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Contract de lucriri
Nr. din

in temeiul Legii 98 din l9 mai20l6 privind achizitiile publice si al Hotararii nr.395 din 2 iunie
2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica / acordului cadru din Legea nr. 98 din l9 mai 2Ol6 privind achizitiile
publice. s-a incheiat prezentul contract de lucrari, intre

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI
,'REGELE MIHAI I AL ROMANIEI" DIN TIMISOARA (denumita in continuare USAMVBT) * cu
sediul in Timisoara, Calea Aradului, nr. I19, te|.02561277174,02561277009, avand Codul Fiscal nr.
3487181, si contul IBAN nr. RO38TREZ23F65060I7l0300X deschis la TREZORERIA TIMIS,
reprezentata legal prin RECTOR Prof.univ.dr.ing. Cosmin Alin Popescu in calitate de ACHIZITOR,
pe de o parte. 

qi
s.c 

-.- 
s.R.L., cu sediul in 

-, 

str. _, nr._, jud._, telefon/fax , numdr
de inmatriculare _, cod fiscal RO _, cont ....... ..... deschis
la Trezoreria .'............ reprezentat prin dl. , funclia Administrator in calitate de
executant, pe de alta parte.

2. Definilii
2.1 - In prezentul contract urmStorii termeni vor fi interpreta{i astfel:
a. contract - reprezintd prezentul contract gi toate Anexele sale;
b. achizitor $i executanl - pa4ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prelul contractului - pre[ul pl[tibil executantului de cdtre achizitor, in baza contractului pentru
indeplinirea integralS gi corespunzdtoare a tuturor obligafiilor sale, asumate prin contract;
d. amplosamentul lucrdrii - locul unde executantul executd lucrarea;
e. forta maiord - un eveniment mai presus de controlul pi(ilor, care nu se datoreazd gregelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului gi care face imposibill executarea
qi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: iazboaie, revolu{ii,
incendii, inunda!ii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii apdrute ca urmare a unei carantine.
embargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunciativ6. Nu este considerat fo45 majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fdrd a crea o imposibilitate de executare, fbce extrem de costisitoare
executarea obligaliilor uneia din pd(i.
f . zi - zi calendaristicd,: an - 365 zile.



3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excep{ia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire lazile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specifica in
mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se obliga sd execute ,,Reali7,area sistemului cle acces auto si pietonal USAMVB Timisoura,,
asumate prin prezentul contract si oferta tehnica.
5. Prelul contractului
5.1 - Pre{ul convenit pentru indeplinirea contractului, pl6tibil
_ lei fara TVA, la care sa adauga TVA in valoare de
6. Valoare totala contract
6.1 - Valoarea totala a contractului fiind de _ lei flrl TVA, la care sa adauga TVA in valoare de
_ lei.
7. Durata contractului
7.1 - Durata contractului este 30 de zile lucratoare de la transmiterea ordinului de
7.2. - Contractul se considera finalizat la intocmirea gi admiterea procesului

executantului de cdtre achizitor. este de
lei.

incepere a lucrarilor..
verbal de receplie la

term i narea lucriri lor.
8, Exec utarea co ntractul ui
8.1 - Executarea contractului incepe dupd predarea
lucrdri lor din partea achizitorulu i.
9. Doc umentele contruct ului
9.I - Documentele contractului sunt:
- pro pun e re a Jin anc i ara
-liste cantitdyi in baza cdrora s-a ofertat
1 0. Proteclio patrimoniului cultural nalional

amplasamentului gi primirea ordinului de incepere a

l0.l - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in rela{iile dintre pd(i, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitoru lui.
lr0.2 - Executantul are obliga!ia de a lua toate precauliile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare
alte persoane sa nu indepdrteze sau s[ deterioreze obiectele prevdzute la clauza 10.1, iar imediat dupa
descoperirea gi inainte de indepdrtarea lor, de a ingtiinla achizitorul despre aceastd descoperire gi de a
indeplini dispoziliile primite de la achizitor privind indepdrtarea acestora. Dacd din cauza unor astfel de
dispozilii, executantul suferd intdrzieri qi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pd(ile vor
stabili:
a) orice prelungire a duratei de execufie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la prelul contractului.
10.3 - Achizitorul are obligalia, de indata ce a luat la cunogtinlE despre descoperirea obiectelor prevazute
laclauza l0.l,deaingtiin{ainacestsensorganeledepoliliegi comisiamonumenteloristorice.
ll. Obligaliile principale ale executontului
ll.l - (l) Executantul are obligalia de a executa gi finaliza lucrdrile precum gi de a remedia viciile
ascunse, cu atenlia gi promptitudinea cuvenitd, in concordanfE cu obligaliile asumate prin contract, in
limitele prevdzute de prezentul contract.



(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura fo(a de munc6, materialele,
instalaliile, echipamentele gi toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de gi
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.
Il.2 - Executantul are obligalia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea execu!iei lucririi, spre
aprobare. graficul de execu{ie a lucrdrilor, graficul de pl61i necesar execuliei lucr6iilor, in ordinea
tehnologica de execulie.
ll.3' - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea qi sigurania tuturor
operaliunilor executate pe gantier precum gi pentru procedeele de executie utilizate,-cu respectarea
prevederilor qi a reglement[rilor legii privind calitatea in construc{ii.
(2) Executantul are obligatia de a pune la dispozilia achizitorului, la termenele precizate in anexele

contractului, caietele de misurdtori (atagamentele) gi, dupd caz, in situaliile convenite, desenele,
calculele, veriflcarile calculelor gi orice alte documente pe care executantul trebuie s6 le intocmeascd sau
care sunt cerute de achizitor.
ll.4 - (l) Executantul are obligalia de a respecta gi executa dispoziliile achizitorului in orice problemd"
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul consider6 cI dispoziliile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obieclii, in scris, fari ca
obiecliile respective sd il absolve de obligalia de a executa dispoziliile primite, cu excep!ia cazului in
care acestea contravin prevederilor legale.
(2) in cazul in car..erpectarea gi executarea dispoziliilor prevdzute la alin.(1) determina dificultdli in
execu(ie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
ach izitoru Iui.
ll.5 - (l) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fa15 de reperele date de achizitor
precum gi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor qi resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilit6lii respective.
I 1.6 - Pe parcursul execuliei lucrdrilor gi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia:

i) de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenfa pe gantier
este autorizatd qi de a menline gantierul (at6t timp cdt acesta este sub controlul sau) gi
lucrdrile (at6t timp cdt acestea nu sunt finalizate gi ocupate de cf,tre achizitor) in starea de
ordine necesard evitArii oricdrui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura gi de a intreline pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, proteclie,
ingrddire, alarmd qi pazd, cdnd gi unde sunt necesare sau au fost solicitate de c6tre
achizitor sau de cdtre alte autoritdti competente, in scopul protej6rii lucrdrilor sau al
asi gur[ri i confortul ui riverani lor;

iii) de a lua toate mdsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe qi in afara gantierului
9i pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietdlilor publice sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alli factori genera{i de metodele sale de lucru.

I I .7 - Executantul este responsabil pentru menfinerea in bund stare a Iucr6rilor, materialelor,
echipamentelor 9i instalaliilor care urmeazdafi puse in opera de ladata primirii ordinului de incepere a
lucrarii p6nd la data semnirii procesului verbal de receplie a lucrdrii.
ll.8 - (l) Pe parcursul execu{iei lucrdrilor qi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
mf,sura permisS de respectarea prevederilor contractului, de a nu st6njeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau
b) ciile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor gi cdilor publice sau private care

deservesc proprietilile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoani.



(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor, acliunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor gi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezuli6nd din sau in legdtura cu
obligalia prevdzut6 la alin.(l), pentru care responsabilitatea revine executantului.
ll'9 - (l) Executantul are obligalia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul gantierului gi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cdtre traficul
propriu sau al oricdruia dintre subcontractanlii sdi; executantuI va selecia traseele, va alege gi va folosi
vehiculele 9i va limita qi repartiza incdrcaturile, in aga fel incat traficul suplimentar ce va rezultain mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe qi pe
$antier, sI fie limitat, in mdsura in care este posibil, astfel incdt sI nu producd deteriordri sau distrugeri
ale drumurilor gi podurilor respective.
(2)in cazul in care se produc deterior6ri sau distrugeri 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 obligalia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Cu excep{ia unor clauze contrare prev[zute in contract, executantul
consolidarea, modificarea sau imbundtdtirea, in scopul facilitarii
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaroi drumuri sau 

I

care se afla pe traseul gantierului.
I l.l0 - (l) Pe parcursul execu(iei lucr[rii, executantur are obliga[ia:

i) de a evita, pe c6t posibil, acumularea de obstacole inutile pe gantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna gi indepdrta de pe gantier d6rdm6turile, molozul sau lucrdrile provizorii de

orice fel, care nu mai sunt necesare.
iv) de a lua toate mdsurile necesare pentru ca in timpul execuliei, apa meteorogica s6 nu

pdtrundd in podul cladirilor. Eventualele stricdciuni pricinuite de pdtrunderea apei in
podurile clSdirilor vor fi remediate de executant pe propria cheltuial6.

(2) Executantul are dreptul de a reline pe gantier, p6n6 la sfdrgitul peribadei de garanlie, numai acele
materiale, echipamente, instalalii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesar. in r.opul indeplinirii
obligaliilor sale in perioada de garanfie.
I I .l 1 - Executantul rdspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale construcliei,
ivite intr-un interval de 24luni de la recepfia la terminarea lucr-arii gi, dupl implinirea acestui termen,
pe toata durata de existenlb a construc(iei, pentru viciile structurii de rezisienld, urmare a nerespect6rii
proiectelor gi detaliilor de executie aferente execufiei lucrdrii.
11,12 - Executantul se obligd de a despigubi achizitorul impotriva oric6ror:

i) reclamalii gi acliuni in justilie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectual6 (brevete, nume, m6rci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instala{iile sau utilajele folosite pentru sau in legdtura cu execufia lucrdrilor
sau incorporate in acestea; gi

ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd, aferente;
cu excep{ia situaliei in care o astfel de inc6lcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de
sarcini intocmit de cdtre achizitor.
ll.l3 - Personalul executantului va avea calificarea, competenta si experienta corespunzaroare pentru
domeniile respective de activitate. Persoana autofizata de achizitor poate solicita executantului sa
inlature, sau sa dispuna a fi inlaturata orice persoana angajata pe santier, care:
- persista in purtate necorespunzatoare sau in Iipsa de responsabilitate;
- indeplineste indatoririle sale cu incompetenta si neglijenta;

este responsabil qi va pl6ti
transportului materialelor,

poduri care comunicd cu sau



- nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;
- persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta si sanatatea sau protectia mediului.
I l.l4 * [,a sfarsitul executiei lucrarilor se vor prezenta achizitorului:
a) factural-i fiscale;
b) situatii de lucrari;
c) procese verbale de receptie;
d) documente de calitate/conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;
e) certificate de agrement tehnic, unde este cazul;
f) buletine de verificari, masuratori, incercari - inclusiv pentru materialele importate;
ll.l5 - Daca executantul constituie o asociere, un consortiu sau o alta grupare de doua sau mai multe
persoane:
- aceste persoane vor fi considerate ca avand obligatii comune si individuale fata de achizitor pentru
executarea contractului ;
- aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant
pentru toti membrii asocierii; si
- executantul nu isi va modifica componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a achizitorului.
ll.l6 Executantul se obligd sdfinalizeze lucrdrile in termen.
I 2. Obligaliile ochizitorului
l2.l - La inceperea lucrdrilor achizitorul are obligalia de a obline toate autorizaliile qi avizele necesare
execu(iei lucririlor (daca este cazul).
12.2 - (1) Achizitorul are obligalia de a pune la dispozilia executantului, fdrd platd, dacFtnu s-a convenit
altfel, urmdtoarele:
a) amplasamentul lucririi, liber de orice sarcin6;
b) suprafelele de teren necesare pentru depozitare gi pentru organizareade qantier;
c) caile de acces rutier gi racordurile de cale ferati (daca este necesar);
d) racordurile pentru utilit6ti (apd, gaz, energie, canalizare etc.), p6ni la limita amplasamentului
gantieru lu i.

12.3 - Achizitorul are obligalia de a pune la dispozilia executantului intreaga documentalie necesar6
pentru execufia lucririlor contractate, ftrd plat6, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de
execu{ie a lucrdrii.
12.4 - Achizitorul are obligafia de a examina gi mdsura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 5 zile de
la noti t'icarea executantu lu i.
12.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor gi a oricaror alte informalii
furnizate executantului precum qi pentru dispoziliile gi livrdrile sale.

13. Sancliuni pentru netndeplinirea culpabitd a obligaliilor
l3'l - In cazul in care, din vina sa exclusivS, executantul nu reugegte sd-qi indeplineasc6 obligaliile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptdlit de a deduce din valoarea contractului dobanda
legala penalizatoare prevazutalaart.3 alin. (2') din Ordonanta Guvernului nr. 1312011 privind dobanda
legala remuneratorie si penalizatoarc pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor
masuri financiar- fiscale in domeniul bancar, aprobata prin legea 43l2ol2 cu modificarile si completarile
ulterioare. in cazul in care executantul nu respectd termenul de executie are obliga{ia de a plati ca
penalit6li 0,036oh pe zi din valoarea lucrdrilor neexecutate fEra TVA. Penalit6lile sunt stabilite conform
art.3 din Ordonanla nr.l3l20ll.
13.2 - ln cazulin care achizitorul, din vina sa exclusiva nu isi onoreazaobligatiile in termenul prevazut
laart. l6.2dincontract,executantuI aredreptul deasolicitaplatadobanziilegalepenalizatoare,aplicata



la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu prevederile art.4 din legeanr322113 privind masurile
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante. in cazul in care autoritatea
contractanta nu achita facturile la termenul stabilit, aceasta are obligalia de a plati ca penalit6li O,036yo
pe zi din suma neachitatS. Penalitdtile sunt stabilite conform art.3 din Ordonan(a nr.13/2011. in cazul in
care executantul indeplineEte defectuos obligaliile contractuale, are obligalia de a pldti ca penalitdli
0,0360/0 pe zi din valoarea lucrdrilor executate defectuos, Iir[ TVA, pdnd la data remedierii deficien]elor
constatate.
13.3 - Penalitatile datorate conform clauzelor 13.1 si 13.2 curgde drept din data scadentei obligatiilor
asumate conform prezentului contract.
13.4 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de c6tre una dintre pdrti, in mod
culpabil 9i repetat, dd dreptul pillii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde plata
de daune-interese.
13.4 - Achizitorul iqi rezervi dreptul de a renunla oricdnd la contract, printr-o notificare scrisl adresatd
executantului 1dr5 nici o compensatie, de la deschiderea falimentului impotriva acestuia in conditiile
Legii nr. 8512006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, cu condilia cd
aceastd renunlare sa nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau despdgubire pentru executant.
In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract
executatd p6na la data denunl6rii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

14. Instolarea, orgonizaree, securitqtea Si igiena Santierului
I 4. I . Instalarea gantierului
l4'l.1. Executantul achizilioneazd, pe cheltuiala qi riscul sdu terenurile de care ar putea avea nevoie
pentru instalarea gantierului, in m[sura in care cele care i-au fost puse Ia dispozilie de achizitor nu sunt
suficiente.
lr4.1.2, Executantul suportd toate schimbdrile referitoare la construirea gi intretinerea instala[iilor
gantierului, cuprinz6nd cdile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulafiei publice.
14.1.3. Executantultrebuie sd afigeze la locul gantierului un panou care sd conlin6 informaliile prevAzute
de legislafie.
14.2. Transportarea pdmdntului excavat;i a materialelor rezultate din demoldri - in sarcina
executantu I u i

14.3.,\ec:uritatea Si igiena Santierului- in sarcina executantului
14.4. Masuri tmpotriva muncii la negru- in sarcina executantului
14.4.1. Executantul sau fiecare membru al asocierii, trebuie sE impund personalului s[ poarte in
permanentd, in incinta gantierului, un element de identificare, contin6nd informatii cu privire la persoand
gi anga.iator.

14.4.2. Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sd stabileasci o inregistrare care s6
cuprindd toate persoanele angajate care au acces pe gantier.
14.4.3, Inregistrarea prevdzutl la 15.4.2 este tinuta la zi gi pusa la dispozitria persoanei autorizate de
achizitor gi a tuturor autoritatilor competente, la cerere.
14.4.4, Executantul igi informeazd subcontractan(ii c6 aceste obligalii le sunt aplicabile. El r[m6ne
responsabil de respectarea acestora pe toatd durata de execulie a lucrdrilor.
14,5. Semnalizarea Sontierului Si poza circulaliei publice



14.5.1' Atunci cdnd lucrdrile afecteazd circulalia publica, semnalizarea utilizdrii de c6tre public trebuie
sd fie conformd cu reglementlrile in materie. Aceasta se realizeazii sub controlul serviciilor competente
de cdtre executant aceasta din urmd av0nd ca responsabilitate furnizare gi montarea de panouri gi
dispozitive de semnalizare ftr6 a aduce atingere articorurui 1s.3.4.
14.5.2. Dacd execulia lucrdrilor presupune devierea circulaliei, executantul este responsabil, in aceleagi
condilii, de Ia executarea gi intretinerea semnalizdrii la extremit6lile secliunilor unde circula{ia este
intreruptd gi a semnalizarii drumurilor deviate,
l4.6Mentrinerea reyelelor de comunicalii Si a debitului de apd
14.6.1' Executantul trebuie sd conducd execulia potrivit instruc{iunilor date gi a restric}iilor, in special a
celor care fac referire la relelele de comunica{ii gi la debitul de ap6, astfel incdt sd menJin6 in condilii
normale de funclionare relelele de orice naturd care traverseazi qaniierul.
l4'6.2. In cazul in care executantul nu igi indeplinegte obligaliile specificate mai sus gi lbra a incdlca
atribu{iile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiila executantului, poate sd ia m6surile
necesare inainte ca notificarea privind neindeplinirea obligaliilor sd producd efecte.
l_1'63 in caz de urgenfd sau piricol, aceste m6suri se vor-lua fEra notificare prealabila.
l5,6.4.lntervenfia autoritAtilor competente sau a achizitorului nu absolvd de iesponsabilitali executantul.
14.7, Constrangeri speciale pentru execulia lucrdrilor tn apropierea ariilor protejate
Dacd execulia lucrdrilor se desligoard in apropierea ariilor protejate sau delinatoare de certificate de
protec{ie a mediului, executantul trebuie sd ia, pe riscul gi cheltuiala sa, mlsurile necesare pentru a
reduce in mdsura in care este posibil, efectele care pot cauza dificultali de acces, zgomotul motoarelor,
vibralii, fum gi praf.
I 4.8. Demolare a construcliilor
14.8'1. Executantul nu poate demola construcfiile din interiorul gantierului inainte de a notifica
achizitorul. Notificarea va fi transmisd acestuia cu 2 zile inainte, iar netransmiterea unui r6spuns din
partea achizitorului, se considerd acord cu privire la demolarea construcliilor.
14.8.2 in privinfa selectiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispoziliilor legista]iei in

domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau
demontare.

11.9 Gestiunea deSeurilor pe Santier
Principii generale
a, Valorificarea sau eliminarea degeurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract, intrd in
responsabilitatea executantului ca delinltor al degeurilor pe durata execufiei lucr6rilor.
b.Executantul, r[mdne produc6torul deqeurilor sale in privinla ambalajelor produselor
folosegte gi a celor rezultate din intervenliile sale.
c. Executantul efectueazd tranzactiile, prevdzute in legisla{ie cu privire la colectarea,
depozitarea, eventuala evacuarea a degeurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul
contract, conform reglementdrilor legale.
d' Pentru degeurile periculoase, se vor utilizaformularele specifice legislaliei in vigoare.
e' Inainte de inceperea lucrdrilor, achizitorul, transmite executantului, toate informaliile pe care le
considerd necesare pentru valorificarea gieliminarea degeurilor, conform prevederilor legale. 

'

f'. Executantul va lua permanent mSsuri pentru indepdrtarea materialelor neimplicate in lucrdri .

g. Pe mdsurd ce lucrdrile avanseazd, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozilie pentru
execuIia lucrlrilor, de degeurile rezultate.

15. incepereo Si execulia lucrdrilor

pe care le

transportul,
prezentu I u i



15.1 - (l) Executantul are obligafia de a incepe lucrdrile in timpul cel mai scurt posibil, dupd primirea
ordinului de incepere a lucrdrilor din partea achizitorului.

I6, infirzierea Si sistarea lucrdrilor
I 6. I - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucririlor neprevizute; sau
ii) condiliile climaterice excepJional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazd executantului qi nu a survenit prin

inc[lcarea contractului de cdtre acesta;
indreptSfesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execulie a lucr6rilor sau a oric6rei p6r{i a
acestora, atunci, prin consultare, pd(ile vor stabili:

(l) orice prelungire a duratei de execu!ie la care executantul are dreptul;
1z; totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adiuga la pre{ul contractului.

16.2. Achizitorul poate oric6nd dispune executantului, prin notificare prealabil[ suspendarea executdrii
unei p6(i sau a tuturor lucrdrilor. Pe perioada suspenddrii, executantul are obliga{ia de proteja, pastra qi

Tlqrr? paza acelei p6(i sau a tuturor lucrdrilor impotriva deteriordrii, pierderii sau aegradarilor.'
16.3. In cazul in care executantul va inregistra int6rzieri gi/sau costuri suplimentare ca urmare a
suspendlrii lucrdrilor gi/sau ca rezultat al reludrii acestora, executantul va tiansmite achizitorului o
ingtiinfare avdnd dreptul, dupd caz :

a) la o prelungire a duratei de execu{ie dacd terminarea lucrdrilor este sau va fi intdrziatd, gi
b) la plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse in prelul contractului.
l6'4' Executantul nu va fi indreptd{it la o prelungire a duratei de execulie gi/sau la plata costurilor
suplimentare astfel cum sunt prevdzute la art.l6.6. dacd aceasta a survenit ca urmare a remedierii
consecinfelor unor lucrdri sau materiale necorespunzdtoare sau a consecintelor omisiunii executantului
de a proteja, depozita sau asigura paza.

17. Finalizarea si receptia lucrdrilor
l7'l - Ansamblul lucrarilor sau, dacd este ca'zul, oricare parte a lor, prevdzut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeazir de la
data inceperii lucrdrilor.
17.2 - (l) La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligaliade a notifica, ?n scris, achizitorului cd sunt
indeplinite condiliile de recepfie solicitdnd acestuia convocarea comisiei de recep(ie.
(2) Pe baza situafiilor de lucrdri executate gi a constatlrilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia
dacd sunt intrunite condiliile pentru a convoca comisia de receplie. in cazul in care se constat6 ca sunt
lipsuri sau detlcien{e, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se gi termenele pentru remediere
gi finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor gi deficienlelor, la o noua solicitare a
executantului, achizitorul va convoca comisia de recepfie.
17.3 - Comisia de recep(ie are obligafia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentalia de execu{ie qi cu reglementarile in vigoare. in funclie de
constatirile lEcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receplia.
17.4 - Recepfia nu se poate face pentru pa(i ale lucrdrii.
17.5 - Recepfia lucrarilor gi a sectoarelor de lucrari.
I' DacE lucrdrile sunt impa(ite in sectoare, executantul poate solicita in mod similar, emiterea unui
certiflcat de receplie la terminarea lucrdrilor pentru fiecare sector.
2, In termen de maxim 15 zile de la primirea ingtiinldrii de la executant, achizitorul :



a. va emite c6tre executant, certificatul de recep(ie la terminarea lucrdrilor precizdnd data la care
lucrdrile/sectorul, au fost terminate in conformitate cu prevederile contractului, cu excepfia unor lucr[ri
minore rdmase neexecutate gi a unor defecte care un afecleazd substan[ial folosirea lucr6rilor/sectorului
in scopul prevdzut;

b. va respinge solicitarea prezentind justificdri qi specificind lucrdrile necesare a fi executate de
cdtre executant, pentru a face posibild remiterea certificatului de recepfie la terminarea lucrarii;
Executantul va termina aceste lucrdri inainte de a transmite o noud ingtiinJare.
3. Procedurile pentru receplia lucr6rilor gi a sectoarelor de lucrari se vor completa cu cerinlele legilslaliei
tn vigoare refbritoare la recep!ie.
17.6. Testele la terminarea lucrdrilor
17 .6.1. inainte de inceperea testelor la terminarea lucrdrilor, executantul va transmite achizitorului
documentele conforme cu execu{ia gi manualele de exploatare gi intre[inere astfel inc6t achizitorul sa
poata exploata, intrefine, demonta, reasambla, ajusta gi repara aceastd parte a lucarilor.
17.6.2, O astfel de parte nu va fi consideratd a fi terminatd in scopul recepliei potrivit prevederilor
contractuale p6nd cdnd aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.
17.6.3. Achizitorul :

a) va ef'ectua testele in conformitate cu manualele pentru exploatare gi intre{inere furnizate de cdtre
executant gi orice indrumare pe care acesta este solicitat sE o asigure pe parcursul acestor teste;
b) va efectua testele in prezenla personalului executantului.
17.6.4. Testele la terminarea lucr6rilor vor fi efectuate dupd receplia de cdtre achizitor a lucrdrilor sau a
sectoarelor de lucrdri. Achizitorul va ingtiinfa executantul cu 5 zile inainte de data in care vor fi efectuate
testele. Cu excep[ia cazurilor in care s-a convenit altfel, aceste teste vor fi efectuate in termen de 5 zile
dup6 aceastd, dat6,, in ziua sau zilele stabilite de cdtre achizitor.
17,6.5. Dacd executantul nu se prezintd la data gi locul stabilit, achizitorul poate incepe efectuarea
testelor, care se vor considera a fi efectuate in prezenla executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca
fiind corecte.

18. Perioada de garanlie acordatd lucrdrilor
l8.l - Perioada de garanfie acordata lucrarilor este cea stabilita in caietul de sarcini si declarata in
propunerea tehn ica, astfel :

- garantia acordata lucrarilor executate -24luni calendaristice de la data data semndrii procesului verbal
de recep{ie la terminarea lucrdrilor, precum gi dupd implinirea acestui termen, pe toat6 durata de
existenl[ a construc!iei, pentru viciile structurii de rezisten!d, rezultate din nerespectarea normelor de
execu{ie.
18.2 - (l) in perioada de garan[ie, executantul are obligalia, in urma dispoziliei date de achizitor, de a
executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie gi remediere a viciilor, contractiilor gi altor defecte a
cdror cauzd este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligalia de a executa toate activitatile prevdzute la alin.(l), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datoritd:

i) utilizirii de materiale, de instalafii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

ii) unui viciu de conceplie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parli a
lucrdrilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligaliile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului.



18.3 - In cazul in care executantul nu executd lucrdrile prevazute laclauza19,2,alin.(2), achizitorul este
indreptdiit sd angaieze gi sd plSteascd alte persoane care sd le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrdri vor fi recuperate de cdtre achizitor de la executant sau relinute din sumele cuvenite acestuia,
18.4 * Executantul are obligatia de a se prezenta la interventie in perioada de garantie in termen de 2
zile calendaristice, in caz contrar achizitorul este indreptatit a solicita ca penalitati o suma echivalentd cu
0,030h din garanlia de bund execulie constituitd pentru fiecare ora de intdrziere, p6nd la indeplinirea
ef'ectivd a obligalii Ior.

19 Garanfia de buni execu(ie
l9.l Executantul va furniza Achizitorului, in termen de 5 zile lucrltoare de [a data semnarii
contractului, o Garan{ie de Bund Execu{ie constituitd conform legii, pentru realizarea
corespunzdtoare a Contractulu i.
19,2 Cuanrumul Garanliei de Bund Execufie a contractului reprezintd 10% din pre(ul contractului

IErd TVA gi se va constitui fie:
a) prin virament bancar in contul RO32TREZ62l5005XXX008754 sau printr-un

instrument de garantare emis in condiliile legii de o societate bancard sau de o societate de asigur6ri,
care devine anex6 la contract. Garanlia trebuie sd fie irevocabild. Instrumentul de garantare tiebuie
sd prevadd ca plata garanliei se va executa necondilionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului,
pebaza declaraliei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau

b) relineri succesive din sumele datorate pentru facturi pa(iale, intr-un cont de disponibil
distinct deschis la Trezoria Statului gi pus la dispozilia Achizitorului. Suma iniliald care se va
depune de catre Executant in contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie sd fie mai mica
de 0,5% din valoarea contractului fbrd TVA.
l9'3 in cazul in care pe parcursul executdrii contractului, se suplimenteazd valoarea acestuia,

executantul are obligafia de a completa garanlia de buni execu{ie in corela{ie cu noua valoare a
contractului de achizilie publicd.

19.4 Executantul se va asigura cd Garanlia de Bund Execulie este valabili gi in vigoare pdnd la
tinalizarea Lucrdrilor de c6tre acesta qi remedierea oric6ror defecte. Dacd termenii Garan{iei de
Buni Executie specificd data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este indreptalit sd oblina
Procesul verbal de receplie finald cu 28 de zile inainte de data de expirare a garantiei,
executantul va prelungi valabilitatea Garanliei de Bund Execulie pAnd c6nd Lucrarile vor fi
terminate qi toate defectele remediate.

19.5 Achizitorul va executa Garanfia de Buna Execu{ie, in eventualitatea in care:
a) executantul prin neexecutarea intocmai si la timp a contractului prejudiceazaachizitorul in orice

perioada a derularii contractului, proiectare sau executie;
b) Executantul nu reuqegte sd prelungeascd valabilitatea Garan(iei de Bund Execulie, a$a cum este

previzut lapct. 13.3, situalie in care Achizitorul poate revendicaintreaga valoare a Garanliei de
Buna Execu{ie;

c) Executantul nu reuqegte si remedieze un defect in termenul prevdzut in Caietul de
sarc in i/i n strucf iune/procese-verbale/note de constatare

d) oricdnd pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
Executantul nu igi indeplinegte, indeplinegte cu intdrziere sau nu indeplineqte corespunzdtor oricare
dintre obligaliile asumate prin Contract.
19.6 Anterior emiterii unei pretenJii asupra Garanliei de Buna Execu{ie, Achizitorul are obligalia de

a notifica atdt Executantului c6t gi emitentului instrumentului de garantare preten{ia sa,
precizdnd obligaliile care nu au fost respectate gi modul de calcul al prejudiciului;
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19.7 in situalia executdrii garanliei de bund execu{ie, pa(ial sau total, Executantul are obligalia de
a reintregi garan\iain cauzd raportat la restul rdmas de executat, in termen de 5 zile lucratoare
de la data notificdrii emise de cdtre Achizitor.

19.8 Achizitorul se oblig[ sd restituie garanlia de bund execu(ie dupd cum urmeazd:
a) 70Yo din valoarea garantiei, in termen de l4 zile de la data incheierii procesului-

verbal de recep{ie la terminarea lucrdrilor,dacd,nu a ridicat pdndlaacea data pretentii asupra ei,gi nu
sunt identificate riscuri pentru vicii ascunse;

b) restul de 30% din valoarea garan(iei, la expirarea perioadei de garan(ie a lucrlrilor
executate, pebaza procesului-verbal de recep!ie finala.

19.9 Procesele-verbale de receptie finald pot fi intocmite qi pentru p6(i din lucrare, dacd acestea
sunt distincte din punct de vedere fizic Ai funclional, in conformitate cu legislatia in vigoare

19. l0 Garanfia lucrdrilor este distinct[ de garanlia de buna executie a contractului.

20. Modalitdyi de platd
20,1 - Achizitorul are obligalia de a efectua plata catre executant in termen de 30 de zile calendaristice
(Legea 7212013) de la data emiterii/primirii facturii la autoritatea contractanta pentru lucrarile executate,
conditionat de confirmarea situatiilor de lucrari prezentale de catre reprezentantul autorizat de
autoritatea contractanta, si de limita creditelor bugetare aprobate si deschise cu aceasta destinatie.
Situaliile de lucrari se confirmd in termen de maxim l0 zile.
20.2 - Contractul nu va fi considerat terminat pAna c6nd procesul-verbal de receplie finald nu va fi
semnat de comisia de receplie, care confirmd cd lucrarile au fost executate conform contractului.
Recep(ia final5 va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garanfie. Plata
ultirnelor sume datorate executantului, pentru lucrdrile executate, nu va fi condilionattde .iib.rur.u
certificatului de receplie finald.

2 1. Aj ustarea prelului contractului
21.1 - Pentru lucr[rile executate, pldlile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiarS, anexd la prezentul contract. Pre{urile nu se ajusteaz5. Eventuale suplimentari
sunt condi{ionate de necesitatea executdrii unor lucrdri ce nu au putut fi prevazute gi necuprinse in
proiectul inilial 9i existenla resurselor financiare, prin act adilional de suplimentare acontractului ini{ial.

22. Asigurdri
22,1 - (l) Executantul are obligalia de a incheia, inainte de inceperea lucrlrilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrdrile executate, utilajele, instalaliile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu gi reprezentan\ii imputernicifi sa verifice, sI
testeze sau sd receplioneze lucr[rile precum qi daunele sau prejudiciile aduse cdtre te(e persoane fizice
sau juridice.
(2) Asigurarea se va incheia cu o agenlie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportatd de c6tre executant din capitolul .,Cheltuieli indirecte,,.
(3) Executantul are obliga!ia de a prezenta achizitorului, ori de cdte ori i se va cere, polila sau polilele de
asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligalia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor siprezinte achizitorului, la cerere, polilele de
asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
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222 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensa(ii pl6tibile prin lege,
in privinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoan. angalate
de executant, cu excepfia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina p.rroun.i achizitoru-iui, a
agenlilor sau a angajatilor acestora.

23. Amendamente
23.1 - PA(ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adifional, numai in cazul apariliei unor circumstanle care lezeazd
interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului.

24. Subcontractanli
24.1 - Executantul are obliga(ia de a incheia contracte cu subcontractanlii desemna{i, in aceleagi condilii
in care el a semnat contractul cu achizitorul.
24.2' (l) Executantul are obliga{ia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate
cu subcontractanli i desemna(i.
(2) Lista subcontractan(ilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, c6t gi contractele incheiate cu acegtia
se constituie in anexe la contract.
24.3 - (l) Executantul este pe deplin rdspunzdtor fala de achizitor de modul in care indeplinegte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor fajd de executant de modul in care igi indepline$te partea
sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractan{ilor dacd acegtia nu iqi
indeplinesc partea lor din contract.
24.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu gi-a indeplinit partea sa
din contract sau gi-a indeplinit-o necorespunzdtor. Schimbarea subcontractantului nu va modifiia prelul
contractului gi nu se va efectua decdt dupd notificarea achizitorului gi primirea aprobdrii din partea
acestuia.
24.5 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractanfii nominalizati in cazul in care inlocuirea
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexd la prezentul contract.
24.6- F.xecutantul va rispunde pentru actele gi faptele subcontractantilor sai gi ale expe(ilor, agen{ilor,
salarialilor acestora, ca gi cum ar fl actele sau faptele sale. Acceptarea de cdtre achizitor a subcontractarii
oricdrei p6(i a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obliga{iile sale din
prezentul contract.
24.7- Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant gi
achizitor.

25. Obligafiile p6r{ilor pe linie de securitate a muncii qi protecfiei mediului
25.1. - Inainte de inceperea execu{iei Iucrdrii se vor incheia convenlii privind respectarea condiliilor
PSI. de mediu gi SMM. Accesul in amplasament gi inceperea execu{iei lucrarii nu este permisd in lipsa
conven{iilor.
25,2 - Instructajul profesional gi de securitate a muncii privind lucrdrile executate se va face de cdtre
executant. La cererea reprezentantului autorizat al beneficiarului, delegatul executantului va pune la
dispozilia acestuia evidenfele privind efectuarea instructajului de protec{ie a muncii (figele individuale
de instructaj).
25.3. - Pe parcursul execuliei lucrdrilor, executantul are obliga{ia de a lua toate mdsurile pentru
asigurarea securitalii $i sanatatii affit a personalului propriu, autorizat sd execute lucrarile, c6t gi a
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personalului beneficiarului care desfEgoard activitatri, conform cu obligafiile profesionale ce le revin, in
apropierea amplasamentului lucrdrii.

In conformitate cu H.G.nr.30012006, privind cerinle minime de securitate gi sdnatate in munc6
pentru gantiere temporare sau mobile, obligatiile executantului sunt:

a) mentinerea locului de munci in ordine gi intr-o stare de curdfenie corespunzdtoare;
b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, linAnd seama de conditriile de acces Ia aceste

posturi;
c) stabilirea c6ilor qi zonelor de acces sau de circulafie;
d) manipularea in condilii de siguranli a diverselor materiale;
e) intre(inerea, controlul inainte de punerea in func{iune gi controlul periodic al echipamentelor de

muncd utilizate, in scopul elimindrii defecliunilor care ar putea sd afecleze securitatea gi
s[nStatea I ucritori lor;

fl) delimitarea gi amenajarea zonelor de depozitare qi inmag azinare a diverselor materiale, in special
al materialelor sau substanlelor periculoase;

g) condiliile de deplasare a materiilor gi materialelor periculoase utilizate;
h) stocarea, eliminarea sau evacuarea degeurilor gi a materialelor rezultate din ddr6mari, demoldri gi

demontdri;
25.4- Pe toat6 durata lucr[rilor executate in incinta unitAlii, personalul executantului are urmatoarele
obligalii generale:

- respectarea legislaliei de securitate gi sdndtate in muncd gi a normelor specifice pentru
activitatea de execulie a lucrdrii;

- cunoagterea gi respectarea strictd a cdilor de acces in unitate;
- folosirea echipamentului individual de proteclie;
- respectarea legislaliei de protecfie a mediului qi in special cea privind gestiunea

deqeurilor rezultate in cadrul gantierului;
- cunoagterea locurilor de depozitare a gunoiului menajer gi menfinerea cur6{eniei in

incinta unitalii.
25.5. - De asemenea, pe parcursul executiei lucrf,rilor, personalului executantului ii este interzis:

- accesul sau deplasdrile nejustificate in celelalte zone ale unitalii unde ar putea
incomoda inutil activitdlile desfAgurate in unitate sau ar induce riscuri generatoare de
accidente (secfi i, I aboratoare, magazii, arh i vd) ;

- introducerea in unitate a bduturilor alcoolice, a substanfelor chimice periculoase
(toxice, radioactive, inflamabile, explozive etc), a autovehiculelor fdrd autoriza(ie de
acces, a aparaturii de inregistrare audio-video;

- introducerea de persoane strdine in unitate;
- efectuarea de foc deschis in incinta unitAlii;
- depozitarea necorespunzdtoare a materialelor, utilajelor proprii sau deqeurilor in altd

parte dec6t amplasamentul lucrdrii, pus la dispozilie de c6tre beneficiar;
- intervenliile la instalaliile utilit[tilor, altele dec6t cele puse la dispozilie de c6tre

beneficiar pentru execulia lucrdrilor.
25.6. - Obligalia beneficiarului este sd puna la dispozilie executantului amplasamentul lucrdrii gi caile
de acces necesare pentru desligurarea activitAtii.

26. I-orlo mojord
26.1 - Fo(a majord este constatatd de o autoritate competentS.
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26.2 - Nici una dintre pA(ile contractante nu rispunde de neexecutarea la termen sau de executarea in
mod necorespunzdtor * total sau pa(ial - a oricdrei obligalii care ii revine in baza prezentului
contract, dacd neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligaliei respective a fost
cauzatd de fo(a major6, aga cum este definitd de lege.

- Partea care invocd fo4a majori este obligatd sa ia toate misurile posibile in vederea limitdrii
consecinlelor lui gi sd notifice celeilalte p6(i producerea evenimentului qi la cererea acesteia, s[
o dovedeascd, in termen de 7 zile.
Fo(a major[ se probeaz6 conform prevederilor legale.

- Fuportarea pagubelor cauzate de cazurile de fo(E majord se face potrivit dreptului comun.
26.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de ac1iune a fo4ei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parlilor pAnE la aparilia acesteia.
26,4 - Partea contractantd care invocd for{a majord are obligafia de a notifica celeilalte pa4i, imediat gi

in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea limit6rii
consecin{elor,
26.5 - Daca fb4a majori actioneazd sau se estimeazd cd va acJiona o perioada mai mare de 3 luni,
fiecare parte va avea dreptul s6 notifice celeilalte p64i incetarea de plin drept a prezentului contract, IIrd
ca vreuna din p6r(i sE poatd pretinde celeilalte daune-interese.
26.6- Nu va reprezenta o incdlcare a obligaliilor din prezentul contract de cdtre oricare din p6(i situalia
in care executarea obligaliilor este impiedicatd de imprejurdri de fo4a majord care apar dupd data
semn[rii Contractului de cdtre p[(i.
26,7.- Executantul nu va rdspunde pentru penalit6li contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, gi

in mdsura in care, int6rzierea in executare sau altd neindeplinire a obligaliilor din prezentul Contract este
rezultatul unui eveniment de for!6 majora. In mod similar, Achizitorul nu va datora dob6ndS pentru
plalile cu int6rziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de citre executant pentru neexecutare,
dacd, gi in mdsura in care, intdrzierea Achizitorului sau altd neindeplinire a obligaliilor sale este

rezultatul fo(ei majore.
26.8- Dacd oricare parte considerd cd au intervenit imprejurdri de fo(6 majord care pot afecta
indeplinirea obligaliilor sale, va notifica imediat celeilalte p6(i cu privire la natura, durata probabila qi

efectul probabil al imprejurarii de fo45 majori. in lipsa unor instrucliuni scrise contrare ale
achizitorului, executantul va continua indeplinirea obligaliilor sale in baza Contractului in mdsura in
care acest lucru este posibil in mod rezonabil gi va c[uta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru
indeplinirea obligaliilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de fortd majo16. Executantul nu va
utiliza asemenea mijloace alternative decdt in urma instrucfiunilor in acest sens ale achizitorului, sau ale
persoanei autorizate a acestuia.

27. incetarea Si rezilierea contractului
27.1.- Prezentul contract va inceta automat dacl in termen l0 zile de la data emiterii ordinului
administrativ de incepere, executantul nu a demarat execu!ia contractuluiin cauz6.
27.2- Prezentul contract va inceta automat dacl nu a generat nicio platd intr-o perioada 120 zile de la
semnarea sa de cdtre pa4i. incetarea va opera de plin drept, IErd necesitatea vreunei formalitali sau

intervenJia autoritdtilor sau a instanlei de judecati .

27.3- lncetarea prezentului contract de lucrari in condiliile art.20.l qi20.2. nu va produce niciun fel de

efecte asupra altor drepturi ale achizitorului gi executantului dobdndite in baza prezentului contract.
27.4 Suplimentar fa{d de cauzele de incetare definite la art.2}.l qi 20.2, Achizitorul poate rezilia
Contractul cu efecte depline (de jure) dupd acordarea unui preaviz de l5 zile executantului, Idrd
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necesitatea unei alte formalitali qi fEra intervenlia vreunei autoritati sau instanle de judecatd, in oricare
dintre situaliile urmdtoare, dar nelimit6ndu-se la acestea:
a) executantul nu executd contractul in conformitate cu obliga(iile asumate;
b) executantul refuzd sau omite sd aducd la indeplinire dispoziliile emise de cdtre achizitor sau de c6tre
reprezentantu I sdu autorizat;
d) executantul face obiectul unei proceduri de insolven(d, dizolvare, administrare judiciard sau sub
controlul altei autoritlrli, a incheiat o infelegere cu creditorii privind plata datoriilor, gi-a suspendat
activitatea, sau se afl6 intr-o situa{ie asemdndtoare rezult6nd dintr-o procedurd similard reglemeniatd de
legislalia sau reglement[rile la nivel nalional;
e) executantul a fost condamnat pentru o infracliune in legaturd cu exercitarea profesiei printr-o hotarAre
j udecdtoreascS defi n itiva;
f) executantul se afli in culpd profesionala gravS ce poate fi doveditd prin orice mijloc de proba pe care
Achizitorul ?l poate justifica;
g) impotriva executantului a fost pronunpd o hotdr6re avdnd autoritate de lucru judecat cu privire la
fiaud6, coruplie, implicarea intr-o organizal,ie criminala sau orice alt6 activitaie ilegal6 in dauna
intereselor financiare ale CE;
h) are loc orice modificare organiza{ionalf, care implicd o schimbare cu privire la personalitatea juridica,
natura sau controlul executantului, cu exceplia situaJiei in care asemenea modificdri sunt inregistrate
intr-un act adilional la prezentul contract;
i) aparilia oricdrei alte incapacitali legale care sd impiedice executarea Contractului ;

.i) executantul nu furnizeazd garantiite sau asigurdrile solicitate, sau persoana care furnizeazit garanlia
sau asigurarea

nu este in m6suri sa igi indeplineascd angajamentele.
27.5- Dacd Achizitorul reziliazd Contractul, va fi indreptdlit sE recupereze de la executant fErd a renunta
la celelalte remedii la care este indrept6(it in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit p6nI la
un nivel egal cu valoarea contractului.
27.6- In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situa{ia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dup6 care se vor stabili sumele care urmeazd s6
le pl[teascd in conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele pe care trebuie s6 le suporte
executantul din vina cSruia s-a reziliat contractul.
27 .1- in cazul previzut la art.26.6., achizitorul va convoca in max....zile de la data rezilierii contractului,
comisia de recep{ie, care va efectua receptia cantitativd gi calitativa a lucrdrilor executate.
27.8- Oricare dintre p6(i incalcd prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligalii care ii
revin potrivit acestuia, partea prejudiciatd prin incdlcare (dupa caz, Achizitorul sau executantul) va fi
indrepta{ita la urmdtoarele remedii :

a) despagubiri; gi/sau
b) rezil ierea Contractului
27.9- Despdgubirile pot fi:

a) Despdgubiri Generale; sau

b) Penalitnli contractuale.
27.10- In orice situa{ie in care Achizitorul este indreptalit la despdgubiri, poate reline aceste despagubiri
din orice sume datorate executantului.
27 ,l | - Dupd rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execuliei lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale privind achiziliile publice.

2 8. Sol ulionarea litigiilor
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28 I - Achizitorul gi executantul vor face toate eforturile pentru arezolvape cale amiabild, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disput[ care se poate ivi intre ei in cadrul sau in leg6turd cu indeplinirea
contractului.
28'2 - Dac6, dupd .15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul gi executantul nu
reu$esc sd rezolve in mod amiabil o divergen(d contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se
solufioneze de citre instanlele judecatoreqti competente in a caror raza teritoriala se afla sediul
ach izitorului.

29. Limbo care guverneazd contractul
29.1 - Limba care guvern eazd, contractul este limba rom6n5.

30. Comunicari
30'l - (l) Orice comunicare intre p6r!i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisd in scris,
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii c6t qi in momentul primirii.
30'2 - Comunicdrile intre pd(i se pot face gi prin telefon, telegram6, telex, fax sau e-mail cu condigia
confirmf,rii in scris a primirii comunicdrii.

30. Legea aplicabild contractului
30.1 - contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

Pa(ile au in[eles si incheie, le sediul achizitorului, azi _ prezentul contract in doud
exemplare, c6te unul pentru fiecare parte.
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