
 1 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRACT DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE LUCRĂRI 

CONSTRUCŢII DE LOCUIN ŢE PENTRU TINERI 
 

Nr. ____________ din ______________ 
 

 
 Părţile contractante 
 
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE, cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii nr. 61, 

bl. F3 sector 3, telefon/fax: 021-320.44.601/320.61.10, cod unic de înregistrare RO11795581, cont nr. 
RO34TREZ700504702X000337, deschis la Trezoreria Operativă Municipiul Bucureşti, reprezentată 
prin Director General Marian IFTIMIE-NICORICI  şi Director General Adjunct Economic Nicolae 
CHIRIAC , în calitate de achizitor,  

şi 
S.C. _______________________ S.R.L., cu sediul în ____________________, Judeţul 

_____________, telefon/fax _________________, număr de înmatriculare _______________, cod 
unic de înregistrare RO ___________, cont nr. _____________________________________, deschis 
la ___________________________________________________, reprezentată prin Director General 
____________, în calitate de Proiectant, 

şi 
S.C. _______________________ S.R.L., cu sediul în ____________________, Judeţul 

_____________, telefon/fax _________________, număr de înmatriculare _______________, cod 
unic de înregistrare RO ___________, cont nr. _____________________________________, deschis 
la ___________________________________________________, reprezentată prin Director General 
____________, în calitate de Executant, 

 
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă 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, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Raportului procedurii al comisiei de evaluare cu 
privire la adjudecarea execuţiei lucrărilor nr. ________________________, părţile au încheiat 
prezentul contract cu respectarea următoarelor clauze: 

 
CAPITOLUL I 

Obiectul contractului 
 
Proiectare 
Art. 1. Proiectantul se obligă să presteze serviciile de proiectare a fazelor: proiect tehnic, 

detalii de execuţie şi caiet de sarcini la obiectivul de investiţii: Locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii, _____________________________________________, în perioada convenită şi în 
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi să asigure urmărirea lucrărilor de 
construcţii-montaj pe întreaga perioadă de derulare a acestora. 

 
Execuţie 
Art. 2. Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările în amplasamentul 

„____________________________”, cu ______ unităţi locative, având un regim de înălţime de 
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__________________, situat în judeţul _____________, localitatea ___________, conform devizului 
ofertă, însuşit de către achizitor, ce face parte integrantă din prezentul contract. 

Art. 3. Executarea şi finalizarea lucrărilor se va efectua conform Avizului CTE-M.D.R.L. nr. 
_______________________ şi a graficului de execuţie ce face parte integrantă din prezentul contract. 

 
Durata şi Aplicabilitatea Contractului 

 
Art. 4. Prezentul contract se semnează în baza creditului de angajament/creditului extern şi se 

încheie pe o perioadă de ______ zile pentru lucrările de proiectare, respectiv _____ luni pentru lucările 
de execuţie.  

Contractul intră în vigoare: 
– la proiectare: imediat după semnarea de ambele părţi, 
– la execuţie: după primirea comunicării privind deschiderea de finanţare şi emiterea 

ordinului de începere a lucrării de către achizitor.  
 
Proiectare 
Art. 4. Proiectantul se obligă să presteze serviciile menţionate la art. 1 în decurs de _____ zile 

de la data intrării în vigoare a contractului. Termenele de executare a documentaţiilor de proiectare 
specificate la art. 1 din prezentul contract sunt conform Anexei nr. 1. 

Proiectantul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea tehnică. 

Art. 5. Achizitorul va pune la dispoziţia proiectantului toate informaţiile, documentaţiile şi 
acordurile care condiţionează începerea lucrărilor de proiectare. Predarea proiectelor se va face eşalonat, 
pe obiecte, în funcţie de solicitarea achizitorului. 

Art. 6. Fazele de proiectare, documentaţiile, termenele de predare şi costul lor sunt cele 
prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract. 

 
Execuţie 
Art. 7. Executantul se obligă să execute lucrările pe o perioadă de _____ luni, conform 

graficului de execuţie ce face parte integrantă din prezentul contract.  
 

CAPITOLUL II 
Preţul Contractului, Modalităţile de plată şi Ajustarea preţului contractului 

 
Secţiunea I 

Preţul Contractului 
 
Proiectare 
Art. 8. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv servicii de proiectare şi 

urmărire execuţie, ferm în lei, plătibil proiectantului de către achizitor, este de ________________ lei 
(exclusiv TVA), respectiv ________________ lei (inclusiv TVA). 

 
Execuţie 
Art. 9. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv lucrări de execuţie, plătibil 

executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi este de ______________ lei (exclusiv 
TVA) , respectiv ________________ lei (inclusiv TVA).  

 
Secţiunea II 

Modalităţi de plată 
 

Proiectare 
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Art. 10. Plata lucrărilor de proiectare (proiect tehnic, detalii de execuţie şi caiet de sarcini) se 
va face astfel: 

– 95% din valoare la recepţia lucrărilor de proiectare; 
– 5% din valoare, reprezentând garanţie de bună execuţie, conform art. 74. 
Art. 11. Plata lucrărilor de urmărire a execuţiei se va face la finalizarea lucrărilor de 

construcţii-montaj, până la recepţia acestor lucrări. Plata garanţiei de bună execuţie corespunzătoare 
urmăririi execuţiei se va face conform art. 74.  

Art. 12. Părţile se obligă să comunice, în termen de 5 zile, orice modificare a numărului 
contului bancar sau a unităţii bancare. În caz contrar, partea în culpă va suporta daunele cauzate prin 
aceasta. 

Art. 13. Pe baza facturii emise de proiectant, achizitorul va face plata în termen de 50 de zile 
de la primirea facturii, în condiţiile prezentului contract. 

Art. 14. Neplata nejustificată în termen a lucrării sau refuzul nejustificat de plată face ca 
achizitorul să fie de drept în întârziere. 

Proiectantul nu poate cesiona drepturile şi obligaţiile sale prevăzute în acest contract decât cu 
acordul scris al achizitorului. 

 
Execuţie 
Art. 15.  (1) Achizitorul va efectua plata către executant în termen de 70 de zile lucrătoare de 

la acceptul bun de plată din partea Serviciului Finanţare, Decontări şi Recepţii pentru fiecare situaţie 
lunară de plată, însoţită de facturile corespunzătoare.  

(2) Plăţile se vor efectua din resursele financiare ce vor fi alocate de ordonatorul principal de 
credite pentru anul următor sau din eventuale rectificări bugetare aferente anului în curs, conform 
notificărilor emise de achizitor privind asigurarea surselor de finanţare. 

Art. 16. Achizitorul poate acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei 
scrisori de garanţie bancară de restituire a avansului emisă de o bancă comercială agreată de ANL şi 
numai în limita valorică prevăzută de lege, respectiv 15% din valoarea alocată în primul an de 
execuţie, conform legii.     

Art. 17. (1) Din situaţiile de lucrări provizorii, achizitorul va putea face scăzăminte pentru 
plăţi făcute executantului şi convenite cu acesta, precum şi orice sumă pentru care achizitorul şi-a 
motivat dezacordul. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în 
contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 

(2) Situaţiile de plată provizorii, se confirmă în termenul stabilit, respectiv în 5 zile de la 
emiterea situaţiilor de plată provizorii, dar nu mai târziu de data de 5 a lunii următoare.  

(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. 

(4) Sumele reprezentând plăţi în avans efectuate conform prevederilor prezentului contract şi 
nejustificate prin prestaţiile efectuate sau utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost 
destinate se vor returna, conform legii, achizitorului . 

(5) În situaţia în care executantul nu returnează sumele prevăzute la alin. (4), achizitorul 
consideră contractul desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără orice altă 
formalitate, precum şi plata unei penalităţi de 1% pe zi de întarziere, din valoarea nerestituită, până la 
returnarea întregului avans. 

Art. 18. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 
definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special ca urmare 
a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită în termen de 10 zile. 

Art. 19. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu 
va fi semnat de comisia de recepţie. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi 
din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. Recepţia finală va fi 
efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume 
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datorate executantului pentru lucrările executate va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie 
finală. 

 
Secţiunea III 

Ajustarea preţului contractului 
 
Art. 20. Preţul serviciilor de proiectare şi urmărire execuţie nu poate fi ajustat în conformitate 

cu prevederile OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu cuprinde cheltuielile 
ce vor fi efectuate de Consiliile Locale.  

Art. 21. Preţul lucrărilor de execuţie se ajustează în conformitate cu prevederile art. 97, alin. 
(1) şi (2) din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare.  

Astfel, în cazul contractelor de achiziţie publică, a căror durată este mai mare de 12 luni, 
restul rămas de îndeplinit la sfârşitul acestei perioade, determinată începând cu momentul intrării în 
vigoare a contractului, poate fi ajustat prin aplicarea la valoarea rămasă a unui coeficient care este egal 
cu evoluţia indicelui preţurilor de consum (total) comunicat de Institutul Naţional de Statistică. 
Evoluţia indicelui preţurilor de consum (total) se determină aferent perioadei cuprinse între luna de 
referinţă şi luna pentru care se realizează decontarea. 

Preţul lucrărilor de execuţie nu cuprinde cheltuielile ce vor fi efectuate de Consiliile Locale. 
 

CAPITOLUL III 
Obligaţiile părţilor 

 
Secţiunea I 

Obligaţiile Achizitorului 
 

Proiectare 
Art. 22. Achizitorul se obligă să achite preţul lucrărilor executate în condiţiile, modalităţile şi 

termenele prevăzute în contract. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia proiectantului orice 
facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut prin tema şi SF şi pe care le consideră necesare 
îndeplinirii contractului. 

 
Execuţie 
Art. 23. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie executantului, amplasamentul lucrării 

liber de orice sarcină, conform contract înregistrat sub nr. ieşire (C.L. _________) 
___________________ şi nr. intrare (ANL) __________________. 

Art. 24. Achizitorul are obligaţia să plătească executantului preţul contractului prevăzut la art. 
9, conform prevederilor art. 15. 

Art. 25. Achizitorul nu răspunde pentru execuţia lucrărilor de reţele de utilităţi aferente 
construcţiei, obligaţie ce revine Consiliului Local conform contractului înregistrat sub nr. ieşire (C.L. 
_________) şi nr. intrare (ANL) ____________. 

Art. 26. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie executantului întreaga documentaţie 
necesară pentru execuţia lucrărilor contractate în 1 exemplar. 

Art. 27. Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, a 
căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţie executantului, precum şi pentru 
materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 

Art. 28. Achizitorul are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în 
cel mult 5 zile de la notificarea executantului. 

 
Secţinea II 
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Obligaţiile Proiectantului şi ale Executantului 
 
Proiectare 
Art. 29. Proiectantul se obligă: 
(1) Să întocmească şi să transmită achizitorului într-un număr de 3 exemplare, inclusiv în 

format electronic: 
a) proiectul tehnic de execuţie şi proiectul fază PAC; 
b) liste de cantităţi de lucrări cu încadrarea acestora în normativele şi indicatoarele de norme 

de deviz în vigoare, inclusiv ataşamente şi extrase de materiale, manoperă, utilaj şi transport; 
c) caietul de sarcini; 
d) detalii de execuţie; 
e) planul de securitate şi sănătate în muncă; 
f) program de control al calităţii, pe specialităţi (arhitectură, rezistenţă, instalaţii), cu 

precizarea fazelor determinante, vizat de persoană atestată.  
Proiectarea nu cuprinde: studii topo-geo; P.U.Z. şi P.U.D.; studiu de fezabilitate; 

subproiectare asigurare utilităţi. 
(2) Potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construţii şi a H.G. nr. 925/1995 pentru 

aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei 
lucrărilor şi a construcţiilor, proiectantul se obligă: 

- să asigure prin proiecte şi detalii de execuţie nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, cu 
respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale; 

- să prezinte proiectele elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, precum 
şi să soluţioneze neconformităţile şi neconcordanţele semnalate; 

- să precizeze prin proiect categoria de importanţă a construcţiei şi cerinţele pe care proiectul 
trebuie să le îndeplinească, în vederea verificării; 

- să elaboreze caietele de sarcini, instrucţiunile tehnice privind execuţia lucrărilor, 
exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi după caz, proiectele de urmărire privind comportarea 
în timp a construcţiilor; 

 - să stabilească prin proiect, fazele de execuţie determinante pentru lucrările aferente 
cerinţelor şi să participe pe şantier la verificările de calitate legate de acestea; 

 - să stabilească modul de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la 
construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea 
aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de 
proiecte atestaţi; 

- să asigure urmărirea lucrărilor de construcţii-montaj pe întreaga perioadă de derulare a 
acestora; 

- să colaboreze cu verificatorii de proiect, pe toată durata de realizare a proiectului; 
- să participe la întocmirea cărţii tehnice şi la recepţia lucrărilor executate; 
- să întocmească şi să prezinte în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind 

execuţia construcţiei.  
(3) Proiectantul se obligă să obţină toate aprobările, acordurile, avizele şi autorizaţiile, în 

numele Primăriei ____________________________________. Proiectul la fază PAC va fi depus de 
proiectant la sediul Primăriei în vederea eliberării Autorizaţiei de construire.  

Proiectul la fază DTAC va fi depus de proiectant la sediul Primăriei 
____________________________________ în vederea eliberării Autoriza ţiei de construire. 
Proiectantul va face dovada depunerii documentaţiei la fază DTAC odată cu transmiterea 
documentaţiei menţionate la art. 29, alin. (1). 

Costurile aferente obţinerii avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor vor fi suportate de către 
Primăria ____________________________________. 

(4) Proiectantul se obligă să elaboreze documentaţiile de proiectare în conformitate cu actele 
normative în vigoare şi să asigure urmărirea execuţiei lucrărilor de construcţii-montaj pentru investiţia 
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prevăzută la art. 1, conform Studiului de Fezabilitate aprobat în CTE – MDRT cu Avizul nr. 
__________. 

(5) a) Proiectantul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesonalismul 
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică şi în 
conformitate cu tema, SF şi a indicatorilor tehnico-economici avizaţi în CTE-MDRT. 

b) Proiectantul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele 
umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de şi pentru contract, în măsura în care 
necesitatea asigurării acestora este prevăzută in contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 
contract. 

(6) Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu 
contractul de proiectare convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

(7) Proiectantul garantează că serviciile prestate în baza contractului vor avea calităţile 
declarate de către acesta în contract, vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu vor fi 
afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor 
normale de folosire sau celor specificate în contract.  

(8) Proiectantul va obţine, pentru proiect, avizul verificatorilor tehnici atestaţi, costul 
verificării fiind cuprins în valoarea de proiectare. 

(9) Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum şi cele ale Legii nr. 
10/1995 privind calitatea în construcţii, asumându-şi toate responsabilităţile ce decurg atât din 
conţinutul contractului, cât şi a prevederilor legale în vigoare. 

(10) În cazul în care se constată omisiuni la cantităţile din proiect, a căror valoare depăşeşte 
5% din valoarea de construcţii-montaj a investiţiei, valoarea acestora va fi suportată de către 
proiectant. 

(11) Dacă în perioada de execuţie a lucrărilor, pe baza documentaţiilor elaborate, se constată 
că proiectul nu se poate aplica datorită unor deficienţe ale proiectării, proiectantul este obligat să refacă 
proiectul, fără plată, în termen de 15 zile de la cererea beneficiarului, proiectantul suportând 
eventualele pagube rezultate din culpa sa. 

 
Execuţie 
Art. 30. Executantul are obligaţia de a executa şi de a finaliza lucrările, precum şi de a 

remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate 
prin contract, în limitele prevăzute în contract. 

Art. 31. (1) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, 
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract 
sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura şi respecta cerinţele minime de securitate şi sănătate, 
pentru forţa de muncă din şantierul deschis în amplasamentul __________________________, 
conform prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind ceriţele minime de securitate şi sănătate pentru 
santierele temporare sau mobile. 

În cazul în care executantul nu respectă obligaţia cu privire la dispoziţiile legale cuprinse în 
H.G. nr. 300/2006 privind ceriţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau 
mobile se face direct răspunzător de consecinţele ce decurg din nerespectarea acestora. 

Art. 32. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor 
aparate de măsurat se suportă de către executant. 

Art. 33. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului spre aprobare, înainte de 
începerea execuţiei lucrării, graficul de plăţi necesar pentru execuţia lucrărilor, în ordinea tehnologică 
de execuţie. 

Art. 34. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 
tuturor operaţiilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 
respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 
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Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în 
vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 

Art. 35. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţie achizitorului, la termenele precizate 
în anexele la contract, caietele de măsurări (ataşamentele) şi, după caz în situaţiile convenite, desenele, 
calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească 
sau care sunt cerute de achizitor. 

Art. 36. Executantul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile achizitorului în 
orice problemă menţionată 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. 

Art. 37. 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 în vederea îndeplinirii responsabilităţii respective. 

 În cazul în care pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia să rectifice eroarea 
constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor 
incorecte furnizate, în scris, de către proiectant, cu suportarea acestora de către cel în cauză. Pentru 
verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi de a păstra cu grijă toate 
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

 Art. 38. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia: 

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 
autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât este sub controlul său) şi lucrările (atâta timp cât 
acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară pentru evitarea 
oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 
îngrădire, alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de 
către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

c) de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a 
evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat din 
poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

Art. 39. 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 acesteia. 

Art. 40. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
 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) lit.a), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

Art. 41. (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 
traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi 
va folosi vehiculele, va limita şi va repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va 
rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a 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 sau podurilor respective. 
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(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, 
instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor 
reclamaţiilor privind avarierea respectivelor drumuri. 

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va 
plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau 
care se află pe traseul şantierului. 

Art. 42. Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 
a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale; 
c) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 
Art. 43. 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. 

Art. 44. Executantul răspunde potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 2 ani de la recepţia lucrării şi de la îndeplinirea 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. 

 
CAPITOLUL IV 

Asigurarea, începerea şi execuţia lucrărilor 
 

Secţiunea I 
Asigurarea lucrării 

 
Art. 45. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare 

ce va cuprinde toate riscurile care ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţii 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) Înainte de începerea lucrărilor, executantul va face şi va menţine în vigoare  asigurări 
printr-o societate de brokeraj agreată de achizitor. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată 
de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”. 

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de către ori i se va cere, poliţa sau 
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 
prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de executant, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a 
agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

 
Secţiunea II 

Începerea lucrărilor şi execuţia lucrării 
 
Art. 46. Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de 5 zile de la primirea 

ordinului în acest sens din partea achizitorului. 
Art. 47. Executantul are obligaţia de a delimita perimetrul şantierului cu panouri şi de a 

monta panou de identificare la intrarea în şantier, conform modelelor primite de la A.N.L.  
Art. 48. Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii data 

începerii efective a lucrărilor. 
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Art. 49. 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. 

Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de 
execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie.În cazul în care, după opinia 
achizitorului, pe parcurs desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul 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 nici una dintre 
îndatoririle asumate prin contract. 

 În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu 
îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la art. 33, achizitorul este îndreptăţit să îi fixeze executantului un 
termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la 
expirarea termenului va considera contractul desfinţat de drept, fără a mai fi necesă punerea în 
întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă. 

Art. 50. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 
stabili conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexele la contract. Părţile contractante au 
obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru 
acest scop, şi anume a responsabilului tehnic cu execuţia din partea executantului şi a dirigintelui de 
şantier sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea 
achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 

Art. 51. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; 
verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a 
recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. 

(2) Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei 
aferente acestora, revine 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. 

Art. 52. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorul 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 din lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau aceste părţi din 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, cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de 
achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 

 
CAPITOLUL V 

Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
 
Art. 53. În cazul în care: 
a)  volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; 
b) condiţiile climaterice extrem de nefavorabile care nu se datorează executantului şi nu a 

survenit prin încălcarea contractului de către acesta, executantul poate solicita achizitorului prelungirea 
termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi din acestea, in conformitate cu prevederile legii. 
Părţile contractului vor putea stabili prin act adiţional modificările contractului. 



 10 

 
CAPITOLUL VI 

Finalizarea şi calitatea lucrărilor  
 

Secţiunea I 
Finalizarea lucrărilor 

 
Proiectare 
Art. 54. Lucrările de proiectare care fac obiectul prezentului contract se vor preda 

beneficiarului în 3 (trei) exemplare. 
Art. 55. Lucrările de proiectare se vor recepţiona la sediul achizitorului, pe baza unui act de 

constatare a terminării lucrărilor, semnat de ambele părţi şi înregistrat atât de proiectant, cât şi de 
achizitor. 

Art. 56. Data predării va fi considerată data înregistrării la achizitor a intrării documentaţiei 
împreună cu procesul-verbal la terminarea lucrărilor. 

Art. 57. Achizitorul este obligat să verifice concordanţa lucrărilor executate cu cele din 
contract şi să ceară proiectantului, în termen de 5 zile de la primirea lucrărilor, completarea sau 
modificarea acestora.  

Art. 58. Proiectantul este obligat să predea piesele scrise, desenate sau datele constatate ca 
omisiuni sau erori în documentaţie în termen de 15 zile de la notificarea achizitorului. 

Art. 59. Proiectantul este obligat să participe la susţinerea documentaţiilor la organele de 
avizare şi să introducă, fără plată, în lucrările de proiectare, în termen de 30 de zile de la solicitarea 
achizitorului, toate îmbunătăţirile ce decurg din acorduri, avize şi documentele de aprobare. 

Art. 60. Costul refacerii lucrărilor de proiectare, ca urmare a avizelor date de organele 
competente, se suportă de proiectant, dacă refacerea este din culpa sa. 

Art. 61. Dacă refacerea constituie completări sau modificări la comanda iniţială, costul lor se 
suportă de către achizitor, pe baza calculaţiei depuse în acest scop de către proiectant şi acceptată de 
achizitor prin act adiţional la contract. 

 
Execuţie 
Art. 62. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut să fie 

finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, 
termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. 

Art. 63. La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorului 
că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

Art. 64. Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 
achizitorul va aprecia dacă sunt îndeplinite 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. 

Art. 65. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi reglementările în vigoare.În funcţie de 
constatările făcute, achizitorul are dreptul de a admite sau de a respinge recepţia. 

Art. 66. Recepţia se poate face şi pentru părţi din lucrare, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional. 

 
Secţiunea II 

Calitatea lucrării 
 

Art. 67. Executantul garantează că la data recepţiei, lucrarea executată va avea calităţile 
declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementării tehnice în vigoare şi nu va fi afectată 
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de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale 
de folosire sau celor specificate în contract. 

Art. 68. La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă 
rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare. 

 
 

CAPITOLUL VII 
Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

 
Art. 69. Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, pe 

ansamblu sau pe părţi din lucrare distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, până la recepţia 
finală şi este de _____ luni pentru lucrări, respectiv _____ luni pentru echipamente. 

Art. 70. 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, construcţiilor 
şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 

Art. 71. Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la art. 70, pe 
cheltuială proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 

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

b) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi 
din lucrări; sau  

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

Art. 72. În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la art. 70, 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. 

 
CAPITOLUL VIII 

Garanţia de bună execuţie a contractului 
 

Proiectare 
Art. 73. Proiectantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului. 
Art. 74. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 5% din valoarea 

acestuia, exclusiv TVA, conform art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi se va reţine procentual din facturile prezentate la plată de către proiectant, până la Procesul-
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de proiectare. 

Restituirea garanţiei se va face după cum urmează: 
1. Pentru servicii de proiectare: 100% din valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă 

proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal 
de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat pretenţii 
până la acea dată asupra ei (conform prevederilor art. 92, punctul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 
925/2006). 

2. Pentru urmărirea execuţiei lucrărilor de construcţii-montaj după recepţia la terminarea 
lucrărilor de execuţie, pe baza Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor executate în 
baza proiectului respectiv, dacă riscul pentru vicii ascunse este minim. 

3. Garanţia de bună execuţie se va constitui într-un cont special A.N.L., deschis la o bancă 
agreată, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 152/1998 şi H.G. nr. 962/2001 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

4. Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face conform prevederilor clauzelor art. 74 din 
prezentul contract. Dobânda aferentă garanţiei reţinute, prevăzută la art. 5 din H.G. nr. 962/2001, este 
dobânda la vedere practicată de banca agreată de A.N.L., la care este deschis contul respectiv.  
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Art. 75. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă proiectantul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul 
contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de 
a notifica acest lucru proiectantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 

 
Execuţie 
Art. 76. Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în 

perioada convenită în acesta. 
 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 10%, respectiv 5% în cazul 

IMM, conform art. 16 alin. 2 din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, din 
valoarea acestuia, exclusiv TVA, respectiv reţineri succesive, lunar, din plata cuvenită pentru facturile 
parţiale, începand de la prima situaţie de lucrări facturate, până la Procesul Verbal de Recepţie la 
Terminarea Lucrării. 

Art. 77. Restituirea garanţiei se face după cum urmează: 
a)  70% din valoarea garanţiei în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor, cu condiţia prezentării “Situaţiilor de lucrări definitive”, dacă nu a 
ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

b)  restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor 
executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală. 

Art. 78. Garanţia de bună execuţie se va constitui într-un cont special ANL, deschis la o 
bancă agreată, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 
în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 79. Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face conform prevederilor art. 77 din 
prezentul contract. Dobânda aferentă garanţiei reţinute, prev. la art. 5 din H.G. nr. 962/2001, este 
dobânda la vedere practicată de banca agreată de A.N.L., la care este deschis contul respectiv 

 Art. 80. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă executantul nu-şi îndeplineşte 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. 

 
CAPITOLUL IX 

Răspunderea Contractuală 
 

Proiectare 
Art. 81.  (1) În cazul în care, din culpa sa exclusivă, proiectantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile 

asumate prin contract, părţile convin, de comun acord, ca achizitorul să perceapă penalităţi de 
întârziere proiectantului, în cuantum de 0,15%/zi din valoarea contractului, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor contractuale. 

(2) Cuantumul penalităţilor prevăzute la aliniatul (1) va fi reţinut de achizitor din valoarea 
facturilor prezetate de proiectant, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor contractuale. 

Art. 82. Pentru necompletarea în termen de 15 zile lucrătoare a lipsurilor constatate la 
predarea documentaţiei şi recunoscute de proiectant se percep penalităţi de 0,15% pe zi de întârziere, 
din valoarea totală de proiect. 

Art. 83. Pentru neplata în termen a facturii emise de proiectant face ca achizitorul să fie de 
drept în întârziere şi se percep penalităţi de 0,15% pe zi de întârziere, din valoarea lucrărilor facturate. 

Art. 84. Dacă în perioada de execuţie a lucrărilor, pe baza documentaţiilor elaborate, se 
constată că proiectul nu se poate aplica datorită unor deficienţe ale proiectării, proiectantul este obligat 
să refacă fără plată, în termen de cel mult 15 zile de la cererea achizitorului, proiectul respectiv, 
suportând eventualele pagube rezultate din culpa sa. 
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Execuţie 
Art. 85.  (1) În cazul în care, din culpa sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile 

asumate prin contract, achizitorul va percepe penalităţi de întârziere executantului, în cuantum de 
0,15%/zi din valoarea rest rămas de executat, determinat în baza graficului de execuţie actualizat 
(conform ultimelor termene de finalizare a lucrărilor aprobate), până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor contractuale. 

  (2) Cuantumul penalităţilor prevăzute la alin. (1) va fi reţinut de achizitor din valoarea 
situaţiilor de lucrări prezentate de executant, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor contractuale. 

Art. 86. (1) În cazul în care din vina sa exclusivă, achizitorul nu onorează facturile în termen 
de 70 de zile lucrătoare de la primirea acceptului bun de plată din partea Serviciului Finanţare, 
Decontări şi Recepţii, executantul poate solicita penalităţi în cuantum de 0,15%/zi de întârziere, până 
la achitarea totală a facturii. 

(2) Lucrările executate şi nedecontate ca urmare a nealocării resurselor financiare necesare 
(surse bugetare, credit externe sau credit de angajament, după caz), în termenul prevăzut la alin. (1), nu 
pot face obiectul solicitării de penalităţi pentru neplata la termen, din partea executantului. 

 
CAPITOLUL X 

Cesiunea contractului 
 
Art. 87. Executantul nu poate cesiona total sau parţial obligaţiile şi drepturile sale ce decurg 

din contract, cât şi creanţele reprezentând preţul prezentului contract, fără acordul în scris al 
achizitorului. 

Art. 88. Acordul scris prevăzut la art. 87 urmează a fi comunicat în termen de 15 zile de la 
data când executantul solicită acest acord. 

Art. 89. Toate obligaţiile asumate prin contract, se vor executa întocmai, reciproc, până la 
data semnării contractului de cesiune între cedent şi cesionat. 

Art. 90. Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract. 

 
CAPITOLUL XI 

Încetare, Denunţarea şi Rezilierea  contractului 
 

Secţiunea I 
Încetarea Contractului 

 
Art. 91. Prezentul contract încetează în una din următoarele situaţii: 
- la expirarea duratei contractului; 
- înainte de termen cu acordul ambelor părţi. 
Art. 92. Încetarea contractului prin ajungerea la termen, impune stingerea obligaţiilor părţilor. 
Art. 93. (1) Fiecare parte are obligaţia de a notifica celuilalt încetarea contractului, pentru una 

din modalităţile prevăzute la art. 91, cu minim 15 zile înainte de data la care încetarea devine efectivă 
şi cu indicarea motivelor ce duc la încetarea contractului. 

(2) În cazul în care una din părţi solicită acordul pentru încetarea contractului înainte de 
termen, iar partea căreia i s-a cerut acordul nu răspunde, în scris, notificării menţionate la alin. (1), 
înaintea termenului prevăzut în notificare, se consideră că acesta şi-a data acordul pentru încetarea 
contractului înainte de termen. 

 
Secţiunea II 

Denunţarea şi Rezilierea Contractului 
Denunţarea Contractului 
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Art. 94. În cazul în care pentru executant a fost deschisă procedura de insolvenţă, a început 
executarea silită împotriva lui, a intrat în lichidare judiciară, A.N.L., în calitate de achizitor, va 
transmite o notificare administratorului judiciar/lichidatorului prin care i se cere acestuia ca în termen 
de 30 de zile să denunţe contractul de execuţie lucrări de construcţii locuinţe pentru tineri în 
amplasamentul _____________________________________ 

În cazul în care Administratorul judiciar/lichidatorul nu dă curs notificării prevăzute la alin. 
(1) în termenul stabilit, acesta nu va mai putea cere executarea contractului, contractul de execuţie de 
lucrări de construcţii locuinţe pentru tineri în amplasamentul ________________________________  
fiind socotit denunţat. 

Art. 95.  Contractul de execuţie de lucrări de construcţii locuinţe pentru tineri în 
amplasamentul _________________________ se consideră denunţat: 

- la împlinirea unui termen de 30 de zile de la primirea notificării de către administratorul 
judiciar/lichidatorul, dovedit de către beneficiar, prin confirmarea de primire; 

- la data notificării denunţării de către administratorul judiciar/lichidator. 
 

Rezilierea Contractului 
 

Proiectare 
Art. 96. În cazul în care proiectantul: 
a) nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin prezentul contract; 
b) a abandonat contractul; 
c) încalcă obligaţiile contractuale în mod repetat, deşi a fost notificat de către achizitor; 
d) a subcontractat o parte de lucrări, fără avizul achizitorului; 
e) nu respectă graficul de predare,  
f) nu respectă normele şi normativele în vigoare privind calitatea lucrărilor pe care le execută, 
g) cuantumul total al penalităţilor se ridică la valoarea lucrărilor rest rămas de executat, 

aceste situaţii nefiind limitative, achizitorul va inştiinţa proiectantul printr-o notificare, ca în termen de 
10 zile să îşi ducă la îndeplinire obligaţiile contractuale. 

 
Execuţie 
Art. 97. În cazul în care executantul: 
a)  nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin prezentul contract; 
c) executantul a abandonat contractul; 
d) executantul nu începe lucrările în termenul prevăzut de la emiterea ordinului de începere a 

acestora, fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările sistate în termenul stabilit de la primirea 
dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; 

e) încalcă obligaţiile contractuale în mod repetat, deşi a fost notificat de către A.N.L.; 
f) a dat în subantrepriză o parte de lucrări, fără avizul A.N.L.; 
g) nu respectă graficul de execuţie, punând în pericol termenul de punere în funcţiune; 
h) nu respectă  normele şi normativele în vigoare privind calitatea lucrărilor pe care le 

execută; 
i) cuantumul total al penalităţilor se ridică la valoarea lucrărilor rest rămas de executat, 

aceste situaţii nefiind limitative, A.N.L., în calitate de achizitor, va înştiinţa executantul printr-o 
notificare, ca în termen de 15 zile să îşi ducă la îndeplinire obligaţiile contractuale. 

Art. 98. (1) Dacă în termenul stabilit prin notificare, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile 
contractuale, contractul se consideră desfiinţat de drept, fără a mai fi necesră punerea în întârziere sau 
fără orice altă formalitate prealabilă şi fără a fi necesară promovarea unei acţiuni în instanţă. 

(2) A.N.L., în calitate de achizitor, va stabili un evaluator independent ce va face o evaluare a 
lucrărilor realizate şi va stabili costurile de execuţie, de remediere a eventualelor defecte şi de finalizare a 
lucrărilor, a penalizărilor pentru întârziere şi a tuturor celorlalte costuri înregistrate de achizitor. 

(3) Achizitorul are dreptul să recupereze de la executant costurile stabilite conform 
prevederilor alin. (2), inclusiv costurile legate de procesul de evaluare. 
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(4) Executantul va înmâna achizitorului documentaţia de execuţie. 
Art. 99. Executantul va notifica achizitorul, cu un preaviz de 15 zile, în cazul în care acesta 

nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce cad în sarcina sa, din culpă proprie, aducând executantul în situaţia în 
care nu îşi poate executa şi finaliza lucrarea. 

 
CAPITOLUL XII 

Forţa majoră 
 
Art. 100. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  
Art. 101. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta. 
Art. 102. 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. 
Art. 103. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 

părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, 
în vederea limitării consecinţelor. 

Art. 104. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

CAPITOLUL XIII 
Soluţionarea litigiilor 

 
Art. 105. Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe în conformitate cu prevederile art. 7201 Cod civil, orice neînţelegere sau dispută care 
se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

Art. 106. În cazul în care achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o 
divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 
judecătoreşti competente din România. 

 
CAPITOLUL XIV 
Dispoziţii finale 

 
Secţiunea I 

Caracterul confidenţial al contractului 
 
Art. 107. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 

persoane implicate în îndeplinirea contractului; 
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de 

derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 
Art. 108. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea 

contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea 
îndeplinirii contractului. 

Art. 109. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă 
parte contractantă; sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau  

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
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Secţiunea II 
Drepturi de proprietate intelectuală 

 
Proiectare 
Art. 110. Proiectantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, programe, mărci înregistrate etc.), în legătură cu proiectul; şi 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în 

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului. 
Art. 111. Lucrările executate în baza prezentului contract implică dreptul de autor al 

____________________________________ asupra lor, achizitorul obligându-se să le folosească 
numai pentru realizarea lucrării precizate în prezentul contract. 

Folosirea de către achizitor a lucrărilor de proiectare, executate în baza prezentului contract 
pentru realizarea altei (altor) lucrări, ori înstrăinarea lor, care ar putea duce la o asemenea utilizare, se 
poate face numai cu acordul scris al ____________________________________, în condiţii ce 
urmează a fi negociate. 

 
Execuţie 
Art. 112. Executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
a) 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 ori în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

b) 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. 

 
Secţiunea III 

Protecţia patrimoniului cultural naţional 
 
Art. 113. Descoperirile arheologice de orice natură, vestigii, bunuri mobile de valoare, fosile 

sau sit-uri arheologice, realizate pe domeniul public, sunt, conform Legii nr. 182/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare şi a art.135 alin 4 din Constituţiei României revizuită, proprietate exclusivă a 
Statului Român sau a Unităţii Administrativ Teritoriale, acestea fiind inalienabile. 

Art. 114. Antreprenorul are obligaţia de a înceta, întârzia sau sista lucrările imediat ce a 
constatat existenţa unor asemenea evenimente şi de a asigura securitatea bunurilor sau obiectelor 
descoperite pentru a nu fi deteriorate sau îndreptate. 

Anunţarea organelor de poliţie şi a Comisiei monumentelor istorice, în asemenea cazuri, este 
obligatorie şi imediată. 

 
Secţiunea IV 

 Documente, Termeni şi Defini ţii 
 

Art. 115. Documentele contractului: 
1. Natura şi volumul lucrărilor sunt precizate în anexele la prezentul contract. 
2. Documentele prezentului contract sunt: 
a) Fazele de proiectare, documentaţiile, termenele de predare şi costul lor; 
b) Oferta de preţ pentru execuţie; 
c) Graficul de execuţie; 
d) Propunerea tehnică, proiect tehnic; 
e) Raportul procedurii al comisiei de evaluare cu privire la adjudecarea execuţiei lucrărilor nr. 

_________________. 
f) Comunicarea adjudecării de către ANL nr. ______________ 
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g) Acord de asociere între S.C. ______________________, lider şi S.C. _________________, 
asociat. 

 
Art. 116. În prezentul contract următorii termeni vor fi prezentaţi astfel: 
a) contract – actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o 

autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un executant de lucrări, în calitate de executant;  
b) achizitor, proiectant şi executant – părţile contractante, astfel cum acestea sunt denumite 

în prezentul contract; 
c) preţul contractului – preţul plătibil proiectantului şi executantului de către achizitor în baza 

contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin 
contract;  

d) standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de 
sarcini şi în propunerea tehnică; 

e) amplasamentul lucrării  – locul în care executantul execută lucrarea; 
f) forţă majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 

sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, blocaj financiar, 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 dintre părţi; 

g) zi – zi calendaristică; an – 365 zile. 
 

Secţiunea V 
Comunicări 

 
Art. 117. (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. 
Art. 118. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
  

Amendamente 
Proiectare 
Art. 119. Modificarea termenului se poate face prin act adiţional în următoarele cazuri: 
a) prin acordul părţilor (schimbări ale temei iniţiale care antrenează modificări ale volumului 

de muncă); 
b) forţă majoră; 
c) orice altă împrejurare obiectivă şi independentă de voinţa părţilor contractante. 
 
Execuţie 
Art. 120. În cazul în care între modul de alocare a resurselor necesare şi graficele de execuţie 

întocmite vor exista decalaje, achizitorul are dreptul de a sista temporar lucrările cu decalarea 
corespunzătoare a termenului de execuţie, urmând ca părţile contractante, pe durata îndeplinirii 
contractului, să modifice clauzele contractului prin act adiţional. 

 
Limba care guvernează contractul 

 
Art. 121. Limba care guvernează contractul este limba română. 
 

Legea aplicabilă contractului 
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Art. 122. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Prezentul contract s-a încheiat astăzi ....................... în 3 (trei) exemplare, din care 1 (un) 

exemplar pentru ANL şi 2 (două) exemplare pentru Proiectant şi Executant. 
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