
ACHIZITOR :                                                                    EXECUTANT : 
C.N. A.C.N. S.A. CONSTANTA  
Nr,…………..data…………        .Nr…………data………... 
 
 
    CONTRACT DE LUCRARI 
    Nr………data……………… 
 
    În temeiul Ordonan ţei de urgen ţa a Guvernului  nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul contract de lucrări.  
 
1. PARTILE CONTRACTANTE   
 
Intre autoritatea contractanta COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA 
CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANTA  , adresă : Str.Ecluzei nr.1, 
Agigea, cod postal 907015, telefon/fax 0241-702700 : 0241-738045. 0241-
737711 , e – mail : compania@acn.ro, vtmis@acn.ro, număr de înmatriculare  
J13/2361/1998 , cod fiscal RO11087755 , cont bancar 
RO50ABNA1400264100091576, deschis la RBS BANK SA, sucursala Constanta 
, capital social subscris si varsat 10.158.000 lei, reprezentată prin ILIE  
VALENTIN  ZEICU in functia de Director General, în calitate de ACHIZITOR, pe 
de o parte,  
    şi  
   . ......................................... (denumirea operatorului economic), adresă 
..........................., telefon/fax ..............................., număr de înmatriculare 
........................, cod fiscal ..................., cont (trezorerie, bancă) 
...................................., reprezentată prin .................................................... 
(denumirea conducătorului), funcţia ..........................., în calitate de 
EXECUTANT, pe de altă parte.  
 
2. DEFINITII 
 
   2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  
   a. contract  - prezentul contract şi toate anexele sale ;  
   b. achizitor si 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 lucr ării  - locul unde executantul execută lucrarea;  
   e. for ţa major ă - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se 
datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul 
încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca 
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;  
   f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.  



  g.standarde -standardele,reglementarile tehnice sau altele asemenea 
prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica; 
 
3. INTERPRETARE 
 

3.1 In acest contract, cu exceptia unei prevederilor contrare, cuvintele la forma 
de singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este 
permis de context.  
   3.2. - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile 
calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit. 
 

CLAUZE OBLIGATORII 
 
4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI 
 
   4.1. - Executantul se obligă să execute si să finalizeze lucrarea : 
          Reabilitare tamplarie exterioara ( ferestre ), corp  A, B si C, si lucrari  
          de compartimentare, etaj II, corp A – sed iu A.C.N. 
 în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.  
 
5. PRETUL CONTRACTULUI  
 
   5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de 
către achizitor, conform ofertei acceptate la pret ferm, este de .......................  lei , 
reprezentand ................ euro  la un curs BNR de ……………..lei / euro din data 
de………………., la care se adaugă TVA ................... lei , pentru executia si 
finalizarea lucrarii : “ Reabilitare tamplarie exterioara ( ferestre ), co rp A, B si 
C si lucrari de compartimentare, etaj II, corp A – sediu A.C.N. ,, conform 
ofertei acceptate la pret ferm. 
  
6. DURATA CONTRACTULUI 
 
   6.1. – Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarea : “ Reabilitare 
tamplarie exterioara ( ferestre ), corp A, B si C s i lucrari de compartimenta- 
re, etaj II, corp A – sediu A.C.N. ,,  conform graficului de executie în decurs  de 
12 luni  de la data predarii amplasamentului.     
   6.2. - Prezentul contract încetează să producă efecte la data expirarii duratei de 
buna excutie si dupa semnarea Procesului Verbal de Receptie Finala. 
   6.3. – Durata contractului se poate prelungi cu acordul partilor prin act 
aditional. Intentia de prelungire a duratei de executie se va comunica printr-o 
notificare scrisa cu minim 15 zile inainte de expirarea contractului.  
  
7. EXECUTAREA CONTRACTULUI 
 
   7.1. - Executarea contractului si predarea amplasamentului încep după 
constituirea garanţiei de bună execuţie, conform art. 16.1 si 16.2 din prezentul 
contract.  
      
8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
 
   8.1. - Documentele contractului sunt : 



       -Oferta tehnica si oferta financiara ; 
       -Caiet de sarcini,elaborate de C.N. A.C.N. S.A. ; 
       -Grafic de executie ;  
       -Conventia de securitatea si sanatatea muncii ; 
       -Conventia PSI ; 
       -Conventia de protectia mediului. 
       -Angajamentul ferm privind susţinerea de către un terţ, daca este cazul 
 
9. PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL  
 
   9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau 
obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt 
considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.  
   9.2. - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru                         
ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze 
obiectele prevăzute la clauza 9.1,iar imediat după descoperirea şi înainte de 
îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a 
îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. 
Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau 
cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili : 
   a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul ;  
   b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.  
   9.3. - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre 
descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens 
organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.   
 
10. OBLIGATIILE 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 cuvenită, în concordanţă 
cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta la nivel de excutie, 
cuprinzand cerintele mentionate in caietul de sarcini capitolul 5. –proiectare.  
        - (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa 
de muncă ( atat in ceea ce priveste numarul cat si calificarea ), 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, in documentele acestuia, in legislatia in 
vigoare, sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  
   10.2. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului spre aprobare, înainte 
de începerea execuţiei lucrării, graficul de executie detaliat in ordinea 
tehnologica de executie,care va fi anexa la contract.  
   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 nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările 
ulterioare.  
            - (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, 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 
termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători 
(ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, 
verificările calculelor, procese verbale de lucrari ascunse, certificate de calitate 
pentru materialele folosite, probe si incercari de laborator, buletine de masuratori 
si incercari pentru instalatiile electrice şi orice alte documente pe care  
executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.  
   10.4. - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile 
achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la 
lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt 
nejustificate sau 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) 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 este rezultatul datelor incorecte 
furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către 
proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, 
bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
  10.6. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul 
are obligaţia : 

 i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror 
prezenţă pe santier 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) in starea de ordine necesara evitarii 
oricarui pericol pentru respectivele persone ; 

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.  

   10.7. - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a 
lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în 
operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării 
procesului-verbal de recepţie a lucrării.  
   10.8. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, 
executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor 
contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:  



   a) confortul riveranilor ; sau  
   b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau 
private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei 
alte persoane.  
    - (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, 
acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent 
de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (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 şantierului şi de a preveni 
deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia 
dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi 
vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar 
ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, 
instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în 
care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale 
drumurilor şi podurilor respective.  
          - (2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant 
a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate în 
maniera în care prin "drum" se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă 
structură aferentă căii navigabile şi prin "vehicul" se înţelege orice ambarcaţiune, 
iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.  
         - (3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod 
sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită 
transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, 
executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor 
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.  
        - (4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul 
este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în 
scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 
asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe 
traseul şantierului.  
   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 
material ;  
   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 2 ani de la recepţia la terminare 
a lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a 
construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării 
proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.  
   10.12. - 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 legătură 
cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi  



   ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu 
excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului 
sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
   10.13. - Executantul se oblige sa asigure respectarea de catre personalul 
propriu a legislatiei in vigoare privind protectia mediului si a apelor. 
   10.14. - Executantul are acces in amplasamentul lucrarilor achizitorului numai 
in conditiile stabilite in CONVENTIA DE SECURITATE SI SANATATEA MUNCII 
SI CONVENTIA PSI, anexe la prezentul contract si dupa primirea ordinului de 
incepere a lucrarilor. 
  
11. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE 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, 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 şi racordurile de cale ferată ;  
   d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 
amplasamentului şantierului.  
           - (2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau 
al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.  
   11.3. - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga 
documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, într-un 
exemplar, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.  
   11.4. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor 
de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia 
executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata 
apropiere a terenului.  
   11.5. - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin 
ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.  
   11.6. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a 
oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi 
livrările sale. 
  11.7. - Achizitorul va pune la dispozitia executantului normativele specifice de 
securitatea si sanatatea muncii si PSI in vederea insusirii acestora de catre 
executant. 
  
12. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA  A OB LIGATIILOR 
 
   12.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantului 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 0,05% 
din preţul contractului pentru fiecare zi de intarziere,pana la indeplinirea efectiva 
a obligatiilor.  
  12.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile 
de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca 
penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,05% din plata neefectuata pentru fiecare zi de 
intarziere ,pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.     



   12.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una 
dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera 
contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese cu un preaviz 
de 30 de zile calendaristice.  
   12.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o 
notificare scrisă adresata executantului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din 
urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să 
afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului.  
      

CLAUZE SPECIFICE 
 
13.  GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A LUCRARILOR 
 
   13.1. - (1) Executantul se obligă să constituie garan ţia de bun ă execu ţie a 
contractului în cuantum de 10%, pentru perioada de 36 luni.  
            - (2) Modul de constituire al garantiei de buna executie : 
                    a) prin retineri succesive din situatiile de lucrari l unare.  
      In acest caz executantul are obligatia de a deschide un cont de garantie la 
dispozitia achizitorului, la o banca agreata de ambele parti.Suma initiala care se 
depune de catre executant, nu trebuie sa fie mai mica de 0.5% din pretul 
contractului. La deschiderea contului de garantie de buna executie, contractantul 
va transmite autoritatii contractante, adresa din partea bancii cu codul IBAN 
aferent contului de garantie de buna executie deschis, insotita de extrasul de 
cont.  
     Documentele privind constituirea garantiei de buna executie se vor 

transmite responsabilului de contract din partea achizitorului : domnul 

Chenan Murat. 
   13.2. - 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.  
   13.3. - 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.  
   13.4. - Achizitorul, in cazul constituirii garantiei prin retineri succesive din 
situatiile de lucrari lunare, se obliga sa restituie garantia de buna executie astfel : 
- 70% din valoarea garantiei,in termen de 14 zile de la data semnarii Procesului 
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor,daca nu sunt de executat remedieri 
sau completari si s-au predat toate documentele ce cad in sarcina 
executantului,pentru intocmirea Cartii tehnice a constructiei,iar riscul pentru vicii 
ascunse este minim ; 
 - 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie de 36 luni pe 
baza Procesului Verbal de Receptie Finala,daca in perioada de garantie nu au 
aparut deficiente ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale.In cazul in 
care pe perioada de garantie de buna executie s-au efectuat lucrari de 
remedieri,perioada de 36 luni se prelungeste cu durata cuprinsa intre data 
notificarii si data incheierii procesului verbal de stingere a remedierilor. 



   13.5. - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a 
contractului. 
 
14.  INCEPEREA SI EXECUTIA LUCRARILOR 
 
   14.1. - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în maxim 5 zile de la 
primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.     
     - (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în 
Construcţii data inceperii efective a lucrărilor.  
   14.2.  - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de 
execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în 
graficele de execuţie, se consideră date contractuale.      

  - (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea 
contractului, graficul de execuţie de detaliu in termen de 5 zile, alcătuit în ordinea 
tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, 
desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la 
cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea 
terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe 
executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.  

 - (3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea 
pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 14.1 alin.(2),  
achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care 
activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la 
expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.  
   14.3.  - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei 
lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. 
Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea 
reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul 
tehnic cu execuţia, responsabilul cucontrolul calitatii din partea executantului şi 
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 la 
sediul furnizorilor pentru verificarea executiei lucrărilor, calitatii materialelor, etc.  
   14.4. - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de 
execuţie ; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum 
şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt 
descrise în anexa/anexele la contract ( caiet de sarcini si legislatia in vigoare ).  

 - ( 2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi 
materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul 
probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.  

 - ( 3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea 
unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se 
dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu 
este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va 
suporta aceste cheltuieli.  
   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) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate 
corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci 
cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în 
caz contrar, de către executant. 
  14.6. - (1) Executantul are obligatia sa execute lucrarile pentru care in 
documentatia de de executie sunt prevazute materiale si tehnologii speciale 
numai cu asistenta tehnica de specialitate asigurata de furnizorii autorizati, in 
mod gratuit. 
            - (2) Executantul va  prezenta achizitorului autorizatiile firmelor 
producatoare pentru furnizorii din Romania, in copie, tradusa de traducator 
autorizat. 
   14.7. - Responsabil de contract din partea executantului :………………………., 
responsabil tehnic cu executia : …………………………. , responsabil cu controlul 
calitatii : …………………………. 
      
15.  INTARZIEREA SI SISTAREA LUCRARILOR 
 
   15.1. - În cazul în care :  
   i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute ; sau  
   ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile ; sau  
   iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a  
        survenit prin încălcarea contractului de către acesta ; 
indreptăţesc 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. 
   Noul termen de executie si modificarea valorii contractului cu cheltuielile 
suplimentare se vor materializa intr-un act aditional.  
   15.2. - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 12.2, acesta 
are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul 
nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 
18.2; în acest caz, va notifica, în scris, acest fapt achizitorului. 
  
16.  FINALIZAREA LUCRARILOR 
 
   16.1. - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a 
fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în 
termenul convenit, termen care se calculează de la data predarii 
amplasamentului.  
   16.2. - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în 
scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia 
convocarea comisiei de recepţie.  
            - (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 că sunt lipsuri sau 
deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele 
pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi 
deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia 
de recepţie.  



   16.3. - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii 
contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi 
cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are 
dreptul de a aproba,de a amana sau de a respinge recepţia.Executantul are 
obligatia sa predea achizitorului, la terminarea lucrarilor,o data cu situatiile de 
plata definitive,documentele ce cad in sarcina sa pentru Cartea Tehnica a 
constructiei intocmita conform prevederilor din HG 273/1994.   
   16.4. - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de 
vedere fizic şi funcţional dar perioada de garantie de buna executie decurge de 
la data receptiei la terminarea lucrarilor .  
 
17. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR 
 
   17.1. - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor 
şi până la recepţia finală. Executantul garanteaza calitatea lucrarilor pe o 
perioada de 36 luni . 
   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 şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor 
contractuale.  

 - (2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la 
alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:  

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu 
prevederile contractului ; sau 

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

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

 - (3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările 
fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul 
remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.  
   17.3. - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2 
alin. (2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane 
care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către 
achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. 
  
18. MODALITATEA DE PLATA 
 
   18.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua platile partiale si finala către 
executant în termenul de 30 zile lucratoare  de  la  inregistrarea facturilor emise 
de către acesta, la secretariatul achizitorului .Facturile aferente lucrarilor pe stadii 
fizice si la terminare se emit dupa verificarea si confirmarea situatiilor de plata. 
Situatiile de plata se intocmesc pe baza cantitatil or real executate 
respectand incadrarile pe articole de deviz din ant emasuratori si preturile 
unitare din oferta.   
   18.2. - Achizitorul nu acorda avans executantului.  
   18.3. - (1) Plaţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la 
valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în acelasi termen prevazut la 
art. 18.1. 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, la care se ataseaza certificatele de calitate, buletinele de incercari, etc.  



 - (2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul de 5 zile 
lucratoare de la data inregistrarii la secretariatul achizitorului.  

 - (3) Plăţile parţiale 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.  
   18.4.- (1) Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei 
de plată definitive de către achizitor.Situatiile de plata definitive se confirma in 
termen de 7 zile lucratoare de la data inregistrarii lor la secretariatul achizitorului.   
         - (2) Odata cu depunerea situatiilor de plata definitive se vor depune si 
documentele necesare intocmirii Cartii Tehnice a constructiei conform Sectiunii 
3, art.23,alin.I) din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii.Confirmarea 
situatiilor de plata definitive este conditionata de depunerea la achizitor a 
documentelor ce cad in sarcina executantului, necesare intocmirii Cartii Tehnice 
a constructiei.    
   18.5. - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de 
recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie fara observatii, completari 
sau remedieri. 
     Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea 
perioadei de garanţie.  
   18.6.- Incazul in care contractantul este o asociatie,facturile aferente situatiilor 
de plata pe stadii fizice si a situatiilor de plata definitive, se emit numai de 
persoana juridical desemnata ca lider al asociatiei care va tine evidenta contabila 
a acesteia si va incasa pretul aferent contractului. 
  
19. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 
 
   19.1. - Pentru lucrările executate, preturile unitare sunt cele declarate in 
propunerea financiara, anexa la contract.  
   19.2. - Preţul contractului nu se ajustează.  
 
20. ASIGURARI 
 
   20.1. - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, 
o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările 
executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, 
personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să 
recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe 
persoane fizice sau juridice.  

- (2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “ Cheltuieli 
indirecte ,,. Executantul are obligatia  de a prezenta achizitorului, ori de cate ori I 
se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor 
curente ( actualizate ). 

- (3) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au 
încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita 
subantreprenorii sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si 
recipisele pentru plata primelor curente ( actualizate ). 
   20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, 
compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau 
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu 
excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor 
sau a angajaţilor acestuia.  



 
21. AMENDAMENTE 
 
21.1. - (1) Partile contractante au dreptul , pe durata indeplinirii contractului, de 
a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul 
apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale 
acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
         - (2) Executantul are obligatia de a notifica promt achizitorului despre toate 
erorile,omisiunile viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in 
caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului. 
 
22. SUBCONTACTANTI 
 
   22.1. - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii 
desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.  
   22.2. - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului 
toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.  
           - (2) Lista sub contractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât 
şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.  
   22.3. - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în 
care subcontractantii isi îndeplinesc 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.  
   22.4. - Executantul poate schimba oricare sub contractant numai dacă acesta 
nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea sub contractantului nu va 
modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. 
   22.5. - In cazul in care executantul nu declara subcontractantii si nu prezinta la 
incheierea contractului, contractele cu subcontractantii, iar pe parcursul executiei 
achizitorul constata ca lucrarea sau parti din lucrare au fost subcontractate, 
poate rezilia unilateral contractul.  
 
23. REZILIEREA CONTRACTULUI 
 
   23.1. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una 
din parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a 
pretinde plata de daune-interese. 
   23.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractual de 
lucrari in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi 
prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor 
contractual astfel incat indeplinirea contractului respective nu ar fi posibila sau ar 
fi contrara interesului public. 
   23.3. - In cazul prevazut la clauza 23.2. executantul are dreptul de a pretinde 
numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data 
denuntarii unilateral a contractului. 
 
24. CESIUNEA 
 
   24.1. - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile 
sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al 
achizitorului.  



   24.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind 
garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract. 
  
25. FORTA MAJORA 
 
   25.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  
   25.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  
   25.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia 
acesteia.  
   25.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice 
măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.  
   25.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada 
mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi 
încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată 
pretinde celeilalte daune-interese.  
 
26. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
 
   26.1- Achizitorul si executantul, vor depune toate eforturile pentru a 
rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută 
care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.  
   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 catre 
Tribunalul Judetean Constanta, sectia Constanta.  
     
27. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 
 

27.1. - Limba care guverneaqza contractul este limba romana. 
  

28. COMUNICARI 
 
   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, telegramă, telex, fax 
sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
29.  LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 
 
   28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  
 
    Părţile au înţeles să încheie astăzi, ................, prezentul contract în două 
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  
 
       ACHIZITOR,                                                                       EXECUTANT, 
       CN A.C.N. SA CONSTANTA 
 
       DIRECTOR GENERAL 
       Ilie  Valentin  Zeicu 
 
 
 
 
       DIRECTOR TEHNIC-INVESTITII 
       Nicolae  Sandru 
 
 
 
    
       CONTABIL SEF 
       Cristache  Ioanei 
 
 
 
 
 
       SEF BIROU  JURIDIC 
       Nicolae  Iulian  Trandafir 
 
 
 
 
       SEF SERVICIU INVESTITII SI PR. EUROPENE 
       George  Dan  Stoianovici 
 
 
 
 
       SEF BIROU CONSTRUCTII-INVESTITII 
       Silviu  Udrea  
 
 
 
 
 
 



Ministerul Transporturilor si Infrastructurii       ANEXA NR. …. 
C.N. « A.C.N. » – SA CONSTANTA    Contract nr. .... ...........din.........2010 
 
 
                          CONVENTIE  PRIVIND  PROTECTIA  MEDIULUI 

PE  CANALELE NAVIGABILE  C.D.M.N.  SI  C.P.A.M.N. 
 
 
 Anexã la Contractul nr. ................................. încheiat între CN A.C.N. SA 
CONSTANTA si ............................................................................ în baza prevederilor : 
- O.U.G. nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordonantei de Urgenta nr. 78/2000, privind regimul deseurilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- H.G. nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate; 
- Ordin MAPAM nr. 2/118/211/2004, privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei, 
cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- O.G. nr. 22/1999 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind 
administrarea porturilor si a cailor navigabile, precum si desfasurarea activitatii de 
transport naval in porturi si pe cai navigabile; 

- H.G. nr. 621/2005, privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordonantei de Urgenta nr. 243/2000, privind protectia atmosferei, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Ordin MTCT nr. 426/2006, privind aprobarea Regulilor de navigatie pe Canalul Dunare 
– Marea Neagra si pe Canalul Poarta Alba – Midia Navodari; 

- Ordinul MTCT nr. 1044/2003, privind transportul naval de marfuri periculoase, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

- Regulamentul de gospodarire cantitativa si calitativa a apelor si flux informational 
pentru Canalul Dunare Marea Neagra si pentru Canalul Poarta Alba – Midia Navodari. 
  

 In scopul evitãrii poluarilor accidentale a mediului inconjurator, a asigurãrii 
protectiei mediului precum si pentru aplicarea corespunzãtoare a prevederilor actelor 
normative în vigoare din domeniul protectiei mediului si a apelor, se stabilesc 
urmãtoarele : 

1) S.C…………………………….. va respecta cu strictete prevederile legislatiei 
in vigoare in domeniul protectiei mediului si a apelor ; 

2) Pe perioada derularii contractului S.C……………………………..  va colecta, 
depozita si transporta desurile de orice natura conform prevederilor legislatiei in vigoare, 
la un depozit ecologic autorizat. Este interzisa depozitarea deseurilor de orice tip sau a 
gunoaielor menajere pe zona de protectie a Canalelor navigabile CDMN si CPAMN; 

In cazul navelor care opereaza in porturile amplasate pe canalele navigabile 
CDMN si CPAMN armatorii vor face demersurile necesare pentru predarea gunoiului 
menajer si a oricarui tip de deseu provenit de la nava catre operatorul pentru care 
opereaza; 

3) Colectarea si evacuarea apelor uzate menajere si/sau industriale se va 
realiza conform prevederilor legislatiei in vigoare din domeniul protectiei mediului si al 
apelor; Este interzisa descarcarea apelor uzate menajere neepurate si a apelor de 
santina in apa canalelor navigabile sau pe zona de protectie a acestora; 

4) S.C…………………………….. va lua masuri pentru evitarea oricarei poluari a 
apei din Canalul navigabil CDMN si a apei freatice din zona de protectie a acestuia; 

5) S.C…………………………….. va respecta  urmatoarele interdictii: 
“Pe canalele navigabile Dunare–Marea Neagra si Poarta Alba-Midia Navodari este 
interzis:  



o depozitarea deseurilor de orice natura in incinta canalelor navigabile sau 
pe zona de protectie (100 m de la marginea amprizei, conform Legii nr. 
55/2002); 

o scaldatul in apa canalelor navigabile; 
o spalarea autovehiculelor in apa canalelor navigabile si a vailor afluente 

acestora; 
o aruncarea deseurilor de orice natura in apa canalelor navigabile sau pe 

zona de protectie a acestora; 
o distrugerea plantatiilor de pomi, a lucrarilor de protectie si consolidare a 

canalelor navigabile; 
o executarea oricaror lucrari in zona de protectie, fara avizul C.N.”ACN”S.A. 

Constanta. 
Abaterile se pedepsesc conform legislatiei in vigoare.” 

 6) Personalul S.C…………………………….. este obligat sã respecte cu strictete, 
pe tot teritoriul CN A.C.N. SA  (inclusiv în zonele de lucru puse la dispozitie pentru 
executare de lucrãri), instructiunile, normele si masurile de protectie a mediului si a 
apelor stabilite de reglementãrile legale în vigoare. 
 7) S.C……………………………..  va lua masuri pentru evitarea oricarei poluari a 
apei din canal sau din vaile afluente acestora. 
 In cazul producerii unei poluari accidentale din vina sa, 
S.C…………………………….. are obligatia sa anunte imediat C.N.”A.C.N.”S.A. 
Constanta  si organismele abilitate privind protectia mediului si a apelor si sa ia toate 
masurile necesare pentru limitarea si inlaturarea efectelor acesteia. 
 Cheltuielile legate de inlaturarea efectelor poluarii produsa de 
S.C……………………………..  sunt in sarcina acestuia, conform principiului “poluatorul 
plateste” prevazut in O.U.G. nr. 195/2005.  
 In situatia nerespectarii prezentei Conventii este incident cap. ............. din 
Contractul nr. ....................... 
 S.C……………………………..  va suporta si contravaloarea eventualelor pagube 
produse celorlalti beneficiari ai C.N.”A.C.N.”S.A. Constanta , ca urmare a poluarii. 
 8) S.C…………………………….. va lua masuri pentru colectarea, transportul si 
depozitarea substantelor chimice periculoase si a deseurilor periculoase conform 
legislatiei in vigoare.            
  

C.N. “ACN” S.A. Constanta          S.C…………………………….. 
               

DIRECTOR  GENERAL,                                              DIRECTOR  GENERAL, 
ILIE VALENTIN  ZEICU                                                          

 
 
 
 

DIRECTOR SIGURANTA-EXPLOATARE,    
VICENŢIU  PETRESCU       

 
 
 
 

Sef Birou Gospodarire Ape,          
Protectia Mediului 
ANISOARA TOMESCU                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 



 
 
COMPANIA NATIONALA 
ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE - S.A. 
CONSTANTA 
 
 
                                                           
 

 CONVENTIE  
PE LINIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 

 
 Anexa la contractul nr.___________________  incheiat astazi ______________ 
in baza prevederilor Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, a Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 intre ___________________________ in 
calitate de beneficiar 
 si ___________________________ in calitate de executant (constructor, prestator de 
servicii, etc.). 
  In scopul evitarii accidentelor de munca, a incendiilor si exploziilor, a 
imbolnavirilor profesionale, a asigurarii securitatii personalului si instalatiilor, a 
protectiei mediului precum si pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor actelor 
normative, se stabilesc urmatoarele: 
 1) Beneficiarul va executa un instructaj introductiv general, pe probleme specifice 
companiei, intregului personal al executantului, la intrarea in companie (accesul in 
companie fiind conditionat de efectuarea prealabila a acestui instructaj de catre 
inspectorul de protectia muncii al companiei; acest instructaj se inregistreaza pe fisa 
colectiva din care originalul se pastreaza la cabinetul de protectia muncii al beneficiarului 
si copia se preda executantului cu care va face dovada instruirii, la sectia/compartimentul 
unde are lucrari de executat. Lipsa acestui document la prezentarea in sectia in care 
urmeaza sa se desfasoare activitatea prestatorului, impiedica accesul acestuia  la sectie.  
 Obligativitatea prezentarii personalului respectiv la instructaj revine conducerii 
unitatii executante. 
Acest instructaj nu scuteste executantul de a efectua instructajul general introductiv la 
angajare, periodic, etc. pentru personalul propriu, conform reglementarilor in vigoare. 
 2) In cazul in care personalul executantului, caruia trebuie sa i se efectueze 
instructajul mentionat la punctul 1, depaseste 30% din nr. de personal al beneficiarului, 
acesta este obligat sa efectueze instructajul cu caracter general cu probleme specifice 
companiei cel putin "instructorilor" executantului (sefi de ateliere, sefi de santiere, sefi de 
formatii de lucru, sefii de echipa, etc.), acestia fiind obligati sa execute, la randul lor, 
instructajul introductiv general, pe specificul unitatii beneficiare, personalului din 
subordine. 
 3) In cadrul instructajului introductiv general efectuat la compartimentul de 
protectia muncii al companiei pentru personalul executantului se va instrui obligatoriu si 
asupra mijloacelor de protectie si a masurilor de prim ajutor.  
 4) Executarea de lucrari in incinta unitatii se va face numai dupa delimitarea 
suprafetei pe care se executa lucrarea (inclusiv a traseelor de acces, a zonelor de 
depozitare a materialelor, a suprafetelor pentru organizare de santier , etc.) stabilite pe 
baza de proces verbal incheiat intre beneficiar si executant, in care se va consemna ca 
raspunderea pentru asigurarea masurilor de protectia muncii si P.S.I. in zonele respective 
revine executantului; procesul verbal (sau procesele verbale) de predare a 
amplasamentelor delimitate corespunzator face parte integranta din contract. 



 Delimitarea suprafetelor de lucru predate executantului si consemnate in procesul 
verbal vor fi marcate corespunzator pe teren prin inscriptii: "ZONA DE LUCRU A 
UNITATII  __________________ " (sau alte semne aplicate vizibil) si, dupa caz, prin  
imprejmuiri; sarcina marcarii pe teren si, dupa caz, a imprejmuirii zonei de lucru revine 
executantului. 
 Personalul executantului nu are voie sa paraseasca locul de munca delimitat, sa se 
abata de la traseele de acces indicate, sa intre in instalatiile tehnologice, mecanice, 
energetice, etc. ale beneficiarului si sa efectueze manevre in instalatiile acestuia fara 
autorizare scrisa; mijloacele de transport si utilajele executantului vor primi un aviz 
(autorizatie) de acces, in care se va specifica traseul indicat, de la care nu au voie sa se 
abata. 
 Personalul beneficiarului, cu exceptia persoanelor imputernicite de aceasta pentru 
indrumare, asistenta tehnica sau control, nu are voie sa patrunda in suprafata preluata de 
executant. 
 5) Traseele pentru accesul personalului, aprovizionarea cu materiale, circulatia 
mijloacelor de transport si a utilajelor executantului la locurile de munca preluate de 
acesta se vor stabili de catre beneficiar impreuna cu executantul; pe aceste trasee se va 
respecta de catre personalul executantului masurile de protectia muncii, P.S.I., precum si 
regulile de circulatie interioara. 
 Traseele stabilite vor fi prezentate si prelucrate cu personalul executantului si, 
dupa caz, vor fi afisate la punctele de lucru ale acestuia. 
 Pe traseele utilizate, executantul va asigura intretinerea corespunzatoare a 
drumurilor pe toata durata folosirii lor.  
 Se interzice executantului efectuarea depanarii mijloacelor de transport auto sau 
repararea si intretinerea diferitelor utilaje pe traseele stabilite; aceste operatii se vor 
efectua in punctele special stabilite in acest scop prin procesul verbal incheiat intre cele 
doua parti (conform art. 11, din prezenta conventie). 
 6) Personalul executantului este obligat sa respecte cu strictete pe tot teritoriul 
beneficiarului (inclusiv in zonele de lucru puse la dispozitie pentru executare de lucrari),  
Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, toate prevederile legislatiei de 
protectia muncii in vigoare, Normele P.S.I. in vigoare, si Regulamentul Intern, (care vor 
fi puse la dispozitia executantului, inainte de inceperea lucrarilor,); controlul respectarii 
ordinei si disciplinei, a masurilor de protectia muncii, P.S.I. ,a  celor pentru asigurarea 
securitatii personalului si instalatiilor se va face atat de catre persoanele cu aceste atributii 
ale executantului, cat si de personalul  beneficiarului  cu atributii in acest domeniu. 
 7) La lucrarile efectuate in paralel si suprapus cu activitatea de productie , se va 
asigura in permanenta, atat de catre executant cat si de catre beneficiar, supravegherea 
executarii acestora, in vederea evitarii accidentelor de munca, a avariilor, exploziilor, 
incendiilor, etc. 
 La aparitia unor situatii anormale in sectorul propriu, ce pot pune in pericol 
personalul, atat executantul cat si beneficiarul sunt obligati sa se avertizeze reciproc, 
indicand (fiecare pe raspundere proprie) modul de actionare. 
 In cazul efectuarii unor lucrari in instalatii in functiune, in vecinatatea utilajelor la 
care se pot produce incendii, explozii, etc. , in imediata apropiere a utilajelor sub 
tensiune, a statiilor electrice, a conductelor si traseelor sub presiune, etc. , aplicarea 
dispozitivelor si realizarea masurilor de protectia muncii si P.S.I. se asigura de catre 
beneficiar inainte de inceperea lucrarilor; 
 8) Conectarile si deconectarile care necesita intreruperea surselor de alimentare cu 
energie electrica, a altor utilitati, a traseelor de transport, materii prime sau produse 
intermediare, etc. se vor efectua de catre beneficiar (la cererea executantului), toate 
masurile de protectia muncii si P.S.I. privindu-l pe acesta; se interzice executantului 



efectuarea acestor operatii sau realizarea de orice modificari pe trasee sau retele, fara 
avizul scris al beneficiarului. 
  In cazuri deosebite, conectarile si deconectarile liniilor de alimentare ale 
executantului, din statiile de distributie ale beneficiarului, se vor face de catre beneficiar, 
dupa anuntarea prealabila a executantului. 
 Organizarea, supravegherea si controlul executarii lucrarilor in statiile de utilitati 
apartinand beneficiarului se vor face de catre personalul calificat al executantului, in 
prezenta personalului de specialitate al beneficiarului. 
 Beneficiarul este obligat sa predea executantului planurile cuprinzand traseele de 
conducte aeriene sau subterane precum si liniile de energie electrice existente in zona de 
lucru predata executantului; personalul executantului este obligat sa actioneze cu grija in 
apropierea acestora (solicitand la nevoie asistenta tehnica a beneficiarului) in scopul 
prevenirii oricarui accident, avarie tehnica, incendiu, explozie, etc. . 
 9) Echipamentul de protectie specific sectiilor de productie precum si mijloacele 
de protectie necesare personalului unitatii prestatoare vor fi indicate de catre beneficiar, 
la cererea executantului, pentru fiecare sectie si instalatie in parte. 
 10) In cazul producerii unui accident de munca sau a unei imbolnaviri 
profesionale, acestea vor fi cercetate si inregistrate in conformitate cu prevederile Legii 
nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca. 
 11) Alte masuri de prevenire a accidentelor de munca, a imbolnavirilor 
profesionale, a incendiilor si exploziilor, precum si pentru asigurarea securitatii 
personalului si instalatiilor, vor fi cuprinse intr-un proces verbal incheiat intre beneficiar 
si executant (act aditional) care face parte integranta din prezenta Conventie. 
 11.2) Racordurile instalatiilor electrice ale consumatorilor, la retelele furnizorului 
se vor efectua numai la tablourile de distributie corespunzatoare, din dotarea unitatii terte 
solicitante. 
 11.3) Unitatea terta consumatoare de energie electrica va efectua controlul 
instalatiilor de utilizare a energiei electrice de la tablourile de distributie cu obligatia 
deconectarii instalatiilor care nu corespund si prezinta pericol iminent de electrocutare 
sau de incendiu. 
 11.4) Furnizorul are dreptul sa intrerupa furnizarea energiei electrice catre acel 
consumator a carei instalatie de utilizare a energiei electrice nu corespunde. 
 12) Prevederile prezentei Conventii, referitoare la stabilirea masurilor pentru 
asigurarea securitatii personalului si instalatiilor , vor fi prelucrate cu intreg personalul 
beneficiarului (din sectiile unde se executa lucrari) si al executantului. 
   
               COMPANIA NATIONALA 
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CN „ACN“  SA Constanta 
 
 

                                  CONVENTIE PSI 
 
 
 Anexa la Contractul nr.   …….….. încheiat astazi ……...…….  în baza 
prevederilor Legii nr.307 /21.07.2006 art.9 privind apararea împotriva incendiilor 
si al Ordinului nr 163 din 28 februarie 2007 privin Normele Generale de stingere 
a incendiilor, al Ordinului M.A.I. nr. 712/2005 modificat si completat cu Ordinul 
M.A.I. nr. 786/2005 privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, 
între CN „ACN“ SA Constanta  în calitate de Achizitor  si  S.C. 
................................. in calitate de Executant . 
  In scopul evitarii accidentelor de munca, a incendiilor si exploziilor, a 
îmbolnavirilor profesionale, a asigurarii securitãtii personalului si instalatiilor, a 
protectiei mediului precum si pentru aplicarea corespunzãtoare a prevederilor 
actelor normative în vigoare pe linie de P.S.I., se stabilesc urmatoarele : 

1) Achizitorul  va executa un instructaj introductiv general, pe probleme 
specifice unitãtii respective, întregului personal al Executantului , la intrarea în 
unitate (eliberarea legitimatiei de acces în întreprindere fiind conditionata de 
efectuarea prealabila a acestuia, însusirea cunostintelor si obtinerea de rezultate 
corespunzãtoare la testare); acest instructaj se înregistreaza pe fisa colectiva 
care se pastreazã la responsabilul tehnic P.S.I. al Executantului . 
 Obligativitatea prezentarii personalului respectiv la instructaj revine 
conducerii unitatii executante. 

Acest instructaj nu scuteste Executantul  de a efectua instructajul general 
introductiv la angajare, periodic, etc. pentru personalul propriu, conform 
reglementarilor în vigoare. 
 2) In cazul în care personalul Executantului , caruia trebuie sã i se faca 
instructajul mentionat la punctul 1, depaseste 30% din nr. de personal al 
Achizitorului, acesta este obligat sa efectueze instructajul cu caracter general 
cu probleme specifice unitatii cel putin "instructorilor" Executantului  ;  (sefi de 
ateliere, sefi de lot de santiere, sefi de santiere, sefi de formatii de lucru, sefii de 
echipã, etc.), acestia fiind obligati sa execute, la rândul lor, instructajul introductiv 
general, pe specificul unitatii beneficiare, personalului din subordine. 
 3) In cadrul instructajului introductiv general efectuat de Achizitor 
personalului Executantului  ; responsabilul tehnic P.S.I. al unitatii beneficiare va 
instrui obligatoriu personalul Executantului  ;  asupra regulilor si masurilor de 
prevenire si stingere a incendiilor privind : 

⇒ existenta mijloacelor de prima interventie (stingatoare) din unitate; 
⇒ efectuarea lucrarilor cu foc deschis; 
⇒ reglementarea fumatului pe teritoriul companiei; 
⇒ asigurarea cailor de acces, de evacuare si interventie; 
⇒ colectarea deseurilor, reziduurilor combustibile, a ambalajelor si 

distrugerea lor; 
 4) Executarea de lucrari în incinta unitatii se va face numai dupa 
delimitarea suprafetei pe care se executa lucrarea (inclusiv a traseelor de acces, 
a zonelor de depozitare a materialelor, a suprafetelor pentru organizare de 
santier, etc.) stabilite pe baza de proces verbal încheiat între Achizitor  si 



Executant , în care se va consemna ca raspunderea pentru asigurarea masurilor 
de P.S.I. în zonele respective revine Executantului ; procesul verbal (sau 
procesele verbale) de predare a amplasamentelor delimitate corespunzãtor face 
parte integrantã din contract. 
 Delimitarea suprafetelor de lucru predate Executantului  si consemnate în 
procesul verbal vor fi marcate corespunzator pe teren prin inscriptii: "santier în 
lucru" (sau alte semne aplicate vizibil) si, dupa caz, prin împrejmuiri; sarcina 
marcarii pe teren si, dupa caz, a împrejmuirii zonei de lucru revine 
Executantului . 
 Personalul Executantului  nu are voie sa paraseasca locul de munca 
delimitat, sa se abata de la traseele de acces indicate, sa intre în instalatiile 
tehnologice, mecanice, energetice, etc. ale Achizitorului  si sa efectueze 
manevre în instalatiile acestuia fara autorizare scrisa; mijloacele de transport si 
utilajele Executantului  vor primi un permis (autorizatie) de acces (ce va fi afisat 
în mod vizibil pe masina sau utilaj)  în care se va specifica traseul indicat, de la 
care nu au voie sa se abata. 
 Personalul Achizitorului , cu exceptia persoanelor împuternicite de 
aceasta pentru îndrumare, asistenta tehnicã sau control, nu are voie sa patrunda 
în suprafata preluata de Executant . 
 5) Traseele pentru accesul personalului, aprovizionarea cu materiale, 
circulatia mijloacelor de transport si a utilajelor Executantului  la locurile de 
munca preluate de acesta se vor stabili de cãtre Achizitor  împreunã cu 
Executantul ; pe aceste trasee se va respecta de catre personalul 
Executantului  prevederile instructiunilor, regulilor si masurilor stabilite de 
Achizitor   privind apararea împotriva incendiilor , precum si regulile de circulatie 
interioara. 
 6) Personalul Executantului  este obligat sa respecte cu strictete, pe tot 
teritoriul Achizitorului  (inclusiv în zonele de lucru puse la dispozitie pentru 
executare de lucrãri), instructiunile, normele si masurile de apararea împotriva 
incendiilor stabilite de reglementarile legale în vigoare.  

7) In cazul producerii unui eveniment (incendiu) la stingerea acestuia vor 
participa conform Organizarii interventiei de stingere a incendiilor la locul de 
munca, salariatii Achizitorului  conform Ordinului nr 163 din 28 februarie 2007 
privin Normele Generale de stingere a incendiilor, serviciul de pompieri civili al 
companiei pentru zona Agigea, ajutati si de personalul apartinând 
Executantului , ce efectueaza lucrari în sectorul unde a avut loc evenimentul. 
 8) Lucrarile cu foc deschis(sudare, taiere, lipire) efectuate de Executant 
se vor face numai de persoane calificate, autorizate, experimentate si instruite. 

In locurile unde se vor executa lucrari cu foc deschis acestea se vor 
desfasura numai în baza “Permisului de lucru cu foc”  emis de catre Achizitor  
conform art. 98, alin. 1,pct. c, d si art.100, din Ordinul nr 163 din 28 februarie 
2007 privin Normele Generale de stingere a incendiilor. 

Achizitorul  prin seful sectorului de activitate (atelier, sectie, depozit, 
instalatie) în care se executa operatiuni cu foc deschis are obligatia sa asigure 
masuri pentru instruirea personalului executant, pregatirea locului unde se 
desfasoara operatiunea cu foc deschis si controlul dupã terminarea lucrãrii 
conform art. 101,104 din Ordinul nr 163 din 28 februarie 2007 privin Normele 
Generale de stingere a incendiilor. 

Pregatirea locului unde urmeaza sa se desfasoare operatiunea de 
sudare sau de taiere cu flacara oxiacetilenica se va face respectand prevederile 
art. 99 aliniat (2) din Ordinul nr 163 din 28 februarie 2007 privin Normele 
Generale de stingere a incendiilor. 



Executantul  este obligat sã utilizeze echipamente si aparate pentru 
efectuarea lucrarilor cu foc deschis în buna stare de functionare. 

Toate echipamentele si aparatele de sudura din dotarea Executantului 
folosite la efectuarea operatiunilor cu foc deschis trebuiesc întretinute si verificate 
în conformitate cu instructiunile furnizorului conform prevederilor art. 102 din 
Ordinul nr 163 din 28 februarie 2007 privin Normele Generale de stingere a 
incendiilor.  

Executantul , proprietarul acestora trebuie sa faca dovada efectuarii 
intretinerii si verificarii acestora la termen si de catre personal sau persoane 
fizice de specialitate. 
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