
Contract de lucriri
data

Preambul

in temeiul OUG m.3412006 privind atribuirea contractelor de achizilie publicd, a

contractelor de concesiune de lucrdri publice gi a r:ontractelor de concesiune de servicii,
aprobatd cu modificdri qi completdri prin Legea nr.3312006, s-a incheiat prezentul contract
de furnizare de produse, intre
COMaNA TREZNEA adresa sediu TREZNEA, l\tR 83, JUDETUL SALAJ telefon/fax
0260. 6 5 8. 0 44 cod fiscal 7 97 7 526 cont trezor erte RO 6 1 TRE 224 A8 4030 1 200 1 3 Oxdeschis la
Trezoreria Zalau,. reprezentatd prin OROS CRISTIAI{ func{ia PRIMAR
in calitate de achizitor, pe de o parte
qi

den.umire operutorul economic
adresa sediu .

il;;;;'"*, ;;,:?;i:11:: ;;il;#H*."
banca) ..reprezentat prin

(denumirea conducdtorului)
functia.......
in ciitate de executant, pe de altd parte.

2. Delinilii
2.1 - In prezentul contract urmdtorii termeni vor fi int<:rpretaji astfel:
a. contract - reprezintd prezentul contract qi toate Atrexele sale;

b. achizitor gi executant - pdr\ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. prelal contractului - pre\ul plAtibil executantului de cdtre achizitor, in baza corfiractului
pentru indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligafiilor sale, asumate prin
contract;
d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executd lucrarea;
e. forta majord - un eveniment mai presus de controlul pd4ilor, care nu se datoreazd
gregelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut: la momentul incheierii contractului qi

care face imposibild executarea qi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate

asemenea evenimente: rdzboue, revolu{ii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe

naturale, restricfii apbrute ca ulmare a unei carrntine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivd ci enunciativd. Nu este considerat forfd nrajord un eveniment asemenea celor de

mai sus care,frrdacrea o imposibilitate de executar€:, face extrem de costisitoare executarea
obligaliilor uneia din pA$.
f. zi - zi calendaristicd; qn - 365 zlle.

3.Interpretare

3.1 in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural qi vice versa, acolo unde acesl lucru este permis de context.

nr.
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3.2 Termenul "zi"sau "zile"
specificd in mod diferit.

sau orice referire la zile, reprezintd.zile calendaristice dacd nu se

Cluuze obligutorii

orice alte vestigii sau obiecte de
sunt considerate, in rela{iile dintre

4. Obiectul principul al contractului
4.1 - Executantul se obliga sd execute, sd, frnalizeze gi sd intrefind ,,INFIINTARE PARC SILOC DE JOACA,LOCALITATEA TREZNEA, .I.UDETUL SALAJ"in conformitate cu
obligaliile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligd sd plSteascd executantului pretul de ................... mii lei, pentru
execu{ia, frnalizarca gi intre{inerea >INFIINTARE PARC sI Loc DE
JOACA,LOCALITATEA TREZNEA, JUDETUL SI'LAJ''

5. Prelal contractului
5'1 - Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil executantului de cdtre achizitor,
conform graficului de pl61i, este de ..mii lei, la care se adaued TVA

. mii lei.

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de 3 luni de la semnarea contractului.
6.2. Prezentul contract inceteazd, sd producd efecte la,Jatade ....
7. Executarea contructului
7.1 - Executarea contractului incepe dupd constituirea garanfiei de bund execulie qi predarea
amplasamentului, la data de ......
(se precizeazd data la care intrd in efectivitate contractul)

8, Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:conatractul si anr:xele aferente daca este cazul.

9. Proteclia putrimoniului culturul nulional
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare, sau
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucr:[rii
pdrfi, ca fiind proprietatea absolutd a achizitorului.
9.2 - Executantul are obligalia de a lua toate precau(iile necesare pentm ca muncitorii sdi sau
oricare alte persoane sa nu indepdrteze sau s5 deteriort:ze obiectele prevdzute la clauza 9.1, iar
imediat dupd descoperirea gi inainte de indepdrtarea lor, de a ingtii r\a achizitorul despre
aceastd descoperire qi de a indeplini dispoziliile prinLite de la achizitor privind indep5rtaiea
acestora. Dacd din aauza unor astfel de dispozi{ii, executantul suferd, intfuzieri qi/sau
cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pd4ile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de execulie lacare executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la prelul contractului.
9.3 - Achizitorul are obligafia, de indatd ce a luat la crnoqtinfd despre descoperirea obiectelor
prevdzute la clauza 9.1, de a ingtiinfa in acest sens orgun.l" ae potilie qi comisia
monumentelor istorice.
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10. Obligaliile principale ale executantului
10.1 - (1) Executantul are obligaJia de a executa qi finaliza lucrdrile precum qi de a remedia
viciile ascunse, cu atenfia gi promptitudinea cuvenild, in concordanfd cu obligatriile asumate
prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevbzute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligalia de a supraveghea Lucrdrile, de a asigura for\a de muncd,
materialele, instala{iile, echipamentele gi toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie
definitive, cerute de gi pentru contract, in masura in. care necesitatea asigurdrii acestora este
prevdzutl, in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
I0.2 - Executantul are obliga[ia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea execu]iei
lucrdrii, spre aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrdrilor, in ordineatehnolosicd de
execulie.
10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsab,il pentru conformitatea, stabilitatea qi
siguranla tuturor operaliunilor executate pe gantier precum gi pentru procedeele de execulie
vtllizate, cu respectarea prevederilor gi a reglementdt:ilor legii privind. calitateain construclii.
(2) Un exemplar din documentalia predatd, de cdtre achizitor, executantului va fi linut de
acesta in vederea consultdrii de cdtre Inspec{ia de Stat in Construcfii, Lucrdri publice,
Urbanism qi Amenajarea Teritoriului, precum qi de r;dtre persoane autorizate de achizitor, la
cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi raspunzdtor pentru proiectul gi caietele de sarcini care nu au fost
intocmite de el. Dacd, totuqi contractul prevede exp|Lcit ca o parte a lucrdrilor permanente sd
fie proiectatd de cdtre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a
lucrdrilor.
(4) Executantul are obliga{ia de a pune la dispozilia achizitorului, la termenele precizate in
anexele contractului, caietele de m[surdtori (ataqamentele) $i, dupd caz, in situatiile
convenite, desenele, calculele, verificdrile calculelor gi orice alte documente pe care
executantul trebuie sd le intocmeascd sau care sunt cerute de achizitor.
10.4 - (i) Executantul are obligalia de a respecta qi executa dispoziliile achizitorului in orice
problemd, men{ionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul
considerd cI dispoziliile achizitorului sunt nejustificaile sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, in scris, ftr6, ca obiectiile respective sd il absolve de obligaf ia de a executa
dispoziliile primite, cu exceplia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
(2) In cazul in care respectarea gi executarea dispoziliilor prevdzute la alin.(l) determin6
dificultd{i in execu}ie care genereazd. costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea colectd a lucrdrilor fap de reperele date de
achizitor precum gi de furnizarca tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor gi
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitdtrii respective.
(2) In cazul in care, pe parcursul execufiei lucrdrilor, survine o eroare in pozilia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei pdr"fi a lucr'5rilor, executantul are oblig a\ia de a
rectifica eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu excerpfia situaliei in care eroarea respectivd
este rezultatul datelor incorecte fumizate, in scris, de cdtre proiectant. Pentru verificarea
trasdrii de cdtre proiectant, executantul are obligalia de a proteja gi p[stra cu grija toate
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.
10.6 - Pe parcursul execuliei lucrdrilor qi a remeclierii viciilor ascunse, executantul are
obligaJia:

i) de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezen\d,pe
gantier este autorizatd gi de a menline qantierul (atAt timp cdt acesta este sub
controlul snu) gi lucrdrile (at6t timp cdt acestea nu sunt ftnalizate gi ocupate de

Page 3



cdtte achizitor) in starea de ordine necesard evitdrii oricdrui pericol pentru
respectivele persoane;

ii) de a procura qi de a intre(ine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
proteclie, ingrddire, alarmd, qi pazd", r:dnd gi unde sunt necesare sau au fost
solicitate de cdtre achizitor sau de cdtre alte autoritdti competente, in scopul
protejdrii lucrdrilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate mdsurile rezonabrl necesare pentru a proteja mediul pe qi in afara
qantierului qi pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor,
proprietdlilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alli factori
generali de metodele sale de lucru.

I0.7 - Executantul este responsabil pentru menfinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor qi instalaliilor care urmeaza a fi puse in operd de la data primirii ordinului de
incepere a lucrdrii pilnd,la data semndrii procesului v<:rbal de receplie a lucrdrii.
10.8 - (1) Pe parcursul execu{iei lucrdrilor qi a renredierii viciilor ascunse, executantul are
obligalia, in mdsura permisd de respectarea preveder:ilor contractului, de a nu st6nieni inutil
sau in mod abuziv:

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

care deservesc proprietdfile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despdgubi achizitorul ?mpotriva tuturor reclamafiilor, ac{iunilor in justi}ie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor qi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultdnd din sau
in legdturd cu obligalia prevdzutd la alin.(l), pentru care responsabilitatea revine
executantului.
10.9 - (1) Executantul are obligalia de a utiliza in nrod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunicd cu sau sunt pe traseul gantierului qi de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de cdtre traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractanlii sdi; executantul va
selecta traseele, va alege gi va folosi vehiculele gi va limita Si repartizaincdrcaturile, in aqa fel
inc0t traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplas area mateialelor,
echipamentelor, instalaJiilor sau altora asemenea, de pe gi pe qantier, sd fie limitat, in mdsura
in care este posibil, astfel incAt sd nu producd dete:riordri sau distrugeri ale drumurilor qi
podurilor respective.
(2) in cazulin care, natura lucrdrilor impune uttlizarea de cdtre executant a transportului pe
apd, atunci prevederile de la alin.(l) vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se
?nfelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice altd stlucturd aferentd cdii navigabile gi prin
"vehicul" se in{elege orice ambarcafiune, iar prr:vederile respective se vor aplica in
consecinta.
(3) in cazul in care se produc deteriordri sau distr:ugeri ale oricdrui pod sau drum care
comunicd cu/sau care se afld pe traseul gantierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalaliilor sau altora asemenea, executantul are obligafia de a desp[gubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierearespectivelor poduri sau drumuri.
(a) Cu excepfia unor clauze conttare prevdzute in contract, executantul este responsabil gi va
pldti consolidarea, modificarea sau imbundtdfirea, in scopul facilitdrii transportului
materialelor, echipamentelor, instala{iilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri
care comunicd cu sau care se afla pe traseul qantierului.
10.10 - (1) Pe parcursul execuliei lucrdrii, executantul are obliga{ia:

i) de a evita, pe cAt posibil, acumularea de obstacole inutile pe qantier;
iD de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de

materiale:



iii) de a aduna gi indepdrta de pe garrtier ddrAmdturile, molozul sau lucrdrile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a rejine pe gantier, pi'nd,la sfirqitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalalii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in
scopul indeplinirii obligaliilor sale in perioada de garanfie.
10.11 - Executantul rdspunde, potrivit obligaliilor care ?i revin, pentru viciile ascunse ale
construcJiei, ivite intr-un interval de 3 ani de la recepfia lucrdrii qi, dupd implinirea acestui
termen, pe toatd durata de existenJd a construc{ie.i, pentru viciile structurii de rezisten!6,
urmare a nerespectdrii proiectelor gi detaliilor de exer;u{ie aferente execu(iei lucrSrii.
I0.I2 - Executantul se obligd de a despdgubi achizit;orul impotriva oricdror:

i) reclamafii gi acliuni in justitie, ce rczultd, din incdlcarea unor drepturi de
proprietate intelectuald (brevete, nurne, mdrci inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatpiile sau utilajele folosite pentru sau in
legbtura cu execulia lucrdrilor sau irrcorporate in acestea; qi

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

1 2. O bligaliile ac h izitor ul ui
12.I - La inceperea lucrdrilor achizitorul are obligalia de a obline toate autoriza[nle qi avizele
necesare execuliei lucrdrilor.
12.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozilia executantului, frrd platd, dac[ nu s-

a convenit altfel, urmdtoarele:
a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcind;
b) suprafefele de teren necesare pentru depozitare qi pentru organizarca de gantier;

c) cdile de acces rutier gi racordurile de cale feratd;
d) racordurile pentru utilit5li (ap6, EM, enerl;ie, canabzare etc.), p6nd la limita
amplasamentului qantierului.
(2) Costurile pentru consumul de utilitdli precum qi cel al contoarelor sau al altor aparate de

mdsurat se suportd de cdtre executant.
12.3 - Achizitorul are obligatra de a pune la dispoz;i1ia executantului intreaga documentalie
necesard pentru execu{ia lucrdrilor contractate, ftrd platd,, in patru exemplare, la termenele
stabilite prin graficul de execulie a lucrdrii.
I2.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinJd,
cdilor de circulalie gi a limitelor terenului pus la d:ispozilia executantului precum gi pentru
mateializarea cotelor de nivel in imediata apropiere ;a terenului.
12.5 - Achizitorul are obliga{ia de a examina qi miisura lucrdrile care devin ascunse in cel
mult 5 zile de la notificarea executantului.
12.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor gi a oricdror alte
informalii fumizate executantului precum qi pentru dispoziliile gi livrdrile sale.

13. Suncliuni pentru neindeplinireu culpubild u ob,liguliilor
13.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reugeqte s[-gi indeplineascd
obliga{iile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptd(it de a deduce din pre{ul
contractului, ca penalitdli, o sumd echivalentd cu o cot5 de 0.04o/olzi de intarziere din pretul
contractului.
13.2 -in cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligalia de a pl6ti, capenalitdli, o sumi echivalentd cu
o cotd 0.04% lzi de rntarzierc din plata neefectuatd.
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13.3 - Nerespectarea obliga{iilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pdrti, in
mod culpabil gi repetat, dd dreptul pArfii lezate de a c;onsidera contractul de drept reziliat qi de
a pretinde plata de daune-interese.
13.4 - Achizitorul iqi rezervd dreptul de a renunfa oricdnd la contract,printr-o notificare scrisd
adresatd executantului fdrd nici o compensa{ie, dach acesta din urmd da faliment, cu condi{ia
cd aceastd renunlare sd nu prejudicieze sau sd afec;teze dreptul la acliune sau despagubire
pentru executant. In acest caz) executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract executatd pdna la data denunldrii unilaterale a
contractului.

Clauze speci"fice

14. Garanlia de bund execulie a contractului
I4.l - (1) Executantul se obligd sd constituie garanfia de bund execuJie a contractului in
cuantum de l0o/o, pentru perioada de 24luni qi, oricum, pdni la intrarea in efectivitate a
contractului.
Garantia de buna executie se constituie;
' fie printr-un intrument de garantare emis in conilitiile legii de o societate bancara sau o

societate de asigurari care devine anexa la contriLct:

' fie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii
contractante, la unitateaTrezorenei Statului din cadruLl organului fiscal competent, conform
prevederilor H.G. rr. 104512011. Suma initiala care s(l depune de catre contractant nu trebuie
sa fie mai mica de 0,5o/o dinvaloarea contractului. Returnarea garanttei de buna executie se va
face conform art. 42 alin. (4) din H.G. 39512016 Garantia de buna executie se va constitui in
cuantum de l0o/o din valoarea contractului fara TVA, pentru o perioada de24luni de la
receptia la terminarea lucrarilor.

I4.2 - Achizitorul se obligd sd elibereze garan{ia pe:ntru participare dupd ce executantul a
fbcut dovada constituirii garanliei de bunb execufie derca este cazul.
I4.3 - Achizitorul are dreptul de a emite preten{ii asupra garan}iei de bund execu{ie, in limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu igi executS, executd cu int6rziere sau executd
necorespunzdtor obligaliile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei preten{ii
asupra garantiei de bund execu{ie, achizitorul are obligalia de a notifica acest lucru
executantului, precizdnd totodata obligaJiile care nu arl fost respectate.
I4.4 - Achizitorul se obligd sd restituie garanlia de bund execulie in termen de 24luni de la
executarea obligaliilor asumate.
14.5 - Garanfia tehnicd este distinctd de garan{ia de brLnd execu1ie a contractului.

15. inceperea Si execulia lucrdrilor
15.1 - (1) Executantul are obligalia de a incepe lucrdrile ?n timpul cel mai scurl posibil de la
semnarea contractului .

(15.2 '(1) Lucrdrile trebuie sd se deruleze conform graficului general de executie gi sd fie
terminate la data stabiliti. Datele intermediare, ptevdzute in graficele de execufie, se
considerd date contractuale.
(2) Executantul va prezenta,la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de

execulie de detaliu, alcdtuit in ordinea tehnologicd dr: execuJie. in cazul in care, dupa opinia
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achizitorului, pe parcurs, desfrgurarea lucrdrilor nu concordd cu graficul gerreral de executie a

lucrdrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revrzuit, in vederea
termindrii lucrdrilor la data prevdzutd in contract.
Graficul revrzuit nu il vor scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin
conffact.
(3) in cazulin care executantul intdrzie inceperea lucrdrilor, terminarea prergdtirilor sau dacd

nu iqi indeplineqte indatoririle prevdzute la 12.7, ;a.lin.(2), achizitorul este indreptdlit sa-i
fixeze executantului un termen pAnd la care activitatea sd intre in norrnal gi sd il avertizeze cd,
in cazttl neconformdrri,la expirarea termenului stabilit irvarezlha contractul.
15.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfbqurarea execuliei lucrdrilor qi de a
stabili conformitatea lor cu specificaJiile din anexele la contract. Pdrlile contractante au

obligalia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentanlilor lor atestali
profesional pentru acest scop, gi anume responsabilul tehnic cu execulia din partea

executantului qi dirigintele de gantier sau, dacd este: cazul, altd persoand, fizicd sau juridicd
atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligalia de a asigura accesul rcprezentantului achizitorului la locul de

muncd, in ateliere, depozite qi oriunde igi desft;oard. actlitdJile legate de indeplinirea
obligaliilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrdrilor ascunse.

15.4 - (1) Materialele trebuie sd fie de calitatea prevdzutd in documentalia de execulie;
verificdrile qi testdrile materialelor folosite la execulia lucrdrilor precunl qi condiliile de

trecere a recep{iei provizorii gi a recep}iei finale (calitative) sunt descrise in anexa./anexele la
contract.
(2) Executantul are obligalia de a asigura instrumentele, utilajele gi malerialele necesare

pentru verificarea, mdsurarea gi testarea lucrdrilor. Costul probelor gi incercdrilor, inclusiv
manopera aferentd acestora, revin executanfului.
(3) Probele neprevdzute qi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau

materiale puse ?n operd vor fi suportate de executant dacd se dovedegte cd materialele nu sunt

corespunzdtoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
15.5 - (1) Executantul are obligalia de a nu acoperi lucr[rile care devin ascunse, ftrd
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obliga{ia de a notifica achizitorului, ori de c6te ori astfel de lucrdri,
inclusiv fundaliile, sunt finalizate pentru a fi examinzLte gi mdsurate.
(3) Executantul are obligalia de a dezveli orice trrarte sau pa4i de lucrare, la dispozi{ia
achizitorului, gi de areface aceastd parte sau pdrfi de lucrate, dacd este cazul.
(a) In cazul in care se constatd cd lucrdrile sunt de calitate corespunzdtoare gi au fost
executate conform documentaliei de execu{ie, atunci cheltuielile privind dezvelirea qi

refacerea vor fi supoftate de cdtre achizitor, iarincaz contrar, de cdtre executant.

16. intdrzierea Si sistareu Iucrdrilor
16.I - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrdrilor neprevdzute; sau

ii) condiliile climaterice excepfional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de int0rziere care nu se datoreazd executantului qi nu a
survenit prin incdlcarea contractului cle cdtre acesta;

indreptd{esc executantul de a solicita prelungirea tr:rmenului de execulie a lucrdrilor sau a
oricdrei pl+t\i aacestora, atunci, prin consultare, pdrJile vor stabili:

1t; orice prelungire a duratei de execufie lacare executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, caro se va adduga la prelul contractului.
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16.2 - Fdrd, a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a
sista lucrdrile sau de a diminua ritmul execufiei dacii, achizitorul nu pldteqte in termen de 28
de zile de la expiratea termenului prevdzut Ia clauza 18.2; in acest caz va notifica, in scris,
acest fapt achizitorului.

1 7. Finalizarea I ucrdrilor
l7 .1 - Ansamblul lucrdrilor sau, dacd este cazul, oricare parte alor, prevdzut a fi finalizatintr-
un termen stabilit prin graficul de execulie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care
se calculeazd de la data inceperii lucrdrilor.
17.2 - (1) La frnalizarea lucrdrilor, executantul are obliga{ia de a notifica, in scris,
achizitorului cd sunt indeplinite condiliile de recepfie, solicitAnd acestuia convocarea comisiei
de recep{ie.
(2) Pe baza situa{iilor de lucrdri executate confirmirte gi a constatdrilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacd sunt intrunite condiliile lrentru a convoca comisia de recep{ie. in
cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficienfr:, acestea vor fi notificate executantului,
stabilindu-se qi termenele pentru remediere gi finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor
lipsurilor qi deficienfelor, la o noud solicitare a execuLtantului, achizitorul va. convoca comisia
de recep{ie.
17.3 - Comisia de recep{ie are obligajia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documenta{ia de executie qi cu reglementarile in vigoare. in
funclie de constatdrile fbcute, achizitorul are dreptul cle a aproba sau de a respinge receplia.
11.4 - Recepfia se poate face qi pentru pdrJi ale lucrdrii, distincte din punct de vedere fizic qi
funclional.

18. Perioada de garanlie acordatii lucrdrilor
18.1 - Perioada de garantie decurge de la data recepliei la terminarea lucrdrilor gi pAna la
recepfia finala.
18.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligalia, in urma dispoziliei date de
achrzitor, de a executa toate lucrdrile de modificarr], reconstruc{ie qi remediere a viciilor,
contracliilor gi altor defecte a cdror cauzd este neresperctarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligalia de a executa toate activitatrile prevdzute la alin.(l), pe cheltuiala
proprie, incazul in care ele sunt necesare datoritd:

t utilizdrii de materiale, de instala{ii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de concepfie, acolo unde exr:cutantul este responsabil de proiectarea
unei parfi a lucr5rilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligafiile
xplicite sau implicite care ii revin inbaza contractului.

(3) In cazul in care defec(iunile nu se datoreazd. €xr:su1ar1rlui, lucrdrile fiiind executate de
cdtre acesta conform prevederilor contractului, costuLl remedierilor va fi erzaluat gi platit ca
lucrdri suplimentare.
18.3 - in cazul in care executantul nu executd lucrririle prevazute la clauza 17.2, alin.(l),
achrzitorul este indreptd{it sd angajeze gi sd plSterscd alte persoane care sd le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrdri vor fi recuperate: de cdtre achizitor de la executant sau
re{inute din sumele cuvenite acestuia.

19. Modalildli de platd

- Page B



19.1 - Achizitorul are obligalia de a efectua plata cilre executant in termenul convenit de la
emiterea facturii de cdtre acesta. Pl5flle in valutd se vor efectua prin respectarea prevederilor
legale.

Plata se va efectua in contul de trezorerie al oper"atorului economic prin Op in termen
de 30 de zile de la semnarea procesului verbal de receptie, fara obiectiuni, de ambele
parti si inregistrarea facturii in contabilitatet achizitorului.

19 -2 - Dacd, achizitorul nu onoreazd facturile in terrnen de 14 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrdrilor sau de a diminua
ritmul execuliei qi de a beneficia de reactualrzarea sumei de platd la nivelul corespunzdtor
zilei de efectuare a pldtii. Imediat ce achizitod iqi onoreazd. restan{a, executantul va relua
executarea lucrdrilor in cel mai scurt timp posibil.
I9.3 - (1) Pldlile pa\iale trebuie sI fie fbcute, la cererea executantului (antreprenorului), la
valoarea lucrdrilor executate conform contractului qi in cel mai scurt timp posibil. Lucrdrile
executate trebuie sd fie dovedite ca atare printr-o situalie de lucrdri provizorii, intocmitd astfel
?ncdt s6 asigure o rapidd qi sigurd verificare a Llr. Din situaliile de .lucrdri provizorii
achizitorul va putea face scdzdminte pentru servic ii fbcute executantului qi convenite cu
acesta. Alte sciz[minte nu se pot face decdt in cazurile in care ele sunt prettdzrte in contract
sau ca urrnare a unor prevederi legale.
(2) Situaliile de platd provizorii se confirmd in termer:ul stabilit.
(3) Pld{ile parfiale se efectueaza, de reguld, la intervale lunare dar nu influenleazd

responsabilitatea qi garantia de bund execufie a exec:utantului; ele nu se considerd, de cdtre
achrzitor, ca receplie a lucrdrilor executate.
19.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupd vr:rificarea qi acceptarea situaliei de platd
definitive de cdtre achizitor. Dacd verificarea se prelungeqte din diferite: motive, dar, in
special, datoritd unor eventuale litigii, contravaloarera lucrdrilor care nu sunt in litisiu va fi
platita imediat.
19.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pdna c6nd procesul-verbal de rrecepfie finald nu
va fi semnat de comisia de recep{ie, care confirmd cd lucrdrile au fost e>iecutate conform
contractului. Receplia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupd expirarea
perioadei de garanfie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrdrile executate,
nu va fi condilionatd de eliberarea certificatului de recepJie finald.

20. Aj usturea prelului contractului
20.1 NU se accepta actuahzarea pretului contractului

20. Asigurdri
20.I - (i) Executantul are obligafia de a incheia, inainle de inceperea lucrdrilor, o asigurare ce
va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrdrile executate, utilajele, instala]iile
de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu qi reprezentantii imputernicili
sd verifice, sd testeze sau sd receplioneze lucrdrile pl'ecum gi daunele sau prejudiciile aduse
cdtre terfe persoane ftzice saujuridice.
(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurarr:. Contravaloarea primelor de asigurare
va fi suportatd, de cdtre executant din capitolul "cheltuieli indirecte,,.
(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitoruhri, ori de cdte ori i se via cere, polila sau
polilele de asigurare qi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obliga{ia de a se asigura ca subarLtreprenorii au incheiat asigurari pentru
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sd prezinte achizitorului, la
cerere, polilele de asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
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20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaJii
platibile prin lege, in privinJa sau ca unnare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angalate de executant, cu exceplia unui accident sau prejudiciu rezultfind
din vina persoanei achizitorului, a agenfilor sau a angajalilor acestora.

21. Amendumente
2I.1 - Pdrtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adilional, numai ?n cazvl apariliei unor
circumstanle care lezeazd interesele comerciale legitime ale acestora gi cere nu au putut fi
prevdzute Ia data incheierii contractului.
(3) Executantul are obligalia de a notifica prornpt achizitorului despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite dr: el in proiect sau in caietul de sarcini pe
durata indeplinirii contractului.

22. Subcontractanli
22.1 - Executantul are obligalra de a incheia contracte cu subcontractanlii desemna{i, in
aceleaqi condilii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
22 .2 - ( 1 ) Executantul are obligalia de a prezenta la lincheierea contractului, toate contractele
incheiate cu subcontractan{ii desemnafi.
(2) Lista subcontractanlilor, cu datele de recunoagtere, ale acestora, cAt gi corrtractele incheiate
cu acegtia se constituie in anexe la contract.
22.3 - (1) Executantul este pe deplin rdspunzdtor fa[d de achizitor de modul in care
indeplineqte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzitor fa\d, de executant de modul in care igi
indeplineqte partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interr:se subcontractanJilor dacd aceqtia nu igi
indeplinesc partea lor din contract.
22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontraclant numai dacd acesta nu qi-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului qi va
fi notificatd achizitorului.

23. Cesiunea
25.1 - Executantul are obligafia de a nu transferatotal sau parfial obligatiile sale asumate prin
contract, frrd sd oblind, in prealabil, acordul scris al a<;hizitorului.
25.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o r<:sponsabilitate privind garan[iasau orice
alte obligalii asumate prin contract.

24. Forla majord
24.1 - Forfa majora este constatatd de o autoritate competentd.
24.2 - Forla majorb exonereazd, pdr\ile contractante cle indeplinirea obligaliilor asumate prin
prezentul contract, pe toati perioada in care aceasta acfioneazd,.
24.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de ac{iune a fbr(ei majore, dar
fard' aprejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrfilor pdnd la apariliaacesteia.
24.4 - Partea contractantd care invoca fo4a majord are oblig alia de a notifica celeilalte pdrti,
imediat qi in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie
in vederea limitdrii consecin{elor.
24.5 - Dacd forfa majord aclioneazd, sau se estimeazd cd va ac{iona o perioa<la mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celrlilalte pirfi incetarea de plin drept a
prezentului contract, fard cavreuna din pd(i sd poati pretinde celeilalte daune-interese.
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25. INCETARKA CO]NTRACTUIUIUT
25-l.Ptezentul Contract inceteazfl la expirarea termenului pentru caft, albst incheiat.
25.2.Prezentul Contract inceteazfi inainte de termen:

(a) prin acordul scris al Par{ilor;
(b) prin reziliere pentru neexecutarea culpabild a obligafiilor cu plata eie daune
interese;
(c) interventria unui caz de Fo4d Majrir5 in condi]tirle art.24.5;
(d) ?n caz de deschidere a procedurii insolven{ei llxecutantului;
(e) prin dettunlare unilaterald de cStre Autoritatea Contractantd, llrA plata de daune-

interese, in cazttl irnposibilit6{ii continudrii rela{iilor contractuale" cu un termen cie preaviz de
30 (treizeci) de zile;

(0 pri" denunlare unilaterald de cdtre Autor:Ltatea Contractantd, fbr'd plata
interese. ?n cazul ?n care E.xecutantul se all6 in una rlintre situaliiie prevazute cle
nafionalE sau a L.lniunii Huropene, in vigoare. care ar'fi determinat excluderea din

de claune

tregislaIia

procedura
c1e atribuire cri contractul nu ar li trebuit sd lie atribuit.
25.3. inoetarea" clin orice motiv a contractului nu afecteazd in l,r.eun
obl igal i i le contractuale al e pdr{i l o r anterioare ciatei in c:etdri i.

26. Limba care guverneazd contractul
26.I - Limba care guverneazd contractul este limba rom6nd.

mad drepturile gi

27. Comunicuri
27.1 - (1) Orice comunicare intre pdrli, referitoare la indeplinireaprezentului contract, trebuie
sd fie transmisd ?n scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cdt qi in momentul
primirii.
27 '2 - Comunicdrile intre pdrfi se pot face gi prin tele:fon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu
condilia confirmdrii in scris a primirii comunicfuii.

28. Legea aplicabild contractului
28.I - Contractul va fi interpretat conform legilor din lR.ominia.

Pa{ile au inJeles sd incheie azi .............. prer:entul contract in doud exemplare, cdte
unul pentru fiecare parte.

Achizitor Contractant

(s e mnatura autorizat d)
LS

(s emnatura autorizatd)
LS
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