei-menul stabilit prin contract.
14.7 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, 
achizitorului câ sunt îndeplijiite condiţiile de recepţie solicitând acestuia 
comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confimate şi a constatărilor efectuate 
pe teren, acliizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a conAmca comisia 
de recepţie. In cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi 
notificate executantului, stabilindu-se şi teiTnenele pentru remediere şi finalizare. După 
constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitaj-e a 
executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
14.8 Comisia de recqiţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului 
prin corelarea preA--ed.erilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementârile în 
vigoare. în funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba.^sau de a 
respinge recepţia.
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14.9 Recepţia se poate face şi pentru părţi aJe lucrării, distincte din punct de vedere 
fizic şi funcţional.
14.10 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şPsau testa 
echipamentele pentru a \-eri,fica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la 
contract.
14.11 Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, executantul, identitatea 
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
14.12 Inspecţiile şi testele din cadiml recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) 
se vor face Ja destinaţia finală a produselor.
14.13 Dacă tneunul din ecliipamenîele inspectate sau testate nu corespunde 
specificaţiilor, achizitorul aie dreptul sa îl respingă, iar executantul are obligaţia, fără a 
modifica preţul contractului;

a) de a înlocui echipamentele refuzate, sa.u
b) de a face toate modificările necesare pentru ca echipamentele sa corespunda 

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 ,&ă participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior lit'Târii 
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 lucrărilor are obliga.ţia de a executa punctele de colectare a 
deşeurilor menajere, cu respectarea cerinţelor Caietului de sarcini ni'. 25503 din 
23.03.2022 şi ale .Anexei 1:

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

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor şi echipamentelor furnizate
16.1 Perioa.da de garanţie a lucrâi-ilo,r şi echipamentelor fumizate este. de 60 luni şi 
decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.
16.2 (1) In perioada de gai'anţie, executantul aia obligaţia ca în tennen de maxim 72 
ore, în umia dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, 
reconsti-ucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror'cauză este 
nerespectaiaa 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 neîndepluiirii de către executant a oricăreia dintre 
obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în bazajxîntractului.
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(3) In cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind 
executate de cău-e acesta confonn pre\-ederilor contractului, costul remedieriJor va fi 
e^.’aluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
16.3 în cazul in care execumntul 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 eă.fre 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 ai'e obliga.lra de a remedia 
defecţiunea sau de a înlocui echipamentul în termen de maxim 72 de ore de la, data 
primiri,! notificării, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Echipamentele 
timpul perioadei de garanţie, le îirlocuiesc 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 reu,şeşte să remedieze defectul în 
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi 
spezele executantului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe 
achizitonil le poate avea faţă de executant prin coiiti-act.

cai'e, m
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J 7. Modalităţi de plată
17.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în tennen de 30 de 
zile de la comunicai-ea facturilor de către acesta.
17.2 Facturile aferente semciilor de proiectai-e se vor emite după obţinerea 
Autorizaţiei de constituire în baza documentaţiilor de proiectare (proiectare faza 
DIAC, PT inclusiv documentaţii pentru obţinere acorduri şi avize).
17.3 Facturile aferente serv-iciilor de asistenţă tehnică d,in partea proiectantului pe 
parcursul executării lucrărilor, respectiv a lucrărilor confinnate la plată de căti-e 
reprezentantul achizitorului, se vor emite după executarea lucrărilor, confimia-te de 
reprezentanţii achizitorului.
17.4 Dacă achizitorul ii,u onorează facturile în termenul stabilit la ait. 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.
17.5 (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, în cuantum de 15% 
din vaioarea cootraetolai, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de garanţie 
de retumare a avansului, confonn Hotărârii nr. 264/2003. Poti-ivit art. 6 alin. (1) din 
HG 264/2003, la efectuarea plăţilor pentin lucrările executate, avansurile acordate 
fi deduse integiul din sumele datorate. Nu se admit plăţi efective decât după 
deducerea integrală a avansului. Avansul acordat va fi recuperat integral până Ia 
sfârşitei anului bugetar şi în situaţia în care, până Ia sfârşitul anului bugetar 
sunt executate lucrări a căror valoare să acopere avansul acordat se vă uzita de 
scrisoarea de garanţie de retumare a avansului.
(2) Garanţia privind retumarea avansului se va constitui în cuantumul sumei solicitate
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(3) AchizitoruJ jDoate solicita prelmigirea vaJabilitâiii garanţiei pentru retumarea 
avansului în cazul în care se prelungeşte durata coiitTactului.
(4) Achizitorul se obligă să restituie gai'anţia pentru retumarea avansului ia data 
îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului..
17.6 (1) Plăţile partiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenoiuJui), 
la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt; timp posibil. 
Lucrările executate trebuie să .fie dot^edite ca ataio printi'-o situaţie de lucrări 
provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din 
situaţiile de lucrări provizorii acbi.zitorul va putea fa.ce scăzăminte pentni servicii
făcute executantului şi cont’enite cu acesta. Alte scăzăininte nu se pot face decât în 
cazuriJ.e în care ele sunt prevăzute în contract sau ca minare a unor prevederi legale.
(2) Situaţiile de plată se depun de către executant în 2 exemplare autorizate la plată de 
către dirigintele de şantier; acestea se confimiă de achizitor în teimen, de 5 zile
lucrătoare de la primirea lor.
(3) Plăţile pailiaJe se efectuează, de regulă, la inten'ale lunai'e dar nu influenţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de 
către acliizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
17.7 Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptai'ea situaţiei de plată 
definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în 
special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea ]ucrâri,]or care nu sunt în litigiu 
va fi plătită.
17.8 Contractul nu va fi considerat tenninat până când procesul-verbal de recepţie 
finală nu va fi. semnat de comisia de recepţie., care confimiă că lucrările au fost 
executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevedejiîor 
legale, după expirarea perioadei de garanţie. Pla.ta ultimelor sume datorate 
executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea procesului 
\'erha] de recepţie finală.

18. Ajustarea preţului contractului
18.1 Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului, sunt cele 
declarate în propunerea financiară, ai,iexă la contract.
18.2 Ajustarea preţului contractului este posibilă, numai ui cazul în care au loc 
modificări legisl.atit'C sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative 
care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite tax.e./impozite 
locale al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a 
fundamentat preţul con.tractu.lui.
19. Amendamente
19.1
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţionai.

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

20. Subcontractanţi
20.1 Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
20.2 Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contactai 
conti'actele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a

toate



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 subcontraetanţilor dacă 
aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract
20.4 Executantul poate schimba oricare S'ubconti'actant numai dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract Schimbarea subconfractantului nu va ntodifica preţul 
contractului şi va fi notificatâ achizitoiului.

21. Cesiunea
21.1 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind gai'anţia 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
21.2 Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia luci'ăiii 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
21.3 Solicităi'iJe 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 conEactante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul conti-act, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
22.2 îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia, drepturile ce Ii se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.3 Partea contractantă care invoca forţa majoră ai-e obligaţia de a notifica celeilalte 
părti,, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri cai'e 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, fiecai'e 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 contractidui
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, fa,râ sesizarea instanţei de judecată, 
daca o parte, din culpa sa, omite să îşi îndepliirească obligaţiile după ce a fost 
notificată în scris de către parte.a le2^tâ., că neîndeplinirea obligaţiei intr-un termen de 
remeriiere 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 caie nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
oontractoale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară mteresului 
public. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 

pentru partea din contact îndeplinită până la data dejiunţăjii unilaterale a coiitractului.

sau
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24. Soluţionarea litigiilor
24.1 AcliizitoiuJ şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
anuabilâ., prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei 
în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea conti'actului.
24.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
executantul nu reuşesc să, rezolve în mod amiabil o divergen.ţă contractuală, fiecare 
poate solicita ca dispute să se soluţioneze, de cătie instanţele judecătoreşti co.m,petente.

25. Limba care guvernează contractul
25.1 Limba care guN'ernează confi-actul este limba română.

26. Prelucrarea datelor cu caracter personal
26.1 Executarea contractului de sendcii presupune prelucrarea datelor cu caracter 
personal fapt pentru care părţile se obligă:
a) să respecte noiinele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare privind 
protecţia datelor cu caracter personal,, şi anume dispoziţiile Regulamentului nr. 679/27 
ap.ri.lie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte p.relucrarea datelor 
cu caracter personal şi pttvind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 9 5/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor- RGDP), aplicabil 
oricărui operator de date sau împutemieit situat în Uniunea Europeană şi oricărei 
persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în 
Uniunea Europeană sau care le furnizează senicii;
b) să prelucreze datele cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă 
de persoana vizată, în scopuri detemiinate, precise, explicite şi legitime, într-un mod 
adecvat şi limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară 
îndeplinirii scopuiilor, în ^<■ederea asigurării secmităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care 
se vor realiza în conformitate cu prevedeiile Regulamentului UTE nr. 679/2016, precum 
şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul execuţiei lucrărilor aferente 
contractului „Modernizarea/aroenajarea a 5 pu.ncte de colectare a deşeiirilor 
menajere din Municipiul Zalău, în varianta de aîiî.piasare subterană a acestora”.
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea 
persoanelor ^fizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii 
scopului pentru care au fost prelucrate, şi anume dui'ata contractului, unnând ca 
ulterior datele stocate pe toată această perioadă să fie şterse;
e) să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor mâsufi tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală,, modificarea sau distrugerea;
f) să se infomieze şi să se notifice reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter pei'sonal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor 
tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de 
Supravegliere a Prelucrării Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), conforai 
obligaţiilor ce derivi ămprevederile Regulamentului nr. 679/2016.""'

sau

27. Comunicări
27.1 (1) Orice comunicare între pârti, referitoare la îndeplinirea prez^ifuIuThontract. 
trebuie să fie transmisă în scris. /



(2) Orice document sens trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi 
în momentui primirii.
27.2 Comuiiicârile între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax 
mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

2S. Legea aplicabilă contractului
28.1 Contractul va fi intejpretat confomi legilor din Româiiia.

sau e-

29. Dispoziţii finale
29.1 Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării 
contractului, sunt Claudiu Cuceu - consilier în cadrul Sendciului Investiţii. Achiziţii 
Publice şi Otilia Ciobănea - consilier în cadrul Serviciului de Monitorizare Seracii 
Comuriitare de Utilităţi Publice din cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei Municipiului 
Zalău.

Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplai'e originale, din, care două, 
exemplare pentru acliizitor şi un exemplar penUu executant.

A Achizitar, Executant,
S.C. MEGATITAN S.RX. Beclean

ADMINISTRATOR, 
lOAN DANIEL .BĂLAN'

MLNlCIErULZ.
p:

lONE

DIRECTOI^ 
ec. hlARlĂ

mmem^. tehnic,
ing.. DÂNUT CUREA

VIZAT SERVIC: TC,

înlemnii.
Ctauniu Cnteu. 
DT-SlAP/.A.P.'CC-.ţr

20



MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

45CiC’'iŞ - Zălâii, Pia*!- i-jliij Mâ'i.; nr S jucisml Săia 
Tşlrtori t4CiC;,OC.iOSSC' /•Fgî. (40)200 55185?

It-iTi5ii prirri3:ia(g£ai3ua-!'0

CONTRACT DE LUCRĂRI 
Nr. Ml&% din jl.OS 2022

/. Fârţile contractante:
MlJNICIPrUL ZALĂU, P-ţa 1. Maiiiu nr. 3, td. 0260 610 550; fax: 0260 66] 869, cod 

fiscal 4291786, e-roailprimaria@zalattsi.ro. cont R082 TREZ 24A5 1010 3710 300X. 
deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - 
Director economic, |n calitate de achizitor,
S.C. PAU.LO-GEPA CONSTRUCT S.R.L.

ŞI
cu sediul în localitatea Roraânaşi, nr.l71, 

C.P.457280, jud. Sălaj, tel. 0360 518 522, e-mail: offîce@paulogepa.ro. număr de 
mmamculare J31/443/2008, cod fiscal 23985458, cont R038 TREZ 5615 069X XXOO 4607, 
descliis la TREZORERIA ZALĂU, cont garanţie de bună execuţie nr.
_________ -__^^deschis la TREZORERIA ZALĂU,
reprezentată prin ing. Paul George Avram - Administrator, în calitate de executant, pe de 
altă parte

2. Defimfd
2.1 în prezentul contract următorii termeni vor fi inteipretaţi 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. preţui contractului - preţul piătibil executantului de că.tre 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 caie trebuie executate în perioada de 
referinţă în vederea monitorizării şi ex^aluării ritmului evoluţiei lucrărilor în confon-nitate cu 
contractul;

#:

f. recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor 
■ 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

unui

documentul întocmit şi semnat în 
conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora, de cătie 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 către 
comisia de recepţie numită de către achizitor.
j. penalitate conti'acfuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind
plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de n..e»deplinire sau 
îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; , Ă___

mailto:primaria@zalattsi.ro
mailto:ce@paulogepa.ro


k. forţa majoră - un ev-'enmaent mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fî prevăzut la momentul încheierii confractului şi 
care face imposibilă executai-ea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; simt considerate 
asemenea et^enimente; 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 executai-e, face extrem de costisitoare executarea 
obligaţiilor uneia din părţi.
L zi - zi calendaristică: mi - 365 zile.
m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 
asigurăiii dutorităţii conţiactame de îndeplinirea cantitativă, calitativă si în perioada 
convenită a conti-actului .
n. perioada de garanţie a iucrărllor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
tei-minaj-ea lucrărilor şi data recepţiei fmale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţiona!’, document prin care se pot modifica temienii şi condiţiile, conti-actului.

J. Interpretare
- 3.1 In prezentul contect, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular

include fonna de plural şi rice \^ersa, acolo unde acest lucru este pemiis de context. ^
3.2 Te-nnenul “zj"'sau “zile'' sau orice referire Ia zile reprezintă zile calendaiistice dacă nu se 
specifică în mod diferit,
3.3 Clauzele şi expresiile vor fî interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii

vor

4. Obiectul contractului
4.1 Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările pentra realizaj-ea obiecthmlui de 
investiţii: „ Reabilitarea MocuÎEi de locttinţe sociale - Bl. C3 din Manicipiul Zaîău*’, în 
conformitate cu documentaţia de atribuire care a stat la baza achiziţiei lucrărilor, cu oferta 
prezentată în cadrul procedurii simplificate, identificată cu iir. SCNl 096588 din 08.11.2021, 
precum şi cu respectarea prevederilor prezentului contract, având la bază Contractul de 
finanţare încheiat de Municipiul Zalău cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi

^ Administraţiei în cadrul Programului construcţiilor sociale, derulat confonn Ledi locuinţei 
m-, 114/1996.
4.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentru execuţia si finalizarea 
lucrăiilor menţionate.

5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea conti-actului, plătibil executantului de către achizitor, 
este de 2.505.139,77 lei, din care TVA în valoare de 399.980,30 lei, detaliat după 
unnează :

cum

Nr. Crt. Execgţie lucrări, din care: Total Lei (^ră TVA)
1. Amenajări exterioare 5.058,18
2. Asigurarea utilităţilor 10.871,41
3. Reabilitare clădire 2.058.721,87
4. Organizare de şantier

TOTAL (Lei fără TVA)
30.508,01

2.105.159,47
TVA 19% 399.980,307

TOTAL (Lei cu TVA ) / 2.505.139,77
2



6. Durata contractul ui
6.1 Contraeru] de lucrăi'i intră în vigoare Ia data semnării de către părti şi produce efecte până 
Ia mcheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea 
garanţiei de bună execuţie.
6.2 Durata executării lucrărilor este compusă din ;
6.2.1. Durata execuţiei lucrârilor, care este de 16 luni de la data emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor, conform graficului de execuţie.
6.2.2. Diu'ata efectuării recepţiei Ia terminarea lucrăiilor, care este de o lună de la data 
comunicării căfre executant a terminării execuţiei lucrărilor.
6.2.3. Durata garanţiei lucrărilor, care este de 5 ani de la data recepţiei la temiinai-ea 
lucrărilor
6.3 După expirarea teimenului 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 sistare emis de către reprezentantul achizitorului, 
pe motiv de condiţii meteorologice nefavorabile executării lucrâilor sau la solicitarea 
achizitorului.

c

7. Executarea contractului
7.1 Executarea, lucrăriJor se va realiza confonn 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. 66690 din 23.09.20,21, inclusiv clarificările şi/sa.u măsurile de 

remediere aduse până, la depunerea ofertelor;
b) Documentaţia tehnico-economică de execuţie, mclusiv clarificările şi/sau măsurile de 

remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
c) Oferta, respectiv propunerea telinică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din 

perioada de evaluare:
d) Gra.ficul de execuţie;
e) Instrumentul de garantare privind constitu.irea garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul;
f) Instrumentul de garantare privind retumarea avansului, dacă este cazul;
g) Acte adiţionale, dacă există:
h) Alte anexe la contract.

9. Proiecţia patrimomului 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 
monumentelor istorice.

comisia



10. ObUgaţiile principale ale executantului
lOJ (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, mcIusi^■■ de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contTact.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrăiile, 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.
1,0.2 Executante.! are obligaţia de a prezenta achizitorelei, înainte de începerea 
execuţiei lucrării, graficul lunar, fizic şi valoric, necesar execuţiei lucrărilor, detaliat pe 
obiecte şi categorii de lucrări, îi ordinea tehnologică de execuţie.
103 (1.) Executantul e,sîe pe dep]i.n responsabil pentm conformita.tea, stabilitatea şi siguranţa 
tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, 
cu respectai'ea prevederilor şi a regleinentărilor legii privind calitatea în construcţii.
(2) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia acliizitoimlui, la cerere, caietele de 
măsurători (ataşamente/antenîăsBrători semnate de către executant) şi, după caz, în 
situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe 
executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.
(3) Executantul va p-ansmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere detalii privind 

fiecare categorie de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.
10.4 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitoruJui, în orice 
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare Ia lucrai'e. în cazul în care executantul 
consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inopoitune, acesta are di-eptul 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) în cazul în care respectai-ea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) deteniimă 
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 
achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi 
resurselor umane necesai'e îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitonilui 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, suivine o eroare în poziţia., cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia, situaţiei în care eroarea respectivă 
este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentiu verificarea 
trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate 
reperele, bo.niele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrăiilor.
10.6 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul 
obligaţia:
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier 

este autorizată şi de a menţine şantieiul (atât timp cât acesta este sub controlul sau) şi 
lucrârile (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitofUn starea de 
ordine necesară evitării oricăi-ui pericol pentru respectivele persoane: /

(
care

are
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ii) de a procura si de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitiv^ele de iluminare, protecţie, 
îngrădire, aJamtă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către 
acliizitor sau de către alte autorităţi competente. în scopul protejării lucrărilor sau al 
asigurării confortului, rit-eranilor;

i.ii)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 persoane.Ior,. 
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de 
metodele sale de Jiicrti.

iv) de a se asigura că emisiile, det-ersările de suprafaţă şi deşeuiile rezultate în 
activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoa]-e.

10.7 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care unnează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de 
începere a lucrării până la data seiimării procesului verbal de recepţie a lucrării.
10.8 (1) Pe parcui'suJ execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul 
obligaţia, în măsura peniiisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni in.uti] 
sau în mod abuziv:
a) confortul rive.ranilor, sau

^ b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumm-ilor şj căilor publice sau private care 
dese.n,''esc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricăi'ei alte persoane.

(2) Executantul va. despăgubi achizitorul împob'iva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 
daunelor-iiiterese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor,’.rezultând din ^ 
în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.. (1), pentru care responsabilitatea revine 
executantului.
10.9 (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rez.o].iabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executanhal 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, 
ecliipamentelor, 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 disti'ugeri ale drumurilor şi 
podurilor respective.

r (2) în cazul în care se produc deteriorări sau distmgeri ale oricărui pod sau dram care 
comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datoritâ transpoitului materialelor, 
ecliipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea,, executantul are obligaţia de a despăgubi 
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduii sau dramuri.
(3) Cu excepţia unor clauze conlrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va 
plăti consolidai-ea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării ti*a.iisportului 
.materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri 
care comunică cu sau care se afla pe rtaseul şantierului..
10.10 (I) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumuJar-ea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retege 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, pâirâ la sfârşitul perioadei de garanţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări proxdzorii, care îl sunt necesare în 
scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
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(3) Executau tui are obligaţia de a sorta şi depozita materialele recuperabile până Ia 
data predării acestora, către achizitor, pentru ^’alorifîcarea lor, pe bază de proces 
verbal de predare primire.
10.11 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
constmcţiei, ivite într-un mten*al de 10 ani de Ia recepţia lucrării (Confonn ait. 30 din Legea 
iir. 10/1995 privind calitatea. în consti-ucţii, cu modificările şi completările ulterioare) şl după 
miplinirea acestui tennen, pe toată durata de existenţă a consti-ucţiei, pentru viciile structurii 
de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detali,.ilor de execuţie aferente execuţiei 
lucrării.
10.12 Executantul se obligă sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror;
i) reclamaţii şi a.cţiuni 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 
încoiporate în acestea; şi

ii) daune-in.terese, costuii, taxe şi cheltuieli de oii ce natură, aferente; 
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului 
caietului de sarcini întocmit de căti'e achizitor.

^ 10.13 Executantul ai'e obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor,
umiătoarele:
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 \'e;rificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
10.14 (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea şi 
întreţinerea lucrărilor confonn prevederilor din cerinţele achizitorului..

(2) Lucrările vor fi considerate teiminate în vederea recepţiei la temiinarea lucrărilor, 
numai după terminarea acestei instruiri.
10.15 (1) Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea 
avea nevoie pentm instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la 
dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.
(2) Executantul suport.ă toate schunbările referitoare la construirea şi întreţinerea instaia-ţiilor 
şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deserxdre care nu sunt deschise circulaţiei 
publice.
(3) Executantul trebuie să afişeze Ia Jocul şantierului un panou care să conţină informaţiile 
prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) Executantul aclnziţionează 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 
achizitorul le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.
10.16 (1) Executantul are obligaţia de a nu pennite 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 cătoe 
achizitor.
(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului 
său, prex:um şi a terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va a\^ea în vedere 
toate reglementările şi imstrucţiunile autorităţilor competente.
(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantiemlui atât în interior, c^x în exterior. în 
măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantieidluL ^
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(5) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezijiîe 
pericole pentru teni sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată,
(6) Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comimica'e 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 lucrărj,le afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public 
trebuie să fie confonnâ cu .reglementările în materie. Aceasta se realizează su.b controlul 
servicî.ilor competente de către executant, acesta din urmă având ca responsabilitate furnizare 
şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
(8) Da.că execuţia lucrărilor presupune de\nerea circulaţiei, executantul este responsabil., în 
a,celeaşi cond.iţii,, de executaî'ea şi înti-eţinerea semnalizării la, extremităţile secţiunilor unde 
circulaţia este întreruptă şi a semnalizării dmmurilor deviate.

11. Obligaţiile achizitorului
ll,î La începerea lucrărilor achizitoru] are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 
necesare execuţiei lucrăriJor.
11.2 (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a 

^ convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier:
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.
11.3 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului înti-eaga documentaţie 
necesară peiitiu execuţia lucrărilor contractate, fără plată, Ia temienele stabilite prin graficul 
de execuţie a lucrării.
11.4 Achizitoiul are obligaţia de a examina şi măsura lucrâriJe care devin ascunse în cel mult 
5 zile de ia notificarea executantului,
11.5 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor 
informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi liviările sale.

1^- 12. Sancţiuni pentru neîndeplmirea culpabilă a obligaţiilor
1,2.1 In cazul în care, din, vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească ia 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, Penalităţiile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12*2 în cazul în caî*e achizitoiul nu onorează facturile la data expirării perioadei convenite, 
atunci acesta ai'e obligaţia de a plăti, ca penalităţi (daune-interese moratorii), o sumă 
echi\ralentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la temien, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dmtre părţi, dă dreptul 
păiţii 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 iiisoivenţă, achizitorul are dreptul de a 

notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschidgiea proceduiii 
de iiisoivenţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrăiiiAdiTimistratorul



judi ci ar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 de zile de Ia data 
primirii notificăi-ii., 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 preiu.diciul pro\'-ocat prin e.xecutarea cu întârziere, ,nee,xecutarea sau executarea 
necorespuiizătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi 
percepute în condiţiile ait. 12.1, 12.2, în completare, păiţile datorează daune-interese în 
condiţiile dreptului comun.
12.7 In căzni m care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
obligaţiilor principale contractuale (a acblzltorului: de plată a Incrărilor, iar a 
executantului: de executare tucrări), de.bitoruI va datora creditorului obligaţiei, 100 % 
din valoarea obligaţiei principaie neindepiinite, reprezentând daune interese 
compensatorii.

Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a conti'actului reprezintă un procent din preţul 
fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în tenneii 
de 5 (cinci) zile lucrătoare de la. semnarea contractului de acliiziţie publică. Acest temien 
poate fi prelungit Ia solicitarea justificată a contractantolui, fără a depăşi 15 zile de la data 
semnării contractului de achiziţie publică/' constractului subsecvent. De regulă, garanţia de 
bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis 
în condiţiile legii, astfel:
a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;
b) asigurare de garanţii emisă:
- fi,e de o societa.te de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă In România sau 
intr-un alt astat membru al Uniunii Europene şi/' sau care este înscrisă în registrele publicate 
pe site-ul Autorităţii de Supravegltere Financiară, după caz:
- fie de o societate de asigurări diiitr-un stat terţ, pri.ntr-o sucursala autorizată în România de 
către ..Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Garanţia astfel constituită devine anexă la contract. în cazul în care valoai-ea garanţiei de 
bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, achizitorul (Autoritatea Contractantă) 
dreptul de a accepta constituirea acesteia piin depunerea la casierie a unor suine în numerar.

Potiivit pfevederilor art. 40 din HG mt 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea cojitractelor de achiziţie 
publică/'acorduri cadru din Legea 98/2016 privind acliiziţiile publice şi având în vedere 
Notificarea ANAP din data de 10.01.2022 privind acceplnrea în procedurile de achiziţie 
publică/sectorială a gai'anţiilor de participare/de bună execuţie emise de către instituţiile 
financiare nebancare, autoritatea/^entitatea contractantă „NU poate accepta constituirea 
garanţiei de participare de bună execuţie printr-im instrument de garantare emis de o 
instituţie nebancarâ.."
13.2. Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin reţineri succesive din facturile emise 
pentru serviciile prestate, situaţie în care prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la 
dispoziţia 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 unnează să alimenteze acest cont 
prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului/j^nă Ja^oncurenţa 
sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie. 7^'
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(1) In situaţia în care pâitiJe convin prelungirea temenului de prestarea a sennciilor 
contractate, precum şi pentru orice (inclusiv forţa majoră), prestatorul are obligaţia de 
a prelungi valabilitatea garanţiei de bună. execuţie, cu diira.ta corespunzătoare prelungirii 
contractului de servicii, în 5 zile locrătoare de Ia da,te senmării de către părţi a a.cmlui 
adiţiona] de preJungii'e.

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
ini.ţiale pe perioada de prelungire a termenului de prestarea a sendciilor contractate.
13.4 AchizitoruJ are dreptul de a emite pretenţii a.supra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obliga.ţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra gmanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
prestatojului. precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în situaţia executării 
garanţiei de bună execuţie, patţial sau total, contractantul ai-e obligaţia de a reîntregi 
garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
13.5 In cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 

suplimenteazâ valoarea acestuia, conti'actantu] are obligaţia de a completa garanţia de bună 
execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de a.chiziţie publică, .în maxim 5 ziie 
lucrătoai'e de la data semnării de căti*e părţi a actului adiţional de majorare.
13.6 Acliizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie. în termen de 14 zile de la 
data încheierii, procesului verbal de recepţie a documentaţiilor, dacă nu a ridicat până la 
aceea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, confoim art. 42. 
alin 3(b) din HG 395/2016.

14. începerea şi execuţia lucrărilor
14.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările după predarea amplasamentului şi 
emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
14.2 (1) Lucrările trebuie să se deruleze confonn graficului de execuţie şi să fie temiinate 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 lucrăiiJor nu concordă cu graficul de execuţie a 
lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea 
temiinării lucrărilor la data prevăzută în confract. Graficul revizuit nu ÎI va scuti pe 
executant de nici una dintre îndatoririle asumate pri.a co.ntract. Acest grafic va include;

(a) ordinea în care executantul intenţionează să execute lucrările, prezentare a 
documentelor executantului,, procurare, producere, inspecţie, livrai’e pe şaj.itier, construcţie, 
montai-e, testare, punere în funcţiune şi efectuai'e a probelor;

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

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

nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12.1, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze 
executai.itului un tennen până la care activitatea să intee în nomial şi să îl avertizeze că, în 
cazul neconfomiării, la expirarea temienului stabi..lit va rezilia contractul.
14.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 
stabili confomiitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante 
obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu exe&uţia.„ din partea
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executantului, sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit lesii. din 
partea aciiizitomlui.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desluşoară activităţile legate de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin coiimact, inclusiv pentiu x^erifiearea lucrăiilor ascunse.
14.4 (]) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. La 
solicitarea aciiizitomlui, prestatoml se obligă să prezinte buletine de verificâri/testăi-i ale 
acestora. In cazul în caie executantu.] nu prezintă aceste buletine de verificări/testări 
solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezemă dreptul de a face 
aceste \-'erificâri./ 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 xerificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv 
manopera aferentă acestora, revin executantului .
(3) Probele neprevăzute şi comanda,te de achizitor pentm verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 
corespunzătoaj'e calitativ sau că manopera 
contractului. în caz contrar, achizitoiul va suporta aceste cheltuieli.
14.5 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
achizitomlui.
(2) Executantu] are obligaţia de a notifica a.cbizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentiu a fi examinate şi măsurate,
(3) Executantu] are obligaţia de a dezx^eli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitomlui, 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 
refacere.a vor fi suportate de către acliizitor, iar în caz conti-ar, de că.tre executant.
14.6. (1) Executantul va numi un responsabil care va răspande pentru securitatea şi 
prevesirea accidentelor pe şantier. Această persoană ti-ebuie să fie calificată pentru o astfel 
de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentm 
prevenirea accidentelor.
(2) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, execmanlul are obligaţia de a .sprijini actixdtatea 
persoanei responsabile cu prevenuea 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 pentm acesta 
(subconh-actanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
319/2006 şi a Noiinelor 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 
muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă pe raza cămia s-a produs.
(5) Executantu] va păstra un registra şi va întocmi rapoarte privind sănătatea., securitatea şi 
facilităţile sociale ale persoanelor, confonn cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.

este în conformitate cu prevederi.]enu

f

va comunica şi cerceta accidentul de
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(6)Execîitaîîtef are obligaţia de a sorta şi depozita retateriaiele recuperabile până la data 
predării acestora, către achizitor pentru valorificarea ior, pe baza de proces ^'erbal de 
predare primire.

15. întârzierea şl sistarea lucrărilar 
] 5.1 în cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor nepre\'ăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţionale de nefavorabile; sau
iii) oricare ah motiv de întârziere care nu poate fi imputat executantului şi nu a surx'enit prin 

încălcarea, contractului de către acesta.;
îndi-eptâţesc executantul de a solicita prelungirea tennenuiui de execuţie a lucrărilor 
oricâi-ei părti a acestora, atunci, prin consultare, păiti.le vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul:
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va, adăuga Ia preţul contiactului.
15.2 (]) Suspendarea execuţiei lucrăi'ilor din motivul prevăzut Ia pct.ii al art. 15.1. se 
realizează Ia dispoziţia scrisă a achizitomlui.
(2) Decalarea tennenuiui contractual va fi calculată luând în considerai'e perioada de 
suspendare., ad.ă.ugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentiu reintrarea 
în ritmul normal.
15.3 Fără a prejudicia dreptul executantului confonn 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.

sau a

J6. Finalizarea lucrărilor
,16.1 Ansamblul lucrăiilor sau. dacă este cazul, oricare parte a lor, pre\^ăzut a se finaliza într- 
un te,i-men stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în tennenul convenit, tennen 
care se calculează de la data începerii lucrăiilor.
16.2 (1) Executantul are obligaţia de a obţine autorizaţia ISCIR pentru toate echipamentele 
din cadrai investiţiei care necesită aceasta şi de a efectua testele la temiinai-ea lucrărilor, în 
umiătoarea succesiune:

(a) teste prelh.ni..nare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste 
funcţionale pentru a demonstra că fiecare componenta a echipamentelor poate să funcţioneze 
în condiţii de siguranţă în unnătoarea etapă;

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

(c) probe de funcţionare, caiu vor demonstra că lucrările sau sectoai'ele de lucrări pot 
funcţiona în condiţii de siguranţa, conform prevederilor contractului.

(2) In timpul funcţionăiii de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt gata 
pentru efectuarea oricăror alte teste la teiminare, inclusiv teste de funcţionare, pentru a 
demonstra că lucrăriîe corespund criteriilor specificate în Gerinţele 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 confomie cu execuţia şi manualele de exploatare şi înti-eţinere 
astfel încât achizitoral să poată exploata, întreţine, demonta, reasambljL-^ju^ta şi 
această parte a lucărilor.

repara
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(6) O astfel de parte nu ^'a fi considerată a fi teniiinată în scopu] recepţiei potrivii 
prevederiJor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului,
163 (l) La finalizarea lucrărilor, executunîul are obligaţia :
a) de a notifica, în scris, acliizitomlui că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând 

acestuia convocarea comisiei de recepţie. Această notificare va fî comonlcată de către 
executant achizitorului, după confirmarea de către achizitor a situaţiilor de lucrări 
finale executate In cadrul contractului, confirmate la plată de către, diricfinteie de 
şantier.

b) de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrăriJor "conforme cu execuţia", 
p.recizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. Aceste 
îm-egislTări t'or fi păstrate pe şantier şi \’or fî utilizate în scopul recepţiei lucrărilor. 
Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achi.zjtorului planşe ale lucrărilor 
confomie cu, execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt executate, şi le va ti'ansmite 
după caz, pentiu revizuire potritât prevederilor contractului.

c) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la piimirea de 
către achizitor a tu.turor documentelor precizate Ia pct. b).

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 
achizitorul va aprecia dacă sunt întranite condiţiile pentru a com-oca comisia de recepţie. în 
cazul în care se constată ca sunt lipsu.ri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, 
stabilindu-se şi temenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor 
lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul 
de recepţie.
16.4 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiu] îndeplinirii conti-actului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoai-e. 
în funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de 
recepţia.
16.5 Recepţia se poate face şi peiitiu părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional.

î 7. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
17.1 Perioada de garanţie este de 5 ani şi decurge de la data recepţiei la teraiinarea lucrăriJor 
şi până la recepţia finală a lucrării.
17.2 (I) In perioada de garanţie, executantul ai'e obligaţia, în urma dispoziţiei date de 
achizitor, de a executa toal:e lucrăi-ile 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 

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

a lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplmirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 

implicite cai*e îi revin în baza contractului.
(3) în cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de 

către acesta confonn prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si plătit ca 
lucrări suplimentare.
17.3 In cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute Ia clauza 17.2, alin. (1). 
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care,-syTe

va convoca comisia

a respinge

r

unei manopere neconforaie cu prevederilesau a

sau

execute.
mi y
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Cbeltuieljje aferente acestor lucrări ^•or fî recuperate de către achizitor de la executant 
reţinute din sumele cu\’enite acestuia.
17.4 Garanţia lucrărilor executate este de 5 ani de la data semnării procesului verbal de 
recepţie la teiininaj-ea lucrărilor, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de 
existenţă a constiucţiei, pentru A'iciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea 
normelor de execuţie.

sau

18. Modalităţi de plată
18.1 Finanţarea este asigurată de Ministerul DezA’oltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, 
denumit în continuare hLDLPA,, în baza contractului de fmajiţare m\ 392/ 23.03.2022/ 33287/ 
18.04.2022 încheiat între Municipiul Zalău şi MDLPA.
18.2 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în maximum 5 zile de la 
încasarea sumelor de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
Facturile se \'Or emite în baza situaţiilor de lucrări confirmate Ia plată de către reprezentantul 
achizitorului, după executarea lucrărilor. Documentele de plată (facturile şi situaţiile de 
lucrări) se Amr depune pentru decontare la Ministeml Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei potrivit nonnelor metodologice, în vederea obţinerii futanţării.
18.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18.2 din contract, 
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a dimmua 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.
18.4 (1) AcliizitoruJ are dreptul de a acorda avans executantului, în cuantum de 15% din 
A^aloarea contractului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de garanţie de retumai'e 
a avansului, conform Hotărârii nr. 264/2003 potrivit finanţării asigurate la pct. 18.2. Conform 
prevederilor art. 6 alin, (1) din HG 264/2003, la efectuarea plăţilor pentra lucrările executate, 
avansurile acordate vor fi deduse integra) din sumele datorate. Nu se admit plăţi efective 
decât după deducerea integrală a avansului. Avansul acordat
până la sfârşitul anului bugetar şi în situaţia în care, până la sfârşitul anului bugetar nu 
sunt executate lucrări a căror valoare să acopere avansul acordat se va uzita de 
scrisoarea de garanţie de returnare a avansului
(2) Garanţia privind returnarea avansului se va constitui în cuantumul sumei solicitate ca 
avans, cu valabilitate până la da,ta îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale cai'e derivă 
din acordarea avansului.

.r-
■' L

fj recuperat integralva

r

(3) Achizitorul poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru returnarea avansului în 
cazul în care se prelungeşte durata contractului.
(4) Achizitorul se obligă să restituie garai,iţia peiitiu returnarea avansului la data îndeplinirii 
integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.
18.5 (1) Plăţile parţiale ti'ebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la 
valoarea lucrărilor executate confonn contractului şi în cel mai scurt timp pasibil. 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 conti'act 
sau ca umiare a unor prevederi legale.
(2) Situaţiile de plată se depun de către executant în 2 exemplare; acestea se confîraiă în 
teraien de 5 zile lucrătoare de Ia primirea lor.

Vim0Jdicij.■opm.
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(3) PJăţiîe pajtiale se efectuează, de regulă, la inten-’ale lunare dar nu influenţeazâ 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către 
achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
18.6 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 
definitive de către achizitor. Dacă N'erificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în 
special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu \a fi 
plătită imediat.
18.7 Plata cheltuielilor conexe, aferente organizării de şantier, se va face pe baza 
facturilor/documentelor justificative pentru cheltuieli de na.tura celor prevăzute la art, 5.1.2. 
din HG 907/2016 privind etapele de elaborare, şi conţinutul cadru al documentatiilor telmico- 
economice aferente obie.ctivelo.r/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
18.8 Contractul nu va fi cojisiderat teraiinat până când procesul-verbal de recepţie finală, 
va fi semnat de comisia de recepţie, care confinnă că lucrările au fost executate confomi 
contractului. Recepţia finală va fi efectuată confomi prex'ederilor legale, după expirarea 
perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, 
nu va fi condiţionată de eliberaj-ea procesului verbal de recepţie finală.

nu

19. Asigm-ări
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, eciiipameutele, 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
primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli 
indirecte'’.

o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloareacu

(3) Agenţia de asigui'ai'e trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentru o valoai'e cel puţin egală cu costul total de refacere, 
inclusiv costurile de demolai-e, de înlăturai-e 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 temiinarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va menţine

^ această asigurare pentm a furniza acoperire până la data emiterii. Procesului verbal de
W' recepţie finală, pentm pierderi sau daune pentm cai-e 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,.
(4) Agenţia de asigurare va asigura utila-jele executantului pentru o valoai'e 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 transpoitului spre 
şantier şi până în momentul în cai'e utilajul nu mai este necesar ca utilaj executantului.
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentm 
redamalii, 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 oricăi'ui alt membm al personalului executantului. Asigurarea va fi menţinută 
în vigoare şi efe.ctivita,te pe toată durata în care acest personal va paiticipa la execuţia 
lucrărilor. Achizitorul va
fi de asemenea despăgubiţi potri\it 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 dinU'-o neglijenţă a. acloizitorului sau a personalului achizitorjui^entm..aigajaţii unui

A.;14
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subcoiîtractanL asigurarea poate fi încheia:tă de către subcontractant, dar executantu] A'a fi cei 
responsabil pentru respectarea ]Drez.ent:ei clauze.
(6) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se \^a cere, poliţa sau 
poliţele de asigurare şi recipisele pentru pla.ta. 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 
muncitor sau altei persoane atigajate de executant.

20. Amendamente
20.1 (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de 
modificarea clauzelor cojttracîului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractante au dreptul, pe diu-ata îndeplinirii contractului, de 
adiţional, adaptarea acelor clauze afecta,t.e de modificări ale legii,

21. Subcontraetanţi
21.1 Executat tul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii, deseninaţL în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitoiul.
21.2 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 cai^e 
îndeplineşte contractul.
(2) Subeonh-actantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din conEact.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese suhconti-actanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor diii contract.
21.4 Executantul poate scliimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract Schimbaiea subcoiitractantului nu va modifica preţui contractului şi va 
fi notificată achizitorului.
2J.5 Executantul are dreptul de a implica noi subcontraetanţi, pe durata executării 
contractului de lucrări, cu respectarea prevederilor art. 219. alitt. (3). (4) si (5) din Le^ea 
98/2016. ' ■■

umtare a unui accident sau prejudiciu adus UDU]

a conveni

a conveni, prin act

/-

22. Cemmea
22.1 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia 
alte obbgaţii 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 plată căti'e terţei pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 22.2.

sau orice

23. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Executarea contractului de furnizare presupune prelucrarea datelor cu caracter personal fapt 
pentiu care părţile se obligă,;
a) sâ respecte normele şi obligaţiile impuse de dispoziţiile legale în vigoare pritnnd protecţia 
datelor cu caracter personal, şi anume dispoziţiile Regulamentului iir. 679/27 aprilie 2016 
privind protecţia, persoanelor fizice ni ceea ce priveşte prelucrarea dateloricu ^racter

/
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personal şi pri^'ind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general pricind protecţia datelor- RGDP). aplicabil oricăna operator de date 

împutermcit situat in Uniunea Ewopeană 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 cai'acter personal în mod legal echitabil şi transparent faţă de 
persoana tdzatm în scopuri detenninate, precise, explicite şi legitime, într-un mod adecvat şi 
limitat la scopurile prelucrării, pe o durată limitată la perioada necesară îndeplinirii 
scopurilor, in vederea asigurării securităţii adecvate a datelor;
c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter personal care se vor 
realiza în confonnitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum şi cu 
respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul executării contractului de lucrări, 
având ca obiect „Reabilitarea blocului de locuinţe sociale - Bi. C3 din Municipiul 
Zalău”.
d) să păstreze datele cu caracter personal într-o fonnâ care permite identificai'ea persoanelor 
vizate pe o perioadă care nu depăşeşte durata necesară îndeplinirii scopului pentru 
fost prelucrate, şi anume durata contractului, urmând ca ulterior datele stocate pe toată 
această perioadă să fie şterse;
e) să asigure inîegiitaîea şi confidenţialitatea datelor prin luarea unor măsuri tehnice si 
organizatorice corespunzătoare, pentru a preveni accesul neautorizat prelucrarea 
disti'ibupa iJegalâ, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distingerea;
f) să se iiifomieze şi să se notifice reciproc cu privare la orice încălcare a securităţii 
prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor telniice şi 
organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrăiii Datelor cu caracter personal (ANSPDCP), confomi obligaţiilor ce derNă din 
prevederile Regulamentului im. 679/2016.

sau

cai'e au

sau

24. Forţa maforă
24.1 Foifa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţî.oneazâ.
24.2 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a foiţei majore, dai* fără 

a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până Ia apariţia acesteia.
24.3 Partea contractantă care invoca forţa majoră ai-e 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.
24.4 Dacă .forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadâ mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fâră ca vreuna din păiţi să poată pretinde celeilalte daune-inîerese.

25. Modificarea contractului
25.1 {]) M,odificâi-iIe privind lucrările pot fi dispuse numai de către achizitor, în confomiitate 
şi în limitele contractuluj si ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în orice moment 
înaintea emiterii procesului-verbaJ de recepţie la tenninarea lucrărilor, fie direct printr-o 
instrucţiune emisă de achizitor în acest sens, fie printr-o cerere adresată executantului de a 
prezenta o propunere de modificai-e.
(2) Executantul are obligaţia de a executa orice modificai'e emisă de către achizitor. O 
modificare poate include;

i. schimbări ale căntităţilor pentm un articol de lucrări din contract (deşj,--aSemene.a 
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 părd din lucrări;
iv. omiterea unor lucrăi-i;

orice lucrări supliniejitare necesare penu'u realizarea obiectivelor prex-azute în contract; 
vi. modificări în succesiunea sau duiata de execuţie a lucrăiilor, din motive ce ţin de 

priorităţile Achizitoi-ului.
25.2 Executantul nu va face iiicio modificare, până când achizitorul nu va dispune 
aproba o modificare.
25.3 Dacă achizitoml solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, executantul t-a 
răspunde, în scris, prm transmiterea uraiătoarelor;

descriere a actnitătilor necesar a fi realizate şi un grafic fizic penti'u realizarea

propunerea executantului referitoare la orice modificări ale graficul fizic şi financiar 
acceptat şi ale temienului de finalizare acceptat, dacă e cazul şi 
iii. propunerea executantului privind e\'alu.ai-ea financiară a lucră.rilor.
25.4 După priiTLirea propunerii executantului, achizitorul va putea; 

să aprobe propunerea respectivă privind modificai-ea 
să o respingă sau

111. să transmită comentarii.
25.5 (1) Diferenţele dintre cantităţile estimate iniţial şi cele real executate, nu vor fi 
interpretate ca o modificare în condiţii excepţionale/''substanţială/nesubstanţială, în situaţia în 
care aceste diferenţe sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea 
execuţiei, fai-ă a fi afectat specificaţiile tehnice.

(2) Modificările iiesubstaiiţiale 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 commdă suplimentai-ă), propunerea executantului, acordul/refuzul 
achizitoiului în scris.
25.6 In cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului final/total al contractului, 
achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, mi act adiţional cu executantul.
25.7. Părtile 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 modificăii contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 alin. 4 ).
25.8 (1) Orice modificare a prezentului contract de achiziţie publică în cursul perioadei sale 
de valabilitate altfel decât în cazmile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 
se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.

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

v.

sau nu ^'a

1.
acestora;
11.

«C

26, Ajustarea preţuim contractului
26.1 Contractul de achiziţie publică de lucrări, poate fi ajustat prin actualizarea preţurilor 
aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ţine seama de orice 
creştere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat preţul 
contractului.
26.2 Conform pre\'ederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2021 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, ajustarea valorii cheltuielilor aferente materialelor 
se va realiza după cum umieaza;
(1) în vederea aiustării >'alorii solicităiiî de plată, se utilizează unnătearea'fiDTmtrfâry
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Va = C X Vo,
"Va”- reprezintă x-aloarea ajustată a solicităiii de plată, "C" reprezintă coeficientul de ajustare, 
"Vo" reprezintă \'aloarea solicitării de jrlată conform preturilor pre\'-ăzute în oferta cai'e a stat 
la baza încheierii conixacrului.
(2) Coeficientul de ajustare se calculează utilizând unnătoarea formulă:

C = [(ICCMo) / (ICCMo)J X P + (I - P),
"P" reprezintă ponderea detemiinată în, raport, cu obiectul contractului,
"ICCMi" reprezintă .indicele de cost în construcţii pentru costul mate,riale]or aferent lunii 
anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial 
"ICCMo" se asimilează indicelui de- cost în constru,cţii pentm costul materialelor aferent 
lunii încheierii contractului.
(3) Ajustarea preţului contractului se aplică exclusiv .materialelor de con.strucţi.i şi nu se 
aplică altor cheltuieli, dij'ecte, cheltuielilor indirecte şi profitului.
263 Formaia de ajustare se va aplica ia .fiecare sitoaţie de lucrări solicitată la plată din 
restul de executat, după 6 Iueî de la data semoării contractului, utilizâodu-se indicii de 
cost în construcţii pentru costul materialelor comunicaţi de Institutul Naţional de 
Statistică şi publicaţi lunar în Buletinul Statistic de Preţuri, valabili Ia data solicitării 
plăţii.
26.4 Detemiinarea preţului final al contractului se realizează după depunerea ultimei 
solicitări de plată, în baza situaţiei centralizatoai-e ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor 
efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită de 
executant, diriginte de şantier şi aprobată de autoritatea/entitatea contractajită, prin încheierea 
unui act adiţional la conu-act. Preţul final al contractului de achiziţie publică/contractului 
sectorial de lucrări trebuie să se încadi'eze în valoarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenţi obiectivului/proiectului de in\'estiţii care face obiectul contractului, aprobaţi potrivit 
legii.

27. încetarea contractului
27.1 Contractul de lucrăir produce efecte până la data încheierii procesului verbal de recepţie 
finală a lucrăr.Llo.r contractate şi eliberarea gai'anţiei de bună, execuţie.
27.2 Contractul de lucrăii se reziliază de plin di-ept, fără punere în întârziere şi fără sesizarea 
instanţe] de judecată, în cazul neîndepliniiii, de către una dintre părţi, a obligaţiilor 
contractuale.
273 Contractul de lucrăii 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 îa modificarea clauzelor contractuale 
în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. în acest 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contiactului.

28. Soluţionarea litigiilor
28.1 Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispuţi care se poate ivi între ei în cadrul său în 
legătură cu îndeplinirea contractului.
28.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acest:or 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.

unde:

unde:

caz.

_ /
yăst /
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29. Limba care guvernează contractul
29.1 Limba cai’e guN^emează coniractul este limba română.

ii
30. Comunicări ^
30.1 (1) Orice comunicare între păiţi, referitoai'e la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 1
sâ fie transmisă în scris. "
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în inomentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii.
30.2 Comunicările între păili se pot face şi prin telefoji, telegramă, telex, fax sau emiail cu 
condiţia confimiării în scris a pritiiirii comunicării.

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

32. Dispoziţii fin ale
32.1 Prezentul contract a fost înclielat în 3 (trei) exemplare originale, din caj-e două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
32.2 Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu umiărirea derulării contractului, este 
Claudiu Cuceu, consilier achiziţii publice - Sendciul achiziţii investiţii publice din cadrul 
Direcţiei Telmice a Primăriei municipiului Zalău.

Achizitor,

•C

Executant,

MUNICIPIUL ZALĂU S.C. PAULO-GEPA CONSTRUCT S.R.L.
fiPRIMAR, ADMINISTRATOR,

Ing. PAUL GEORGE AVRAM* i

u
i

/ifS^
DIRECTOR ECO^ÎSpi^li,nfîsrtc;3i 

ec. MARIANA

\

im !

>L

piRECTC 
ing.. DĂNUŢ CO

TEHNIC,
[IN/CUR.EA

/
AVIZAT SERVICIUL JURIDIC,

iniocmit, Claudiu Cuceu, I>T-SlAP/AJ>/Cc/3ej.r
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MUNICIPIUL. 21AL.Au
PRIMAR

45001 6 - Zalâu, Piaţa luli u Maniu nr.3, Judeţul Sâiaj 
Telefon: (40)260.6-10550 
http://vA/ww.s:ala usj ,ro

Fax (40)260 661869 
e-mail: prlmaria(@!zalausj,ro

CONTRACT DE LUCRĂRI 
N‘*. 3 di.n #^'5^ 2022

1. Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa 1. Maniu, nr. 3, tel.: 0260/610550; fax: 0260/661869, 
e-mail
R067TREZ24A705000710130X, deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel 
Ciunt - Primar şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic, în calitate de achizitor.

nrima.nacrrzalaiisi.ro. cod fiscal 4291786, cont nr.

Si
SC SCIFCAR S.A. Cluj Napoca 
Sobarilor, nr. 36A, jud. Cluj, tel. 0264439608, e-mail: scifcar@gniaihcorn. număr 
de înmatriculare j 12/1559/1991, CUI RO 201705, nr., . cont
R048TREZ2165069XXX008648, deschis Trezoreria Cluj, cont garanţie de bună 
execuţie nr.

cu sediul în municipiul Cluj Napoca, Str.

I!
i

deschis la
reprezentată prin Carpiuc loan Mirel - administrator în

calitate de executant.

I2. Definiţii
2.1 In prezentul contract următorii teiTneni 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 temiinarea completă a 
lucrărilor unui obiect sau a unei păi-ţi din constmcţie, independentă, care poate fi 
utilizată separat.
g. recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - docrmieJitiiJ-întOGiniţ şi 
semnat în confonnitate cu Regulamentul de recepţie a lucraiţlor de^%(^gpcţi şi

t

:

1
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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 confoiinitate 
cu Regularhentul de recepţie a lucrărilor de constRicţii şi instalaţii aferente acestora, 
de către comisia de recepţie numită de către achizitor.
j. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări că 
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 eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momemul 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 - 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 adiţionat document prin care se pot modifica tennenii 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 ace.st lucru este permis 
de context.
3.2 Tennenul “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: „Lucrări tehnico-edilitare pentru blocuri ANL cartier 
Dumbrava Nord din municipiul Zalau (reţea distribuţie apa, reţea canalizare 
menajera, statie de pompare pentru canalizarea menajera, canalizare pluviala)”, 
în conformitate cu proiectul tehnic şi cu documentaţia de atribuire care au stat la baza 
achiziţiei lucrărilor, cu respectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract şi prin 
oferta prezentată la procedura de licitaţie deschisă, publicată în SEAP, prin anunţul 
de participare nr. CN1038745/ 27.01.2022
4.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentru execuţia si 
finalizarea lucrărilor menţionate.
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5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, este de 2.928.095,00 lei fara TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 
556.338,05 lei, respectiv 3.484.433,05 lei cu TVA, detaliat după cum urmeaza :

Valoare 
cu ""VA 
- lei -

Valoarea 
fără TVA 

-lei-
TVA 
- lei -

Nr. Categorie lucrăricrt.
. 4 ,.3210

63.510,73 397.777,73334.267,00Reţea distribuţie apa1
6H.295;86513.694,00 97.601,86Reţea canalizare menajera2

1.663.827,06265.653,061.398.174.00Canalizare pluviala din care:3.
425.773,67

i.238.053.39— - ------
67.980,67357.793,00Reţea canalizare pluviala3,1

1.040.381,00 197.672,39Amenajare vale (torent)3.2
Statie de pompare pentru canalizarea
menajera din care:________________
Montaj

4 345.203,00 410.791,5765.588,57
12.289,77 76.972.7764.683,004.1
53.298,80 333.818,80Utilaj 280.520,004.2
63.983,83 400.740,83Organizare de şantier, din care: 336.757,005

Lucrări de constmctii si instalaţii 
aferente organizării de şantier____ _
Cheltuieli conexe organizării de şantier

331.120,005.1 62.912,80 394.032,80
1.071 i03 6.708,03• 5.637,005.2

2.928.095,00 556.338,05 3.484/433,05TOTAL

5.2. în situaţia în care se modifică valoarea Contractului de lucrări menţionat la art.
5.1, datorita execuţiei unor lucrări suplimentare, preţul contractului de lucrări poate fi
modificat prin încheierea unui Act adiţional. ;
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 Contractului este compusa din :
6.2.1 Durata executării lucrărilor, care este de 3 luni, de la data emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor, confomi graficului de execuţie. . .
6.2.2 Durata efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor, care este de cel mult 30 zile 
de la data comunicării de către executatant a terminării execuţiei lucrărilor.
6.2.3 Durata garanţiei lucrărilor, care este de 5 ani de la data recepţiei la terâirnărea 
lucrărilor.
6.3. După expirarea teimenului .stabilit la art. 6.2.1 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 sistare emis de către 
reprezentantul achizitomlui, dirigintele de şantier, pe motiv de condiţii meteorologice 
nefavorabile executării lucrărilor, sau la solicitarea achizitorului.
7. Executarea contractului
l.\ Executarea lucrărilor se va realiza conform graficului de execuţie şi va începe 
după predarea amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
8. Documentele contractului 
8.1 Documentele contractului sunt: ^

ofiml juridic-
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a) caietul de sarcini nr. 2245/10.01.2022 inclusiv clarificările şi/sau măsurile de 
remediere aduse până la depunerea ofertelor;

b) documentaţia tehnico-economică, faza Proiect tehnic, inclusiv clarificărib şi/sau 
măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc 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;
g) contractul de subcontractare Încheiat intre SC SCIFCAR SRL Cluj Napoca si 

subcontractant SC LGL Instal Electric SRL.
h) acte adiţionale, dacă există;
i) alte anexe la contract.

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 i.storice.
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 prevăczute 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 pentim contract, în măsura în cai*e 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 pentim procedeele de 
execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind 
calitatea în constimcţii.
(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.
(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 pane a lucrărilor 
permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi rpe-denlhrrc^ponsabil 
pentru acea parte a lucrărilor.



(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitomlui, la cerere, caietele 
de măsurători (ataşamente/antemăsurători semnate de către executant şi diriginte 
de şantier) 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.
10.4 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitomlui în 
orice problemă, menţionată sau nu îh 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) 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 achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instmir.entelor, 
di.spozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitomlui 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, sui'vine o eroare în poziţia, 
cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are 
obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care 
eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, ce către 
proiectant. Pentm 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 oricămi peri col"’'pentm 
respectivele persoane;

ni) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 
protecţie, îngrădire, alannă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost 
solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, îi: scopul 
protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentm a proteja mediul pe şi în afara 
şantiemlui şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate^persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţ: factori 
generaţi de metodele sale de lucru.

iv) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urrna
activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de preveder41e4-egale4n*44goare;

V/zaf
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10.7 Executantul este responsabil pentm 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 măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a
stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a) confoitul 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

nu

persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reci am aţii lor, 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.
10.9 (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile ■ sau 
podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantiemlui şi de a preveni deteriorarea 
sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dinti'e 
subcontfactanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi 
va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentâr 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 daimurilor şi podurilor respective. ■
(2) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau dmm care 
comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului mateiialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are cbligapa 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, in.stalaţiilor sau altora asemenea, 
a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantieRtlui.
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, suiplus de 

materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau iucrările 

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. .
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul pericadei de 
garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi 
sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
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 şTcompretările 
ulterioare) şi,. după împlinirea acestui tennen, pe toată durata de existenţă a 
construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor 
şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.
10.12 Executantul se obligă sa despăgubească achizitorul împo ri-va-or|şăîprT
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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 pentm sau în'iegătiira 
cu execuţia lucrărilor sau încoiporate 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, confonnitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentm materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentm materialele importate;
e) dosaml lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control 

calitate, verificări şi încercări).
10.14. (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitomlui pentm 
exploatarea şi întreţinerea lucrărilor confonn prevederilor din cerinţele achizitomlui.

(2) Lucrările vor fi considerate temiinate în vederea recepţiei la terminarea 
lucrărilor, numai după terminarea acestei iiistmiri.
10.15. (1) Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar 
putea avea nevoie pentm instalarea şantiemlui, în măsura în care cele Care i-au fost 
puse la dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.
(2) Executantul suportă toate schimbările referitoare la constmirea 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 
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.
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 teitilor 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 în interior, cât şi în
exterior. în măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea 
şantiemlui. ■
(5) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu 
reprezinte pericole pentm terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu es:e deviată.
(6) Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare jţrebuie 
protejate cu panouri provizorii sau cu'orice alte dispozitive potfiTiiŞ ’̂Qane <1e acces

oficiuHj'Ii'idio.....trebuie să fie iluminate şi, la nevoie păzite.
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(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, 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.
10.17. Executantul are obligaţia de a asigura disponibilitatea infonnaţiilor - şi 
documentelor referitoare la prezenta investiţie cu ocazia misiunilor de control 
desfăşurate de structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente 
fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, după caz.
11. OhtigaţiUe 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 a pune la dispoziţia executantului, fată plată, 
dacă nu ,s-a convenit altfel, imnătoarele: .
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, prucum 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 executanţului, întreaga 
documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată^ la termenele 
stabilite prin grafrcul 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.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligâf iilor
12.1 - în cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din 
preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de- 0,15% 
pe zi întârziere din valoarea lucrărilor executate cu întârziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor.
12.2 în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18.1 
din contract, 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.
12.3 Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţilor asumate 
conform prezentului contract.
12.4 Nefespectarea 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.
12.5 în cazul în care executantul intră în procedură de ins©Jveftţ:ă“:£c|ii7ite^ are 
dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în |:e,nnep^^,‘3,.fj;.mi pe la
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deschiderea procedurii de insolventa solicitându-i acestuia rezilierea contractului de 
lucrări. Administratoml 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.
12.6 Pentru prejudiciul provocat prin executarea cu întârziere, neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea 
penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.12.1, 12.2 şi 12.7, în completare, 
părţile datorează daune-interese în condiţiile dreptului comun,
12.7 în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexe-cutării 
obligaţiei principale contractuale (a achizitorului: de plată a lucrărilor conform art. 
18.1, iar a executantului: de realizare a lucrărilor contractate conform an. 4.1), 
debitorul obligaţiei va datora creditorului obligaţiei, 100 % din valoarea obligaţiei 

principale neexecutate, reprezentând daune interese compensatorii. .

Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1 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 teimen 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 în condiţiile legii astfel:

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt

b) -asigurare de garanţii emisă:
- fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în 

România sau într-un alt astat membru al Uniunii Europene şi/ sau care este înscrisă în 
registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ, printr-o sucursală autorizată în 
România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. /
Garanţia astfel constituită devine anexă la contract. 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 uncn' sume 
în numerar. _
Potrivit pervederilor art. 40 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziţie publică/acorduri cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice şi 
având în vedere Notificarea ANAP din data de 10.01.2022 privind acceptarea în 
procedurile de achiziţie publică/sectorială a garanţiilor de participare/de bună 
execuţie emise de către instituţiile financiare nebancare, autontatea/entltatea 
contractantă „NU poate accepta constituirea garanţiei de perticipare de bună 
execuţie printr-un instrument de garantare emis de o instituţie nebancară.^^

Prevederile, teimenele 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 detennina/constitui motiv de resjringere a 
instrumentului de garantare de către achizitor. r" '
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]3.2.(1). Garanţia de bună execuţie poate fi constituită şi prin reţineri succesive din 
facturile emise, situaţie în care executantul are obligaţia de a deschide un cont la 

dispoziţia achizitorului (Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care şe 
depune de către contractant, în cQiitul astfel deşchis. 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 stabilite drept garanţie 

de bună execuţie.
Suma finala care se va retine din sumele datorate si cuvenite executantului va 

fi in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a valorii totale a lucrărilor executate in 
cadrul contractului.
13.2. (2). în situaţia în care garanţia de bună execuţie este constiuită prin in^mment 
de garantare emis de o instituţie de credit din Romania sau din alt stat 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 achizitori
13.3. (1) In situaţia in care garanţia de buna execuţie este constituită prin instrument 
de garantare emis de o instituţie de credit din Romania sau din alt stat sau o societate 
de asigurări, valabilitatea garanţiei de buna execuţie va fi pana la expirarea 
termenului de realizare a recepţiei la terminarea lucrărilor, conform articolului 
6.2.2 din contract.
13.3. (2) După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor suma aferenta 
garanţiei de buna execuţie se va putea reduce, pentru perioada de garanţie a 
lucrărilor, respectiv pana la recepţia finala, conform prevederilor art.13.8 din 
contract.
13.4 (1) în situaţia în care părţile convin prelungirea teimenului 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 păi-ţi 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 tennenului de execuţie şi pănâ la sminarea 
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 ai benefici ar ului pentru stiiiserea âcesteia.
13.5 în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie punlică 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 păi*ţi a actului adiţional de 
majorare.
13.6 Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare.şi şă emită ordinul 
de începere a contractului riumai după ce executantul a făcut dovada constituirii 
garanţiei de bună execuţie.
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13.7 Achizitoml 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 lucm executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. In 
situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are 
obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
13.8 (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, după cum 
urmează:
> 70% din valoarea garanţiei, în tennen 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, în unna 
unei solicitări scrise din partea executantului.

.(2) Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv necepţie 
finală, pot fi întocmite şi pentru păi'ţi din lucrare, în condiţiile legii şi ale HG 
273/1994, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
13.9 Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
14, începerea şi execuţia lucrărilor
14.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările după predarea 
amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
(2) Executantul trebuie să notifice achizitomlui şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, 
Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a 
lucrărilor.
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, 
constmcţie, 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 10.1, achizitorul este îndreptăţit 
să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl 
avertizeze că, în cazul neconfoimării, la expirarea termenului stabilit va rezilia 
contractul.
14.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţieLlupiiiilor şi 
de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din aneî|ele~Iăî(^.ohtract. ,|Păi-ţile
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celeilalte, identitateacontractante au obligaţia de a notifica, în scris, 
reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentm. 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 
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor

una

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 elocventei achiziioml îşi 
rezei'vă 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 ma:erialele 

pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şinecesare
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 ma:erialele 
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 achizitonilui, 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 confomi 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 persoahă 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 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 apai-ţinând 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 comuitica şi cerceta
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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, păi*ţile 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 ait., '.,5.1. 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 pentm 
reintrarea în ritmul normal.
15.3 Fără a prejudicia dreptul executantului confonn 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; 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 efeCiuâ testele la 
terminarea lucrărilor, în următoarea succesiune:

(a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii speCîfice şi 
teste funcţionale pentini a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să 
funcţioneze în condiţii de siguranţă în uimătoarea 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 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—prop:rietatea

VizatAchizitorului.
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(5) înainte de începerea testelor la teraiinarea lucrărilor, executantul va transmite 
achizitorului documentele confonne cu execuţia şi manualele de exploatare şi 
întreţinere astfel încât achizitorul să poată exploata, întreţine, demonta,i reasambla, 
ajusta şi repara această parte a lucărilor.
(6) O astfel de parte nu va fi considerată a fi tenuinată în scopul recepţiei potrivit 
prevederilor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise'achizitorului...
16.3 (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. Aceasta notificare va fi 
comunicata de către executant, achizitoiului după confirmarea de către achizitor a 
situaţiei de lucrări finale, executate in cadrul contractului, confirmate la plata de 
dirigintele de şantier.

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 îu scopui 
recepţiei lucrărilor. Suplimentar, executantul are olaligaţia de a prezenta 
achizitorului planşe ale lucrărilor conforme cu execuţia, reprezentând lucrările aşa 
cum sunt executate, şi le va transmite diipă caz, pentru revizuire potrivit

r* ■ • % ■

prevederilor contractului.
c) lucrările nu vor fi considerate tenninate în vederea efectuării recepţiei până la 

primirea de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct.a si b).
(2) Pe baza situaţiilor; de lucrări executate, confimiate de dirigintele de şantier 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.
16.4 Comisia de recqpţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinir.i contractului
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările 
în vigoare. în 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 acordată lucrărilor
17.1 Perioada de garanţie este de 5 ani şi decurge de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.
17.2 (1) în perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a 
viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea dauzelor 
contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute-la: alia.(l), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită;
i) ' utilizării de materiale, de' instalaţii sau a unei manopere necohforme Cu

prevederile contractului; sau '
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este tosponsâbiJ-jd,e._piae

Unei părţi a lucrărilor; sau ' Vizai-
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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, lucrărfe fiind 
executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedieribr va fi 
evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
17.3 în cazul în care executantul nu.execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, 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 sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.
17.4. Garanţia lucrărilor executate este de 5 ani de la data semnării procesului verbal 
de recepţie la teiminarea lucrărilor, precum şi după împlinirea acestui termen, pe 
toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile stmcturii de rezistenţă rezultate 
din nerespectarea nonnelor de execuţie.

18. Modalităţi de plată
18.1 Achizitorul va efectua plata către furnizor, în contul de Trezorerie al acestuia, după 
cum uimează:
a) în situaţia existenţei disponibilului necesar din prefmanţări sau buget local/alte surse, 

în termen de 30 zile de la data emiterii facturii;
b) în situaţia aplicării mecanismului cererii de plată către finanţator, achizitorul va 
transmite spre decontare documentele de plată finanţatorului, iar plata se va face în 
teimen de 10 zile lucrătoare de la data virării de către finanţator a sumelor solicitate 
către Municipiul Zalău, dar nu mai târziu de 60 zile de la data emiterii facturii.

18.2 Plata cheltuielilor conexe, aferente organizării de şantier, se va face pe baza 
facturilor/documentelor justificative pentru cheltuieli de natura celor prevăzute la art. 
5.1.2. din HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru aî 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice.

18.3 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.
18.4. (1) Achizitoml are dreptul de a acorda avans executantului, în cuantum de 15% 
din valoarea contractului, dacă acesta solicită, numai contra unei scr.sori de 
garanţie de returnare a avansului, conform Hotărârii nr. 264/2003. Potrivit ar:. 6 alin. 
(1) din HG 264/2003, la efectuarea plăţilor pentra 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 să acopere avansul acordat se 
va uzita de scrisoarea de garanţie de returnare a avansului.
.(2) Garanţia privind returnarea avansului se va constitui în cuaritumul sumei solicitate 
ca avans, cu valabilitate până la data îndeplinirii, integrale a pbligaţiilcr contractuale 
care derivă din acordarea avansului. - . , . .
(3) Achizitorul^ poate solicita prelungirea valabilităţii garai]fLeL.p.emtiL-i:ei:ui:narea

UmX. :■avansului în cazul în care se prelungeşte durata contractului ,
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(4) Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru returnarea avansului la data 
îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din, acoi darea avans ului i, 
18.5 (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea execu:antului 
(antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai 
scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare, printr-o situaţie 
de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a 
lor. Din situaţiile de lucrări provizorii, achizitorul va putea face scăzămihte pentru 
seivicii 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 
exemplare; acestea se confirmă de către acesta în termen de 10 zile de la primii-ea lor.
(3) Plăţile paitiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de 
către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
18.6 Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 
definitive de către achizitor, in termenele specificate la art. 18.1 din contract. Dacă 
verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special, datorită unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită in tennenul precizat 
anterior. .
18.7 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul verbal de recepţie 
finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost 
executate confonn contractului. Recepţia finală va fi executată confoim prewderilor 
legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor' sume datorate

va fi condiţionată de eliberarea

se depun de către executant dirigintelui de şantier în 2

executantului, pentru lucrările executate, nu 
procesului verbal de recepţie finală.

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 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 sau 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”.
(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 terminarea 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 sau daune 
cauzate de executant în cursul oricăror altor operaţiuni.

oMiul juridic
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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 Pentm 
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 
utilaj executantului.
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentm 
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 oricămi alt membru al personalului executantului. As:gurarea 
va fi menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va 
participa la execuţia lucrărilor. Achizitoml şi dirigintele de şantier vor f. 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. Pentm 
angajaţii unui subcontractant, asigurarea poate fi încheiată de către subcon-.ractant, 
dar executantul va fi cel responsabil pentm respectarea prezentei clauze.
(6) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitomlui, ori de câte ori i se va cere, 
poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentm plata primelor curente 
(actualizate).
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări 
pentm toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte 
achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentm plata primelor 
curente (actualizate).
19.2 Achizitoml nu va fi responsabil pentm 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.

necesar ca

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, 
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 achizitoml.
21.2 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.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de medul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontrăctanţilor dacă 
aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.
21.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta tiu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractanUTlut ihfj^ţ^lfHjclilca preţul 
contractului şi va fi notificată achizitorului.
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21.5 Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durarta executării 
contractului de lucrări, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (S) din 

Legea 98/2016.

i;

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 plată către terţi pot fi onorate,numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 22.2.

!

i
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 cdeilalţe 
pălii, imedid şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice m'ăsuri care îi stau 
la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
23.4 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai 
mare de 6 luni, fiecare pane va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de 
plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde cdeilalţe 
daune-interese.

24. Modificarea contractului
24.1. (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-verba.l de recepţie la tenninarea 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. schirabări 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. ..
24.2. Executantul nu va face nicio modificare, până când achizitorul. Proiectantul şi 
Dirigintele de Şantier nu va dispune sau nu va aproba o modificare. .
24.3. Dacă achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune c, modificare, 
executantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

ViTfBi
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i. . descriere a activităţilor necesar a fi realizate şi un grafic fizic pentiii realizarea
acestora;

ii. propunerea executantului referitoare la 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.
24.4. După primirea propunerii executantului, achizitorul va putea:

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

iii. să transmită comentarii.
24.5. (1) Diferenţele dintre cantităţile estimate iniţial şi cele real executa:ei fără 
modificarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, nu vor fi intei-pretate ca o 
modificare în condiţii excepţionale/substanţială/nesubstanţială, în situaţia în care 
aceste diferenţe sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea 
execuţiei, fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice.

(2) Modificările nesubstanţiale în cazul în care se fac în limita valorii contractate 
se formalizează prin următoarele înscrisuri: note de constatare, memorii justificative, 
dispoziţii de şantier, liste de cantităţi (note de renunţare şi note de comandă 
suplimentară), propunerea executantului, acordul/refuzul achizitorului în scris.
24.6. în cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului finalrtotal al 
contractului, achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional 
cu executantul..
24.7. 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 caracteml general al 
contractului, în limitele dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, 
coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din H.G.nr. 395/2016 
(art. 164 alin. 4 ).
24.8. (1) Orice modificare a prezentului contract de achiziţie publică în'cursul 
perioadei sale de valabilitate altjfel 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), achizitoml are dreptul de a 
denunţa unilateral prezentul contract.

25. încetarea contractului
25.1 Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
25.2 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.
25.3 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către ăuloritatea
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 c.auzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului 
public. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numad plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la • data denunţării 
unilaterale a contractului. ----- ----- —-——
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!26. Actualizarea preţului contractului
26.1. Pentru serviciile prestate plăţile datorate de achizitor Prestatomlui sunt cele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
26.2. Preţul contractului este feim, în condiţiile în care nu se impune aplicarea 
prevederilor art. 24 din contract.
26.3 Actualizarea preţului contractului este aplicabilă direct numai în cazul în care au 
loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile loca.e acte 
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la cnuraite 
taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe 
baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.
26.4 Actualizarea preţului contractului este posibilă în confonnitate cu prevederile 
5.2 din contract.
27. Soluţionarea litigiilor
27.1 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.
27.2 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.
28. Limba care guvernează contractul
28.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

29. Comunicări
29.1 (1)-Orice comunicare între păi*ţi, 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.
29.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e- 
mail Cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
Art.30. Prelucrarea datelor cu caracter personal

30.1. Executarea contractului de servicii presupune prelucrarea datelor cu 
caracter personal fapt pentru care părţile se obligă:

a) să respecte nomiele 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 cu caracter perscnal 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; Vizat'
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c) să colecteze, să prelucreze, să stocheze, să arhiveze datele cu caracter 
personal care se vor realiza în confonnitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 
679/2016, precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în. scopul 
execuţiei lucrărilor aferente contractului „Lucrări tehnico-edilitare pentru blocuri 
ANL cartier Dumbrava Nord din municipiul Zalau (reţea distribuţie apa, reţea 
canalizare menajera, statie de pompare pentru canalizarea menajeraj canalizare 
pluviala)”.

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, pentnj a preveni accesul neautorizat, 
prelucrarea sau distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau 
distrugerea;

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.'' ,
31. Legea aplicabilă contractului
31.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
32. Dispoziţii finale
32.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din cai'e două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
32.2. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea cerulării 
contractului, este Maria Brudasca, inspector de specialitate - Serviciul achiziţii 
investiţii publice din cadml Direcţiei Tehnice a Primăriei municipiului Zalău.

^ EXECUTANT.
SC SCirCAR SRL Cluj Napoca

(o

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALAU,

PRiMAk
Ionel Ciunr

Ă

Zii 6.
.i .. e-îDIRECTOR ECOTOMIC, 

ec. Mariana Ci(i,|>tb

DIRECTCpR TEIIN 

ing. DanutJC^^iin Curea

VIZAT
SERVICIUL JURIDIC, întocmit, mg. M Brudasca , 

DT-SL^P/APMl3i/3ex
./-z/
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. I

V
MUNICIPIUL ZALĂU 

PRIMAR
-^5001 6 - Zalâu . Piaţa luliuManiu nr.3. Judeţul Sâiaj 
Telefon: (-<40)260.610550 Fax.(-<40)260.661869
nttp://wvvw.zalausj.ro e-mail; primaria<g2zalausj.ro

CONTRACT DE LUCRĂRI 
Nr. M 04. 102^.

1. Părţile contractante:
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa I. Maniu, nr. 3, telefon: 
0260/610550; fax: 0260/661869, cod fiscal 4291786, e-mail: piimaria@zalausj.ro, cont 
nr. R068TREZ24A670501710300X deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel 
Ciunt — Primar şi ec. Cuibuş Mariana - Director economic în calitate de achizitor,

şi
Executant: S.C. Orizont Electric S.R.L., cu sediul în Zalău, P-ţa 1. Maniu, bl. P+10, 
ap. 4, jud. Sălaj, telefon/fax: 0260.606.201/0260.661.850, 
orizontelectric@gmaii.com, număr de înmatriculare J31/45/2021,
R043615620, cont nr. RO68TREZ5615069XXX010760, deschis la Trezoreria Zalău, 
cont garanţie de bună execuţie nr.
reprezentată prin ing. Vasile - Lucian Margin - administrator, în calitate de executant.

e-mail:
cod fiscal

, deschis la

2. Definiţii
2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi inteipretaţi 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;
ci. 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 păi'ţi 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 confonnitate 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 
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;
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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; 
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-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
3.1 In 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

sunt

4. Obiectul contractului
4.1 - Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările de reparaţii, refacere şi 
înlocuire a unor componente ale instalaţiei electrice prin care se realizează 
alimentarea cu energie electrică a Stadionului Municipal, conform solicitării de 
ofertă m-. 29691 din 06.04.2022, în condiţiile ofertei nr. 153/08.04.2022, înregistrată la 
Primăria municipiului Zalău cu nr. 30589 din 08.04.2022, a S.C. Orizont Electric S.R.L, 
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 54.453,68 lei fără TVA, respectiv 64.799,88 lei inelusiv TVA.

6. Durata contractului
6.1. - Contractul de lucrăii 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 14 zile (2 săptămâni) 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.^-------^

Vizat 
oficiul juridic H Pag. 2 din 16



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. Executarea contractului
7.1 - Executarea lucrărilor se va realiza conform graficului de execuţie şi va începe 
după semnarea contractului de către părţi, la data emiterii ordinului de începere a 
lucrărilor.

8, Documentele contractului 
8.1 - Documentele contractului sunt:

a) Solicitarea de ofertă nr. 29691 din 06.04.2022;
b) Oferta S.C. Orizont Electric S.R.L. nr. 153 din 08.04.2022, înregistrată la 

Primăria municipiului Zalău cu nr. 30589 din 08.04.2022;
c) Lista care cuprind cantităţile de lucrări, anexă 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 muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, 
fie definitive, cerate 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 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 cererea acestora.
(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.
(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 cerate de achizitor.
(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cer-ere,,detalii privind 
fiecare categorie de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaidgiastent p /e şantier.r Pag, 3 din 16



9.3 - (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.
9.4 - (1) Executantul este responsabil de trasai'ea 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 achizitomlui despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de 
sarcmi pe durata îndeplinirii contractului.
(3) In cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, sui-vine 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 
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:

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 
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 pai-ţi 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 respectai-ea 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^osesiă>chizitorului sau a 
oricărei alte persoane.

eroarea
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(2) Executantul va despăgubi aclii2itorul împotriva tuturor reclamaţii]or, 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 
responsabilitatea revine executantului.
9.8 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile 

sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea
distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăraia 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 drum care 
comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor său 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 facilităidi transportului 
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, 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 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 lucrăidi (Conform ait. 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, 
pentm viciile structuiii 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 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.
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9.12 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării 
lucrărilor, unnătoarele ;

a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentm 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 pentm exploatarea 
şi întreţinerea lucrărilor conform prevederilor din cerinţele achizitomlui.

(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei la terminarea 
lucrărilor, numai după terminarea acestei instmiri.
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 schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea 
instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, dmmurile de deseivire 
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 
provizorie.
9.15 (1) Executantul are obligaţia de a nu peimite 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 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 în interior, cât şi în 
exterior. In 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 pentm 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 confoimă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub 
controlul sei-viciilor competente de către executant aceasta din urmă având ca 
responsabilitate furnizare şl 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 întremptă şi a semnalizării drumurilor deviate.
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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 
nu s-a convenit altfel, unnătoarele:
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 

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 neîndepUmrea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - In cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească la timp 
obligaţiile asumate prin contract (conform graficului de lucrări), achizitoml 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 întâi'ziere, în termen de 30 de zile de la data comunicării penalităţilor 
datorate. Penalităţile vor fî 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 
confomi prezentului conti'act.
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 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. Adminishatorul 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 completare, păi'ţile 
datorează daune-interese în condiţiile dreptului comun.
11.7. " în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neexecutării 
obligaţiei principale contractuale (a achizitorului: de plată a lucrărilor confonn art. 17.1, 
iar a executantului: de realizare a lucrărilor contractate conform ait. 4.1), debitorul 
obligaţiei va datora creditorului obligaţiei, 100% din valoarea obligaţiei principale 
.neexecutate, reprezentând daune-interese compensatorii.
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Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 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 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie 
publică/contractului subsecvent. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată 
a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie 
publică/contractului subsecvent De regulă, gai*anţia de bună execuţie se constituie prin 
virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;
b) asigurare de garanţii emisă:
- fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în 

România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în 
registrele publicate pe siteml Autorităţii de Supraveghere Financiară, după

- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în 
România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Garanţia astfel constituită 
devine anexă la contract.

A

In 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.

Potrivit prevederilor art. 40 din HG nr. 395/2016 pentim aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică/acorduri cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice şi având în vedere 
Notificarea ANAP din data de 10.01.2022 privind acceptarea în proceduiile de achiziţie 
publică/ sectorială a garanţiilor de participare/de bună execuţie emise de către instituţiile 
financiare nebancare, ^^autoritatea/entitatea contractantă NU poate accepta 
constituirea şarantiei de Darticipare/de bună execuţie printr-un instrument de
sarantare emis de o instituţie financiară nebancară”.
12.2 In situaţia în care garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de 
garantare emis de o instituţie de credit, este obligatoriu a se preciza în cuprinsul poliţei 
scrisorii de gai'anţie că diminuarea valorii acesteia, inclusiv la temien, se va face doar cu 
acordul scris al achizitoimlui. Prevederile, termenele şi clauzele prevăzute în poliţele de 
asigurare trebuie să fie în concordanţă cu prevederile contractului de servicii 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.
12.3 Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin reţineri succesive din facturile 
emise pentru serviciile prestate, situaţie în care prestatorul are obligaţia de a deschide un 
cont la dispoziţia 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 unnează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din 
sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept 
garanţie de buna execuţie.

A

12.4-(1) In situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de prestarea a 
serviciilor contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră), prestatorul 
are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de buhăT^e^cuţie. cu durata
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corespunzătoare prelungirii contractului de servicii, în 5 zile lucrătoare de la data 
semnării de către păi*ţi 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 ia 
procesului verbal de recepţie finală.
12.5 - 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 cai-e nu au fost respectate.
12.6 - (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, după 
urmează:

semnarea

cum

> 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 ascimse 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, în urma unei solicitări scrise din partea executantului.

(2) Procesele-verbale de recepţie finala pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, 
dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
12.7. - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
12.8. In cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoai'ea 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. 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 14 zile de la data emiterii ordinului 
de începere a lucrărilor.
13.3 - (1) Achizitorul ai*e dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de 
a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Păi-ţile contractante 
au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesional pentm acest scop.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitomlui la locul 
de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. 
La solicitarea achizitorului, prestatorul se obligă să prezinte buletine de verificări/testări 
ale acestora. în cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine de verificări/testări 
solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezei-vă 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 instmmentele, 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
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sunt corespurp;ătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentm 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. (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 
necesai'e 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 
pentra acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi 
sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii 
319/2006 aprobate prin H.G, nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă 
apămtă 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, confoim 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, confoim cerinţelor persoanei autorizate de 
achizitor.

nr.

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 termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei păifi 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 apreciat^de'-'cdmun acord pentru 
reintrarea în ritmul normal. .• ~ ~/
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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 
teniienul prevăzut la ait. 17.1; în acest caz va,notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

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

finalizat într-un termen stabilit prin gi-aficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul 
convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
15.2 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia;

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 confonne 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 Ia 
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.
15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului 
prin corelai-ea 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.

15.1

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
16.1 - Perioada de garanţie este de 24 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 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 neconfonne 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.

VlZRi I
Pag. 11 din ) 6



A

(3) In cazul în. care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate 
de către acesta confonn prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi 
plătit ca lucrări suplimentare.
16.3 - In c^l 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 sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.
16.4. Garanţia lucrărilor executate este de 24 luni de la data semnării procesului verbal 
de recepţie la teiminarea 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 zilei 
de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitoml 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 valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. 
Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printi*-o situaţie de lucrări provizorii, 
întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de 
lucrări provizorii achizitoml 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 unnare 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 intei*vale lunare dar nu influenţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de 
către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
17.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de 
plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, 
dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în 
litigiu va fi plătită imediat.
17.5 - 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 sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
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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 
fundamentat preţul contractului.

carora s-a

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 
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 terminarea 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 
sunt generate de o cauză 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.
(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 dinfie 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 oricăi'ei 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 achizitomlui, ori de câte ori i se va cere, 
poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentnj 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 pkta^ihielor curente 
(actualizate).

care
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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) Pâinile 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, 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.
(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 subcontractanţi lor 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 conti-act. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul 
contractului şi va fi notificată achizitorului.

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 plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 22.2.

23. Forţa majoră
23.1 - Forţa majoră exonerează păi-ţile 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 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.

24. Prelucrarea datelor cu caracter personal
24.1. Executarea contractului de lucrări presupune prelucrarea datelo'f'cu^caracter 
personal fapt pentm care părtile se obligă: _____
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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 abrogai*e 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 sei*vicii;
b) să prelucreze datele cu cai'acter 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 
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 achiziţia unor lucrări de reparaţii, refacere şi înlocuire 
componente ale instalaţiei electrice prin care se realizează alimentarea cu energie 
electrică a Stadionului Municipal.
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 
distribuţia ilegală, precum şi pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea;
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.”

care

a unor

sau

25. încetarea contractului
25.1 - Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
25.2 - Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, făx& punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
25.3 - 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. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

26. Soluţionarea litigiilor
26.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care s^oate')ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. V'/iîafte Pag. 15 din 16



26.2 - Dacă, după 15 zile de ia 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.

27. Limba care guvernează contractul 
21. \ - Limba care guvernează contractul este limba română.

28. Comunicări
28.1 - (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.
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 inteipretat conform legilor din România.

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 dei-ulării 
contractului, dl. Ovidiu Mureşan - şef serviciu în cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul 
Administraţiei Baze Sportive şi ing. Anca Micle Toderean, consilier achiziţii publice în 
cadrul Direcţiei tehnice, a Primăriei Zalău.

Achizitor, Executant,

MUNICIPIUL 

PRIMAR,

/ Vizat
/ Cofvtrol Fij>jî^ar

S C. ORIZONT ELECTRIC S.R.L.
ADMINISTRATOR, 

ing. VASILE - LUCIAN MARGIN

DiREcMa'^eSîtaMic,
ec.

DIRl^CXpR TEHNIC,
N CUREAing. DĂNUŢ

servich^lhMdic,

Întocmîtj ing. Anca Micle Toderea 
DT-SIAP/PA/MTA/3ex
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