
Contract de lucrari

nr data .

Preambul

in temeiul Ordonan\ei de urgen\a nr. 34/2006, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
privind atribuirea contractelor de achizi\ie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice :;;ia contractelor de concesiune de servicii aprobata cu modificari :;;icompletari prin
Legea nr. 337/2006, modificata ~i completata :;;i in baza Raportului procedurii nr.
............................. s-a incheiat prezentul contract de servicii

intre:

S.C. ELECTRICA S.A. cu sediul in Bucure:;;ti, str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector 1,
telefon 021 208.59.99, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7425/2000, Cod de
inregistrare fiscala RO 13267221, cod IBAN: R030RNCB0072022253590013 - Banca
Comerciala Romana, sector 1, reprezentata prin loan FOLESCU avand func\ia de Director
General, in calitate de ACHIZITORUL, pe de 0 parte

!ii

...................... , cu sediul in , telefon/fax , numarul de
inmatriculare Cod Unic de inregistrare cont deschis la
.............................. , reprezentata prin , in calitate de EXECUTANT, pe de alta
parte,

2. Termeni !ii Definitii
2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpreta\i astfel:
a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de voin\a al celor doua parti, incheiat

intre 0 autoritate contractanta, in calitate de Achizitorul, !ii un furnizor de servicii, in
calitate de Executant;

b) Achizitorul ~i Executant - partile contractante, a~a cum sunt acestea numite in
prezentul contract;

c) parte - Achizitorul sau Executantul, astfel cum rezulta din context
d) pretul contractului - pre\ul platibil Executantului de catre Achizitorul, in baza

contractului, pentru indeplinirea integrala :;;i corespunzatoare a tuturor obliga\iilor
asumate prin contract;

e) cerintele Achizitorului - caietul de sarcini :;;i orice alte cerin\e/instruc\iuni emise de
Achizitorul pe durata executarii contractului

f) ordin administrativ - orice instruc\iune sau dispozi\ie emisa de Achizitorul catre
Executant privind execu\ia lucrarilor.

g) proiectul - proiectul (documenta\ia) in baza caruia sunt executate lucrarile in
conformitate cu prevederile din contract;

h) amplasamentullucrarii - locul unde Executantul executa lucrarea;
i) utilajele Executantului - aparatele, ma:;;inile,vehiculele :;;ialtele asemenea necesare

pentru execu\ia :;;iterminarea lucrarilor :;;i remedierea oricaror defec\iuni. Sunt excluse
lucrarile provizorii, utilajele asigurate de catre Achizitorul (daca exista), echipamentele,
materialele ~i altele asemenea.

j) materia/e. produse de orice tip (altele decat echipamentele) care fac parte din lucrari
inclusiv livrarea de materiale furnizate de catre Executant, potrivit prevederilor
contractului;

k) echipamente - aparatele, ma:;;inile,instala\iile ~i vehiculele care fac parte din lucrari;
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I) bunuri - utilaje, mijloace de transport, echipamente :;;i lucrari provizorii sau oricare
dintre acestea, dupa caz;

m) /ucrari provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip, necesare pe :;;antier pentru
execu\ia :;;iterminarea lucrarilor :;;i remedierea oricaror defec\iuni;

n) ~antier - locurile in care vor fi executate lucrarile :;;i unde se vor livra echlpamentele :;;i
materiale1e, :;;i oricare alte locuri prevazute in contract ca fiind parte componenta a
:;;antierului;

0) utilitati - reprezinta instala\ii de suprafa\a, de subteran sau aeriene ce permit distribu\ia
de prod use petroliere, gaze, apa, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc. care pot fi
in proprietatea publica sau particulara;

p) graficu/ de /ucrari - graficul pregatit de Executant care se actualizeaza ori de cate ori
este nevoie, :;;i care trebuie sa justifice listele de cantitali care trebuie executate in
perioada de referin\:a in vederea monitorizarii :;;i eva1uarii ritmului evolu\:iei lucrarilor in
conformitate cu contractul;

q) grafic de p/ati - e:;;alonarea plali1or, situaliilor par\iale, conform grafic valoric propus
prin oferta pana la nivelul contractului;

r) documente/e Executantu/ui - reprezinta documentele tehnice incluse in cerinlele
Achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiliilor impuse de
aprobari, calculele, plan:;;e, manuale pentru exploatare :;;i intrelinere, modele :;;i alte
documente tehnice (daca exista), care se afla in custodia :;;igrija Executantului pana la
data preluarii acestora de catre Achizitorul.

s) receptia /a terminarea /ucrarilor - receplia efectuata la terminarea completa a
lucrarilor unui obiect sau a unei parji din construclie, independenta, care poate fi
utilizata separat.

t) receptia fina/a - receplia efectuata dupa expirarea perioadei de garan\ie.
u) proces verba/ de receptie /a terminarea /ucrarilor - documentul intocmit :;;1semnat in

conformitate cu Regulamentul de recep\ie a lucrarilor de construc\ii :;;i instalalii aferente
acestora, de catre comisia de recep\ie numita de catre Achizitorul, 1a cererea
reprezentantului autorizat al acestuia, recomandand sau nu recep\ionarea lucrarilor, a
sectorului de lucrari sau a unei parji de lucrare (dupa caz) de catre Achizitorul;

v) proces verba/ de receptie fina/a - documentul intocmit :;;i in conformitate cu
Regulamentul de recep\ie a lucrarilor de construc\ii :;;i instala\ii aferente acestora, de
catre comisia de recep\ie numita de catre Achizitorul, la cererea reprezentantului
autorizat al acestuia, prin care se precizeaza data la care Executantul :;;i-a incheiat
obliga\iile prevazute in contract.

w) despagubire genera/a: suma, neprevazuta expres in contract care este acordata de
catre instan\a de judecata sau este convenita de catre parji ca :;;i despagubire platibila
parjii prejudiciate in urma incalcarii contractului de catre cealalta parte.

x) penalitate contractualii: despagubirea stabilita in contractu I de execulie lucrari ca fiind
platibila de catre una din parjile contractante catre cealalta parte, in caz de neindeplinire
sau indeplinire necorespunzatoare a obligaliilor din contract;

y) garantia de parlicipare: garan\ia care se constituie de catre ofertant in scopul de a
proteja autoritatea contractanta fala de riscul unui eventual comportament
necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulata pana la incheierea
contractu lui de aChizi\ie publica.

z) garantia de buna executie : garan\ia se constituie de catre Executant in scopul
asigurarii autorita\ii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa :;;i in perioada
convenita a contractului.

aa)perioada de garantie acordata /ucrarilor : perioada de timp cuprinsa intre data
recep\iei :;;i terminarea lucrarilor, a carei durata se stabile:;;te prin contract :;;i in cadrul
careia, Executantul are obligalia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficien\elor
aparute datorita nerespectarii clauzelor :;;i specifica\iilor contractuale sau a prevederilor
reglementarilor tehnice aplicabile.
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bb)f0rta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil ~i inevitabil, care
nu putea fi prevazut la momentul Tncheierii contractului ~i care face imposibila
executarea ~i, respectiv, Tndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale,, ,
restriclii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva,
ci enunliativa. Nu este considerat for\a majora un eveniment asemenea celor de mai
sus care, fara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaliilor uneia din par\i;

cc) act aditional- document prin care se pot modifica termenii ~i condiliile contractu lui.
dd)conflict de interese - Tnseamna orice eveniment care influenleaza capacitatea

Executantului de a exprima 0 opinie profesionala obiectiva ~i impar\iala, sau care II
Tmpiedicape acesta, Tnorice moment, sa acorde prioritate intereselor Achizitorului sau
interesului public general al Proiectului, orice motiv Tnlegatura cu posibile contracte Tn
viitor sau Tn conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Executantului.
Aceste restriclii sunt de asemenea aplicabile oricaror sub-contractanli, salariali ~i exper\i
ce aclioneaza sub autoritatea ~i controlul Executantului.

ee) PCCVI- plan control calitate, verificari ~i Tncercari;
ff) zi - zi calendaristica; an - 365 zile.
gg) legea aplicabilii - Tnseamna legea romana, care include orice lege, ordonanla, ordin,

regulament, instrucliune, norma sau hotarare valabil emisa de catre Parlamentul
Romaniei, Guvernul Romaniei sau orice alta autoritate publica romana, care este
publicata TnMonitorul Oficial al Romaniei, dar numai Tnmasura Tncare 0 astfel de lege,
ordonanla, ordin, regulament, instrucliune, norma sau hotarare (sau oricare din anexele
la acestea) sunt disponibile Tn integralitatea lor publicului din Romania sau au fost
comunicate Executantului.

3. Interpretare
3.1 Tnprezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica Tnmod diferit.
3.3 Clauzele ~i expresiile vor fi interpretate prin raportare la Tntregulcontract.

4. Obiectul contractului
4.1 Executantul se obliga sa proiecteze, sa execute, sa finalizeze ~i sa remedieze orice
defecte ale lucrarii avand ca obiect: "Proiectare ~i executie lucrari de reabilitare ~i
extindere a cladirii sediului S.C. ELECTRICA S.A." Tn perioada/perioadele convenite ~i
Tnconformitate cu obligalii1easumate prin prezentul contract.
4.2 Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului prelul convenit Tn prezentul contract
pentru lucrarile prevazute la art.4.1.

5. Pretul contractului
5.1 Prelul pentru Tndeplinirea contractului , platibil Executantului de catre Achizitor,
conform graficului de plali este de, ..•......•.......... Lei, la care se adauga TVA stabilit
conform prevederilor Codului Fiscal.
5.2. Prelul prevazut la art. 5.1. include: proiectare, oblinere avize ~i autorizalii de
construire ~i execulie.
5.3. (1) Dupa elaborarea de catre Executant ~i avizarea de catre Achizitor a proiectului
tehnic (conlinand devizele pe obiecte ~i listele cu cantitali1ede lucrari) prelul contractu/ui se
va defalca pe urmatoarele obiecte:

a) Reabilitare c1adire
b) Extindere Tnzona de acces (poarta 2)
c) Schimbare geometrie zona de acces garaj

(2) Situaliile cu cantitalile de lucrari pentru obiectele enumerate la art. 5.3.(1) vor cuprinde
Tntr-oanexa ce va face parte integranta din prezentul contract.
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(3) Pre\ul contractului include valoarea proiectarii (elaborare proiect tehnic cu Iistele
cantita\ilor de lucrari pe fiecare obiect in parte) l?inu depal?el?te3% din valoarea acestuia.

6. Durata contractului:
6.1 (1) Durata contractu lui este de 36 de luni. Prezentul contract intra in vigoare la data
semnarii de catre parli l?iproduce efecte pana la incheierea Procesului verbal de recep\ie
finala a lucrarilor contractate l?ieliberarea garan\iei de buna execu\ie.
(2) Durata maxima a perioadei de execu\ie a lucrarilor de construc\ie este de 24 de luni,
de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor.
(3) Durata minima a perioadei de garan\ie acordata lucrarilor de construc\ie este de 24 de
luni de la semnarea procesului verbal de recep\ie la terminarea lucrarilor.

7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului incepe dupa constituirea garan\iei de buna execu\ie, in
condi\iile prevazute la art.13 l?idupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.
7.2. Executarea contractului se face in conformitate cu graficul de execu\ie al lucrarilor,
Anexa nr. 1 parte integranta din prezentul contract.
7.3. Termenele de execu\ie a lucrarilor care fac obiectul prezentului contract sunt :

a) durata servicii proiectare l?iob\inere certificate, avize l?iautoriza\ii Iuni de la
data semnarii contractu lui la sediul Achizitorului.

b) durata lucrari construc\ii - montaj Iuni de la data ordinului de incepere a
lucrarilor.

8. Documentele contractului
8.1 Executantul va executa lucrarile in condi\iile stabilite prin prezentul, care include in
ordinea enumerarii, urmatoarele anexe:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica l?iPropunerea financiara;
c) Instrument de garantare (garan\ia de buna execu\ie)
d) Anexa 1 - Graficul de execu\ie allucrarilor
e) Anexa 2 - Graficul de pla\i
f) Anexa .
g) Angajamentul ferm de sus\inere din partea unui terl, daca este cazul
h) Acordul de asociere, daca este cazul
i) Contractele incheiate de Executant cu subcontractan\ii, daca este cazul.
j) Acte adi\ionale, daca va fi cazul

8.2. Orice contradic\ie ivita intre documentele contractu lui se va rezolva prin aplicarea
ordinei de prioritate stabilita la art.8.1.

9. Protectia patrimoniului cultural national
9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate ca
fiind proprietatea absoluta a Achizitorului l?i vor fi incredin\ate in grija l?i sub autoritatea
acesteia.
9.2 Executantul are obliga\ia de a lua toate precau\iile necesare pentru ca muncitorii sai
sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la
c1auza 9.1, iar imediat dupa descoperirea l?i inainte de indepartarea lor, de a inl?tiin\a
Achizitorul despre aceasta descoperire l?ide a indeplini dispozi\iile primite de la Achizitorul
privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozi\ii Executantul sufera
intarzieri l?i/saucheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, parli1evor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execu\ie la care Executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor adauga la pre\ul contractului.

9.3 Achizitorul are obliga\ia, de indata ce a luat la cunol?tin\a despre descoperirea
obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a inl?tiin\a in acest sens, organele abilitate in acest
scop.
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10. Obligatii1e Executantului
10. 1. (1) Executantul are obliga\ia de a elabora documenta\ia tehnico-economica /
documentatia de avizare, de a obtine certificatele, avizele si autorizatiile solicitate prin
Caietul de sarcini, de a proiecta, ~xecuta, finaliza :;;iremedia orice defec\iuni :;;iviciile
ascunse ale lucrarilor executate in baza documenta\iei in conformitate cu obliga\iile
asumate prin prezentul contract.

(2) Executantul are obliga\ia de a furniza echipamentele :;;idocumentele specificate
in contract, precum :;;itot personalul necesar, bunurile, consumabilele :;;ialte produse sau
servicii necesare proiectarii, execu\iei, finalizarii lucrarilor :;;i remedierii tuturor erorilor
/defectiunilor constatate la documentatia tehnico-economica/documentatia de avizare, , ,
:;;i/saua lucrarilor executate

(3) Executantul are obliga\ia de a:
a) incepe execu\ia lucrarilor numai dupa ob\inerea autoriza\iilor in condi\iile legii

:;;inumai pe baza proiectelor verificate de verificatorul de proiecte desemnat
de Achizitor; pentru partea de extindere inceperea lucrarilor se va face dupa
avizarea proiectului tehnic de catre Achizitor si numai la comanda acestuia;
Achizitorul poate sa hotarasca unilateral rezilierea obiectului de extindere fiind
exonerat de orice daune fata de executant.

b) asigura nivelul de calitate corespunzator exigen\elor de performan\a
esen\iale, prin personal propriu :;;i responsabili tehnici cu execu\ia atesta\i,
precum :;;iprin sistemul propriu de calitate conceput :;;irealizat;

c) convoca factorii de decizie care trebuie sa participe la asigurarea condi\iilor
necesare verificarii lucrarilor ajunse in faze determinante ale execu\iei,
precum :;;iexecutarii acestora, in scopui ob\inerii acordului de continuare a
lucrarilor;

d) solutiona lipsurile, neconformitatile, defectele :;;i neconcordantele aparute in
fazele de executie numai pe baza solutiilor stabilite de Executant cu acordul
Achizitorului;

e) utiliza in executia lucrarilor numai a produselor :;;i procedeelor prevazute in
proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la
realizarea exigentelor de performanta esentiaie, precum :;;i gestionarea
probelor martor. Produsele :;;iprocedeele prevazute in proiect pot fi inlocuite
cu altele care indeplinesc conditiile precizate, numai pe baza soiutiilor stabiiite
de Executant cu acordul Achizitoruiui;

f) respecta proiectele :;;i detaliile de executie pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale;

g) sesiza, in termen de 24 de ore, Inspectia de stat in constructii, lucrari publice,
urbanism :;;iamenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice :;;i
Amenajarii Teritoriului, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul
executiei lucrarilor;

h) supune la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate
:;;i pentru care a predat Achizitorului documentele necesare intocmirii cartii
tehnice a construc\iei;

i) readuce zonele ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarilor. "

j) remedia, pe propria cheltuiala, defectele calitative aparute din vina sa atat in
perioada de executie, cat :;;iin perioada de garantie stabilita potrivit legii;

k) asigura accesui reprezentantului/reprezentantilor Achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite :;;i oriunde i:;;i desfa:;;oara activitatiie legate de
indeplinirea obliga\iilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea
lucrarilor ascunse.

(4) Pe parcursul executiei lucrarilor :;;i remedierii defectelor calitative, Executantul
are obligatia:
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a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror
prezen\a pe li'antier este autorizata li'i de a men\ine li'antierul (atat timp cat
acesta este sub controlul saul li'i lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt
finalizate li'i ocupate de catre Achizitorul) Tn starea de ordine necesara
evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura li'i de a Tntre\ine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de
iluminare, protec\ie, Tngradire,alarma li'i paza, cand li'i unde sunt necesare
sau au fost solicitate de catre Achizitorul sau de catre alte autorita\i
competente, Tn scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului
riveranilor;

c) de a lua toate masurile necesare pentru respectarea prevederilor legale
privind protec\ia mediului pe li'i Tnafara li'antierului li'i pentru a evita orice
paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprieta\ilor publice sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau al\i factori genera\i de metodele
sale de lucru.

d) de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafa\a li'i deli'eurile rezultate
Tn urma activita\ilor proprii nu vor depali'i valorile admise de prevederile
legale Tnvigoare.

(5) Pe parcursul execu\iei lucrarilor li'i al remedierii viciilor ascunse, Executantul are
obliga\ia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea li'i ocuparea drumurilor li'i cailor publice sau

private care deservesc proprieta\ile aflate Tn posesia Achizitorului sau a
oricarei alte persoane.

(6) Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclama\iilor, ac\iunilor in
justi\ie, daunelor-interese, taxelor li'i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau
Tn legatura cu obliga\ia prevazuta la alin.(5) pentru care responsabilitatea revine
Executantului.

(7) Executantul este responsabil pentru men\inerea Tn buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor li'i instala\iilor care urmeaza a fi puse Tnopera, de la
data primirii ordinului administrativ de Tncepere a lucrarii pana la data semnarii
procesului-verbal de recep\ie a lucrarii.

10.2. Executantul are obliga\ia de a indeplini contractul Tn conformitate cu cerin\ele
Achizitorului, cu propunerea tehnica, cu respectarea normativelor li'i a procedurilor
reglementate prin legisla\ia in vigoare, astfel Tncat lucrarile (provizorii sau permanente) sa
asigure rezisten\a, stabilitatea li'i siguran\a Tnexploatare a acestora.
10.3 (1) Proiectul in forma finala, li'i anume SF-ul, proiectul tehnic, caietele de sarcini,
detaliile de execu\ie li'i cantita\ile de lucrari, va fi verificat li'i stampilat de verificatorii atesta\i
pentru toate specialita\ile. Forma finala a proiectului va fi aprobata de CTES al
S.C.ELECTRICA SA.

(2) Executantul are obliga\ia de a transmite spre aprobare, oricand sunt cerute de
catre reprezentantul/reprezentan\ii Achizitorului, detalii referitoare la masurile li'i
metodele pe care acesta Ie propune spre a fi adoptate pentru executa rea lucrarilor.
Nu va fi admisa nicio modificare a acestor masuri sau metode fara ca acest lucru sa
fie supus Tnprealabil aprobarii Achizitorului.

10.4. (1) Executantul are obliga\ia de a asigura, Tnconformitate cu prevederile contractului
sau cu instruc\iunile reprezentatului Achizitorului, condi\ii corespunzatoare desfali'urarii
activita\ii atat pentru personalul propriu cat li'i pentru pentru personalul autorita\ilor publice
legal constituite, care pot fi angaja\i in zona li'antierului pentru execu\ia unor lucrari care nu
sunt cuprinse in contract.

(2) Instruc\iunea reprezentatului Achizitorului va constitui 0 modificare, daca acesta
produce Executantului cheltuieli suplimentare li'i/sau prelungirea duratei de execu\ie.
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(3) Executantul va fi responsabil pentru propriile activita\i de execu\ie pe ~antier ~i
va coordona ~i activita\ile subcontractan\i1or (daca exista) cu respectarea condi\iilor
specificate In Caietul de sarcini.
10.5. (1) Executantul are obliga\ia de a notifica reprezentatului Achizitorului cu cel pu\in10
zile Inainte de data previzionata de acesta cu privire la cantita\i importante de echipamente
sau alte bunuri ce vor fi Iivrate pe ~antier;

(2) Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, Incarcarea, transportul,
asigurarea, primirea, descarcarea, depozitarea ~i protejarea tuturor bunurilor ~i materialelor
necesare execu\iei lucrarilor;

(3) Executantul nu va pretinde din partea Achizitorului despagubiri pentru daunele,
pierderile ~i cheltuielile (inclusiv taxele ~i cheltuielile legale) care rezulta din transportul
bunurilor.
10.6. (1) Executantul raspunde de propriile utilaje destinate executarii lucrarilor.

(2) Executantul are obligalia de a In~tiinla Achizitorul ori de cate ori intenlioneaza sa
retraga de pe ~antier un utilaj.

(3) Pentru vehiculele care transporta bunuri sau personal al Executantului In afara
~antierului, nu este necesara In~tiinlarea Achizitorului.
10.7 Executantul are obligalia de a respecta ~i executa dispoziliile Achizitorului In orice
problema, menlionata sau nu In contract, referitoare la lucrare. in cazulln care Executantul
considera ca dispoziliile Achizitorului sunt nejuslificate sau inoportune, acesta are dreptul
de a ridica obieclii, In scris, fara ca obiec\iile respective sa II absolve de obliga\ia de a
executa dispozi\iile primite, cu excep\ia cazului In care acestea contravin prevederilor
legale.
10.8. (1) Executantul va transmite reprezentantului Achizitorului, urmatoarele probe de
materiale ~i informalii relevante pentru a fi analizate In conformitate cu prevederile
contractului:

(a) probe standard prelevate de la producator, toate pe cheltuiala Executantului; ~i
(b) probe suplimentare indicate de catre reprezentantul Achizitorului.
(c) la solicitarea scrisa a reprezentantul Achizitorului, toate certificarile materialelor ~i

proceselor In conformitate cu cerin\ele autorita\i1orcompetente
(2) Fiecare proba va fi etichetata, cu men\iunea originii ~i locului de utilizare In

lucrare.
10.9 Executantul are obliga\ia de a organiza realizarea lucrarilor pentru a se Incadra In
durata de execulie contractuala, In condi\iile de calitate stabilite de Legea nr. 10/1995 cu
modificarile ~i completarile ulterioare ~i conform cu obliga\iile ce rezulta din prevederile
Caietului de sarcini. Pentru aceasta, Executantui se obliga de a asigura foria de munca,
materiaIeIe, instala\iile ~i echipamentele necesare executarii lucrarilor In corelare cu
Graficul de execu\ie.
10.10 Executantul va fi raspunzator pentru forma ~i con\inutui Proiectului tehnic cu detaliile
de execu\ie, categoriiie de lucrari corelate cu Iistele de cantita\i ~i Caietul de sarcini.
Executantul va fi responsabil pentru Incalcarea, la elaborarea proiectelor, a oricarui brevet
sau drept de autor.
10.11 (1) Executantul are obliga\ia de a instrui personalul desemnat sa efectueze lucrarile
In conformitate cu prevederile legisla\iei In vigoare privind:

a) apararea Impotriva incendiilor
b) protec\ia mediului
c) normele sanitare

~i dupa caz, standardele interna\ionale agreate cu privire la foria de munca, conven\iile cu
privire la libertatea de asociere ~i negocierile colective, eliminarea muncii foriate ~i
obligatorii, eliminarea discriminarii In privin\a angajarii ~i ocuparii foriei de munca ~i abolirea
muncii copiilor.

(2) Executantul are obligalia de a respecta aceste prevederi pe tot parcursul
derularii contractului
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10.12 Executantul are obligatia de a respecta intocmai regulile interne ii'i de acces ale
Achizitorului, care ii vor fi aduse la cunoii'tinta inainte de inceperea contractu lui.
10.13 (1) Executantul are obligatia de a suporta toate cheltuielile ii'i taxele pentru caile de
acces cu destinatie speciala ii'i/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru
accesul pe ii'antier. De asemenea, Executantul va obtine, cu riscul ii'i pe cheltuiala sa, orice
alte facilitati suplimentare din afara ii'antierului, care ii pot fi necesare la executia lucrarilor
care fac obiectul prezentului contract.

(2) Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere,
care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;
(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele ii'i indicatoarele de-a lungul
drumurilor de acces ii'i de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje
ii'i indicatoare precum ii'i pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi
raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces;
(2) Executantul are obligatia de a utiliza Tnmod rezonabil drumurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul ii'antierului ii'i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora
de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; Executantul va
selecta traseele, va alege ii'i va folosi vehiculele, va limita ii'i repartiza incarcaturile, in
aii'a fel incat traficul suplimentar ce va rezulta Tn mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatii10rsau altora asemenea, de pe ii'i pe ii'antier,
sa fie limitat, Tnmasura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau
distrugeri ale drumurilor respective. Va ocupa numai cu aprobare domeniul public, si
va ~evia circulatia, daca va fi cazul, exclusiv Tnurma obtinerii autorizatiilor necesare.
(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui drum care
comunica cu sau care se afla pe traseul ii'antierului, datorita transportului
materialelor, echipamentelor, instalaliilor sau altora asemenea, Executantul are
obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea
respectivelor drumuri.
(4) Executantul este responsabil ii'i va plati consolidarea, modificarea sau
Tmbunatatirea, Tn scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor,
instala\iilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri care comunica cu sau care se
afla pe traseul ii'antierului.

10.14 (1) Executantul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de
referinta, cailor de circulatie ii'i a limitelor terenului pus la dispozi\ia Executantului precum ii'i
pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

(2) in cazul Tn care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine 0 eroare in pozitia,
cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Executantul are
obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa. Executantul are obligatia
de a proteja ii'i pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.

10.15 (1) Pe parcursul executiei lucrarii, Executantul are obligatia:
a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe ii'antier;
b) de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna ii'i indeparta de pe ii'antier daramaturile, molozul sau lucrarile

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare ii'i de a asigura curatenia
(2) Executantul are dreptul de a retine pe ii'antier, pana la sfarii'itul perioadei de

garan\ie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt
necesare Tnscopul indeplinirii obligatiilor sale Tnperioada de garan\ie.
10.16 Executantul se obliga ca in termen de maxim 48 de ore de la data terminarii lucrarilor
silsau fazelor de execut1esa notifice acest lucru Achizitorului si sa participe la efectuarea
receptiei pe faze de lucrari, la terminarea lucrarilor si la receptia finala;
10.17 Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii ii'i, dupa implinirea acestui
termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca
urmare a nerespectarii prolectelor ii'i detaliilor de executie aferente execu\iei lucrarii
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10.18 (1) Executantul se obliga sa acorde lucrarilor executate 0 garan\ie de 2.ani
(2) Executantul se obliga sa asigure garan\ia lucrarilor in condi\iile prezentului
contract;

10.20 Proiectarea
10.20 (1) Executantul are obliga\ia de a realiza proiectarea lucrarilor ce fac obiectul
prezentului contract cu proiectan\i califiea\i, ingineri sau al\i profesioni~ti, eare corespund
cerin\elor men\ionate Caietul de sarcini, anexa la prezentul contract,. ~i sa acorde
asisten\a tehnica pe durata executarii construc\iei.

(2) Realizarea serviciilor de proiectare va avea in vedere obligatoriu urmatoarele
capitole:

a) Proiect tehnic
b) Detalii de execu\ie
c) Liste de cantita\i
d) Asistenta tehnica pentru execu\ie
e) Caiet de sarcini

(3) Obiectivele la care se refera acest serviciu constau in:
a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a construc\iei;
b) documenta\ia propriu-zisa, de detaliu necesara pe parcursul execu\iei,
conform legisla\iei in vigoare pentru faza Proiect Tehnic ~i Detaliile de
Execu\ie avandu-se in vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator
cerin\elor (rezisten\a ~i stabilitate, siguran\a in exploatare, siguran\a la foc,
igiena, sanatatea oamenilor, refacerea ~i protec\ia mediului, izola\ie termica,
hidrofuga, economia de energie, protec\ie impotriva zgomotului);
c) elaborarea instruc\iunilor tehnice privind execu\ia lucrarilor, exploatarea,
intre\inerea si repara\iile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire
privind comportarea in timp a construc\iei.
d) prezentarea proiectelor elaborate in fata speciali~tilor verificatori de
proiecte atesta\i, stabili\i de Achizitorul, precum ~i solu\ionarea
neconformita\ilor ~i neconcordan\elor semnalate;
e) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerin\elor, precum si
apliearea pe ~antier a solu\iilor adoptate, dupa insu~irea acestora de catre
speciali~ti verificatori de proiecte atesta\i, la cererea Achizitorului;
f) stabilirea prin proiect a fazelor de execu\ie determinare pentru lucrarile
aferente cerin\elor, a Programului de control a calita\ii lucrarilor, conform
legisla\iei in vigoare, sus\inerea acestuia la Inspec\ia de Stat in Construc\ii in
vederea avizarii, precum ~i participarea pe ~antier la verificarile de calitate
prevazute ~i avizate.
g) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in execu\ie din vina
proiectantului, la construc\iile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate
corespunzator cerin\elor, precum ~i urmarirea aplicarii pe ~antier a solu\iilor
adoptate dupa insu~irea acestora de catre speciali~tii verifieatori de proiecte
atesta\i, la cererea Achizitorului;
h) actualizarea documenta\ia de execu\ie, dupa finalizarea lucrarilor, cu toate
modificarile/ schimbarile de solu\ii eare au aparut pe timpul execu\iei
i) predarea pe baza de proces-verbal a unui exemplar din documenta\ia
aprobata;
j) participarea la intocmirea Cartii tehnice a construc\iei ~i la recep\ia lucrarilor
executate.

(4) Daca pe parcursul derularii contractului intervin modificari ale standardelor ~i/sau
legisla\iei aplicabile la elaborarea proiectului, Executantul va in~tiin\a Achizitorul ~i
va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.
(5) in situa\ia in care, potrivit prevederilor pct.4, Achizitorul decide ca se impune
aplicarea noilor reglementari, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act
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adi\ional, semnat de par1i1econtractante cu respectarea prevederilor legale in
materie, la data incheierii acestuia.
(6) Executantul are obliga\ia de a se asigura ca toate aspectele privind proiectarea
lucrarilor respecta cerin\ele impuse de catre Achizitorul l?i va fi responsabil pentru
proiectarea lucrarilor la un standard ce poate fi verificat de catre
reprezentantullreprezentan\ii Achizitorului care ac\ioneaza in calitate de verificator
de proiecte.
(7) In cazul in care, dupa prezentarea proiectului la specialistul verificator de
proiecte stabilit de Achizitorul, acesta constata lipsuri, neconformita\i l?i
neconcordan\e, Executantul are obliga\ia de a Ie solu\iona pe cheltuiala sa in termen
de 10 zile.
(8) Executantul are obliga\ia de a participa la intocmirea car1iitehnice a construc\iei
l?ila recep\ia lucrarilor executale.
(9) Documenta\iile privind proieclarea inlocmile de Execulanl l?i predate
Achizitoruiui in original devin, dupa plata conlractului, proprietatea Achizilorului.
Acesla va pulea exercila cu privire la documenla\ii toale prerogalivele dreplului de
proprietale.

a) In situa\ia incalcarii sau ingriidirii in orice mod de caIre proieclanl a dreplului
de proprietate al Achizitorului asupra proiectului, Executanlul va fi obligat la
plata de daune-interese in cuantumul solicilal de Achizitorul, fara insa a se
depal?ivaloarea totala a contractului.

b) Documenta\iile tehnice de proiectare se predau Achizitorului in 5 exemplare
pe suport hartie l?ielectronic pe CD., atat piesele scrise cat l?icele desenate,

c) La predarea documenta\iilor, Achizitorul, va verifica corectitudinea l?i
conformitatea lor cu Caietul de sarcini din Documenta\ia de Atribuire.

d) Recep\ia documenta\iilor se face pe baza borderourilor de piese scrise l?i
desenate, prin proces verbal de predare - primire a lucrarilor, semnat de
Achizitorulla predarea documentatiilor.

e) In caz de constatare a unor lipsuri l?i/sau inadverten\e in documenta\ia
predata, Achizitorul va face obiec\iunile cuvenite l?i va solicita in scris
Executantului completarea l?i/sau remedierea lucrarilor, in termen de 7 zile
calendarislice de la data incheierii procesului verbal de predare-primire.

f) Executantul este obligat sa respecte solicitarea Achizitorului conform
alineatului precedent l?i sa predea fara plata piesele scrise, desenate sau
datele constatate lipsuri l?iIsau piesele remediate sau refacute, in termen de
2 zile calendaristice de la data solicilarii scrise a Achizitorului.

(10) Executantul va efectua studiile l?iva ob\ine toate avizele l?iautoriza\iile solicitate
de lege, in numele Achizitorului l?icu aprobarea lui expresa.

10.21 Executantul se obliga de a despagubi Achizitorul impotriva oricaror:
a) reclama\ii l?i ac\iuni in justi\ie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instala\iile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu
execu\ia lucrarilor sau incorporate in acestea; l?i
b) daune-interese, taxe ~i cheltuieli de orice natura, cu excep\ia situa\iei in care 0
astfel de incalcare rezulta din respectarea cerin\elor Caietului de sarcini intocmit de
catre Achizitorul.

10.22 Codul de conduita
(1) Executantul va ac\iona inlotdeauna loial, impar1iall?ica un consilier de incredere
pentru Achizitorul conform regulilor l?i1saucodului de conduita al profesiei sale,
precum l?icu discre\ia necesara. Se va ab\ine sa faca afirma\ii publice in legalura cu
proieclul sau lucrarile executate fara sa aiba aprobarea prealabila a Achizitorului,
precum l?i sa participe in orice activita\i care sunt in conflict cu obliga\iile sale
conlractuale in raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul in niciun fel, fara a avea
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acordul prealabil scris al acestuia ~i va prezenta aceasta obliga\ie in mod clar tel1ilor,
daca va fi cazul.
(2) Cand Executantul sau oricare din subcontractan\ii sai, personalul, expel1ii,
agen\ii sau subordonajii sai se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea,
sau dau oricarei persoane, mita, bun uri in dar, facilita\i ori comisioane in scopul de a
determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt
privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul contract sau cu
orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide Tncetarea prezentului
contract fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Executant.
(3) .Pla\ile catre Executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori
beneficiu ce poate deriva din acesta, ~i atat Executantul cat ~i personalul sau salariat
ori contractat, inclusiv conducerea sa ~i salaria\ii, nu vor accepta niciun comision,
discount, aloca\ie, plata indirecta ori orice alta forma de retribu\ie in legatura cu sau
pentru executa rea obliga\iilor din prezentul contract.
(4) Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeven\a,
facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat
utilizate in scopurile Contractului sau ale Proiectului, fara aprobarea prealabila in
scris a Achizitorului.
(5) .Executantul ~i personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada
executarii Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, ~i dupa
incetarea acestuia. in acest sens, cu excep\ia cazului Tn care se ob\ine acordul scris
prealabil al Achizitorului, Executantul ~I personalul sau, salariat ori contractat de
acesta, incluzand conducerea ~i salaria\ii, nu vor divulga niciodata oricarei alte
persoane sau entita\i, nicio informa\ie confiden\iala divulgata lor sau despre care au
luat cuno~tin\a ~i nu vor face publica nicio informa\ie referitoare la recomandarile
primite in cursu I sau ca rezultat al derularii prezentului contract. Totodata,
Executantul ~i personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului informa\iile ce le-
au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfa~urate in cursul
sau in scopul executarii prezentului Contract.
(6) Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar
totu~i astfel de cheltuieli, Contractu I poate inceta. Cheltuielile comerciale neuzuale
sunt comisioanele care nu sunt men\ionate in prezentul contract sau care nu rezulta
dintr-un contract valabilincheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund
unor servicii/lucrari executate ~i legitime, comisioanele platite unui destinatar care nu
este in mod clar identificat sau comisioanele platite unei societa\i care potrivit tuturor
aparen\elor este 0 societate interpusa.
(7) Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire
la condi\iile in care se executa prezentul contract. Achizitorul va efectua orice
documentare sau cercetare la fa\a locului pe care 0 considera necesara pentru
strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existen\a unor cheltuieli
comerciale neuzuale.

10.23 Conflictul de interese
(1) Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice
situa\ie care ar putea compromite executa rea obiectiva ~i impal1iala a prezentului
contract. Conflictele de interese pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor
economice, afinita\ilor politice ori de na\ionalitate, al legaturilor de rudenie ori
afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Grice conflict de interese
aparut in timpul executarii prezentului contract trebuie notificat in scris Achizitorului,
in termen de 10 zile de la apari\ia acestuia.
(2) Achizitorul i~i rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt
corespunzatoare ~i daca este necesar, poate solicita masuri suplimentare.
Executantul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea ~i salaria\ii, nu se afla Tntr-o situa\ie care ar putea genera un conflict de
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interese. Executantul va Inlocui, In 10 zile ~i fara vreo compensa\ie din partea
Achizitorului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv
conducerea ori salaria\ii, care se regase~te Intr-o astfel de situa\ie.
(3) Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita

independenta ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv
conducerea' ~i salaria\ii. in cazul In care Executantul nu-~i men!ine independen!a,
Achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a ob!ine repararea prejudiciului ce i-a
fost cauzat ca urmare a situa!iei de conflict de interese, va putea decide Incetarea de
plin drept ~i cu efect imediat a prezentului contract.
(4) Executantul nu are dreptul de a angaja, In scopullndeplinirii prezentului contract,

persoane fizice sau juridice care au fost implicate In procesul de verificare/evaluare
a candidaturilor/ofertelor depuse In cadrul aplicarii procedurii de atribuire aferenta
acestuia, pe parcursul unei perioade de cel pu!in 12 luni de la Incheierea
contractului, sub sanc\iunea nulita!ii contractului respectiv pentru cauza imorala.

10.24 Legisla!ia Muncii ~i Programul de lucru
(1) Executantul va respecta Intreaga legisla!ie a muncii care se aplica personalului ,

inclusiv legisla\ia In vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate,
securitatea muncii, asisten!a sociala, emigrare ~i repatriere, ~i Ii va asigura acestuia
toate drepturile legale.
(2) Executantul va asigura niveluri de salarizare ~i condi\ii de munca care nu vor fi

inferioare celor stabilite In cadrul ramurii de activitate In care se desfa~oara lucrarea.
(3) Executantul Ii va obliga pe angaja\ii sal sa se conformeze tuturor legilor In

vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.
(4) Activitatea pe ~antier nu se va desfa~ura In zilele de sarbatori oficiale, zilele de

odihna ~i uzan\ele religioase sau de alta natura, recunoscute oficial ca fiind zile
nelucratoare sau In afara programului normal de lucru specificat In Anexa nr la
prezentul contract, cu urmatoarele excep\ii:

a) reprezentantul/reprezentan\ii Achizitorului I~i da consim\amantul;
b) activitatea nu poate fi evitata sau este necesara pentru protec\ia vie\ii sau a

proprieta\ii sau pentru siguran\a lucrarilor, caz In care Executantul va informa
imediat reprezentantuilreprezentan!ii Achizitorului.

(5) Executantul II va informa pe Achizitorul In privin\a programului sau de lucru
planificat pentru fiecare saptamana / fiecare luna de executare a prezentului
contract, astfel Incat reprezentantul/reprezentan!ii Achizitorului sa aiba posibilitatea
de a planifica ~i asigura continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul tuturor
etapelor contractului.

10.25 Facilita!i pentru personal ~i fOr\a de munca
(1) Executantul va asigura ~i va Intre!ine toate cele necesare pentru cazare precum

~i facilita\ile sociale pentru personalul sau. De asemenea, Executantul va asigura
facilita!i ~i pentru personalul Achizitorului responsabil pentru buna derulare a
contractului.
(2) Executantul nu va permite niciunuia din angaja!ii sai sa locuiasca temporar sau

permanent In nicio structura care face parte din lucrarile permanente.
10.26 Sanatatea ~I securitatea muncii

(1) Executantul va numi un responsabil care va raspunde pentru securitatea ~i
prevenirea accidentelor pe ~antier. Aceasta persoana trebuie sa fie calificata pentru
o astfel de raspundere ~i sa aiba autoritatea de a emite dispozi!ii ~i de a lua masurile
necesare pentru prevenirea accidentelor.
(2) Pe parcursul execu\iei lucrarilor, Executantul are obliga!ia de a sprijini activitatea

persoanei responsabile cu prevenlrea accidentelor, In scopul exercitarii raspunderii
~i autorita\ii sale.
(3) Executantul poarta Intreaga raspundere In cazul producerii accidentelor de

munca, evenimentelor ~i incidentelor periculoase, Imbolnavirilor profesionale
generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instala!ii etc.), procedee
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tehnologice utilizate sau utilizate de catre lucratorii sai ~i cei apar1inand societa\ilor
care desfa~oara activita\i pentru acesta (subcontractan\i), in conformitate cu
prevederile Legii securita\ii ~i sanata\ii in munca nr. 319/2006 ~i a Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006,
precum ~i orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfa~urarii contractu lui.
(4) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente

periculoase in activitatea desfa~urata de Executant, acesta va comunica ~i cerceta
accidentul de munca/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care iI va
inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs.
(5) Executantul va pastra un registru ~i va intocmi rapoarte privind sanatatea,

securitatea ~i facilita\ile sociale ale persoanelor, conform cerin\elor persoanei
autorizate de Achizitoru!'
(6) Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajali.

11. Obligatii1e Achizitorului
11.1 Achizitorul va numi 0 persoana juridica sau fizica, denumita inginer/diriginte de
santier, pentru asigurarea verificarii execu\iei corecte a lucrarilor. Deosebit de aceasta,
Achizitorul poate numi persoane juridice sau fizice pentru a indeplini anumite indatoriri.
Achizitorul va comunica Executantului nominalizarea persoanelor desemnate precum ~i
autoritatea ~i indatoririle delegate.
11.2. Reprezentantullreprezentan\ii Achizitorului nu are autoritatea de a absolvi nicio parte
semnatara, de sarcinile, obliga\iile sau responsabilita\ile prevazute in prezentul contract.
11.3. Orice aprobare, verificare, certificat, consim\amant, examinare, inspec\ie, instruc\ie,
notificare, propunere, cerere, test sau alte ac\iuni similare intreprinse de
reprezentantul/reprezentan\ii Achizitorului nu vor absolvi Executantul de nicio
responsabilitate pe care 0 are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea
pentru erori, omisiuni, discrepan\e ~ineconformita\i.
11.4.Daca pe parcursul derularii contractului, Achizitorul inten\ioneaza sa inlocuiasca
reprezentantul/reprezentan\ii sai, acesta are obliga\ia de a transmite Executantului cu eel
pu\in 5 zile inainte de data propusa pentru inlocuire, 0 in~tiin\are cuprinzand numele, adresa
~i experien\a relevanta a celui care este poten\ialul inlocuitor al acestuia.
11.5.Reprezentatul/reprezentan\ii Achizitorului are obliga\ia de a solicita aprobarea
Achizitorului inainte de initierea urmatoarelor actiuni :, ,

a) prelungirea duratei de execu\ie;
b) suspendarea par1ialasau integrala a executarii lucrarilor;
c) recep\ia lucrarilor;
d) emiterea procesului verbal de recep\ie finala;
e) aprobarea sau stabilirea unor cheltuieli suplimentare catre Executant.
f) emiterea catre Executant de instruc\iuni ~i plan~e suplimentare sau modificate

care pot fi necesare pentru execu\ia lucrarilor ~i remedierea oricaror
defec\iuni,

11.6.Reprezentatul/reprezentan\ii Achizitorului poate emite catre Executant instruc\iuni ~i
plan~e suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru execu\ia lucrarilor ~i
remedierea oricaror defec\iuni, in conformitate cu prevederile contractului. Executantul va
primi instruc\iuni numai de la reprezentatul 1 reprezentan\ii Achizitorului sau de la un
asistent caruia i-a fost delegata autoritatea. In cazul in care 0 instruc\iune constituie 0
modificare, se vor aplica prevederile art.11.6
11.7.Executantul va respecta instruc\iunile primite de la reprezentatul 1 reprezentan\ii
Achizitorului sau de la aSisten\ii delega\i pentru orice problema in legatura cu contractu!.
Aceste instruc\iuni vor fi date in scris.
11.8. Reprezentatul/reprezentan\ii Achizitorului poate dupa caz, sa atribuie sarcini, sa
delege autoritatea ~i sa revoce, aceste sarcini sau delegari, asisten\ilor sal. Delegarea sau
revocarea vor fi facute in scris, transmise par1ilor ~i vor intra in efectivitate dupa primirea
documentelor de catre Achizitorul ~i Executant, care confirma delegarea responsabilita\ilor.
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11.9.Asisten\ii trebuie sa fie persoane cu calificare corespunzatoare, care au competen\a
pentru indeplinirea sarcinilor ~i exercitarea autorita\ii delegate.
11.10.Fiecare asistent caruia is-au atribuit sarcini sau caruia i-a fost delegata autoritate va
fi autorizat sa emita instruc\iuni catre Executant numai in Iimita stabilita prin delegare. Grice
aprobare, verificare, certificat, consim\amant, examinare, inspec\ie, instruc\ie, notificare,
propunere, cerere, test sau alte aC\iuni similare efectuate de catre un asistent In
conformitate cu delega\ia de autoritate vor ave a acela~i efect ca ~i in cazul prevazut la
art.11.5.
11.11.Potrivit prevederilor art.11.13, In orice situa\ie In care asistentul omite sa respinga
lucrari, echipamente sau materiale necorespunzatoare, nu se considera a fi prejudiciat
dreptul reprezentatului / reprezentan\ilor Achizitorului de a Ie respinge ulterior.
11.12.Daca Executantul pune la indoiala deciziile sau instruc\iunile unui asistent, acesta
poate sa prezinte situa\ia reprezentatului / reprezentan\ilor Achizitorului, care va confirma,
va retrage sau va modifica, cu promptitudine, deciziile sau instruc\iunile asistentului.
11.13.Reprezentatul Achizitorului sau reprezentantul Executantului, au dreptul de a conveni
asupra organizarii de intalniri lunare (intalniri de management) in scopul revizuirii
programului pentru lucrarile viitoare.
11.14. (1) Concluziile intalnirilor se vor consemna inlr-un raport care va fi transmis in copie
participan\ilor.

(2) Agenda pentru astfel de intalniri va cuprinde eviden\ierea progresului lucrarilor, a
programului de lucru ~i planurile pentru viitoarele activita\i, situa\ia personalului,
engineering, siguran\a, echipamente, achizi\ia de materiale, pla\i, identificarea riscurilor ~i
stabilirea de masuri pentru evitarea producerii aceslora sau diminuarea efectelor acestora,
dificulta\i curente ~i viitoare, interac\iunea cu terti.
11.15.(1) Achizilorul are obliga\ia de a pune la dispozi\ia Executantului, fara plata,
urmatoarele:

a) amplasamentullucrarii, liber de orice sarcina;
b) suprafa\a de teren necesara penlru depozitare ~i pentru organizarea de

~antier;
c) racordurile pentru utilita\i (apa, energie, canalizare), conform Caietului de

sarcini ~i a Studiului de Fezabilitate
(2) Cheltuielile pentru consumul de utilita\i, precum ~i cel al contoarelor sau al altor
aparate de masurat se suporta de catre Executant.

11.16 Achizitorul are obliga\ia de a examina ~i masura lucrarile care devin ascunse in cel
mult 5 zile de la notificarea Executantului.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1 Tn cazul In care, din vina sa exclusiva, Execulilntul nu reu~e~te sa-~i execute
obliga\iile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a factura ca penalita\i, 0
suma echivalenta cu 0,05% pe zi din pre\ul contractului, pana la lndeplinirea efectiva a
obliga.liilor. Achizilorul va transmite prin fax Executantului 0 notificare prealabila.
12.2 In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termenul convenit conform
articolului 12.1, atunci Executantul are dreptul de a solicita Achizitorului, ca penalita\i, 0
suma echivalenta cu 0,05% pe zi de intarziere, din plata neefectuata, pana la indeplinirea
efectiva a obliga\iilor contractuale. Executantul va transmite prin fax Achizitorului 0
notificare prealabila. Valoarea penalita\ilor nu poate depa~i cuantumul sumei datorate.
12.3. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obliga\iilor asumate, care depa~e~te valoarea penalita\ilor ce pot fi percepute In condi\iile
art.11 ,1 ~i 11.2, in completare, partile datoreaza daune - interese in condi\iile dreptului
comun.
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13. Garantia de buna executie a contractu lui
13.1 Gariln!ia de buna exeCu!ie a contractului In suma de reprezentand 10 %,
din valoarea fara TVA a acestuia, se va constitui pentru toata perioada de valabilitate a
contractului prin re!ineri succesive In cuantum de 9,5% din sumele datorate pentru facturi
pa'1i~le.
13.2 In termen de maxim 15 zile de la semnarea contractu lui Executantul are obliga!ia de a
deschide un cont la dispozi!ia Achizitorului, la 0 banca agreata de ambele pa'1i. Suma
ini!iala care se depune de catre Executant In contul astfel deschis va fi de 0,5% din
valoarea contractului fara TVA. Neconstituirea garan\iei de bun a execu!ie In termenul
stipulat duce la Incetarea de drept a contractului.
13.3. (1) in situa\ia In care pa'1i1e convin prelungirea termenului de execu\ie a lucrarii
contractate, precum ~i pentru orice motiv (inciusiv fo'1a majora) Executantul are obliga\ia
de a prelungi valabilitatea garan\iei de buna execu\ie, cu durata corespunzatoare
prelungirii termenului de execu\ie, In maxim 10 zile de la data semnarii de catre pa'1i a
aclului adi\ional de prelungire.

(2) Garan\ia de buna execu!ie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii
celei ini\iale pe perioada de prelungire a termenului de execu\ie ~i pana la semnarea
procesului verbal de recep!ie finala.

13.4 Achizitorul se obliga sa elibereze garan!ia pentru participare ~i sa emita ordinul
administrativ de Incepere a contractu lui numai dupa ce Executantul a facut dovada
constituirii garan!iei de buna execu!ie.
13.5 Achizitorul are dreptul de a emite preten!ii asupra garan\iei de buna execu\ie, In limita
prejudiciului creat, daca Executanlul nu l~i executa, executa cu Intarziere sau executa
necorespunzator obliga\iile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei preten!ii
asupra garan!iei de bun a execu!ie, Achizitorul are obliga\ia de a notifica acest lucru
Executantului, precizand totodata obliga\iile care nu au fost respectate.
13.6 (1) Achizitorul se obliga sa restituie garan\ia de buna execu\ie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garan\iei, In termen de 14 zile de la data Incheierii procesului-
verbal de recep!ie la terminarea tuturor lucrarilor ~i Tndeplinirea integrala a obliga\iilor
contractuale, daca nu a ridicat pana la acea data preten\ii asupra ei, iar riscul pentru
vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garan\iei, la expirarea perioadei de garan\ie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de recep\ie finala.

14. Instalarea, organizarea, securitatea ~i igiena ~antierului
14.1. Informa\ii despre ~antier

(1) Achizitorul va pune la dispozi\ia Executantului, pentru informarea acestuia, toate
datele considerate relevante pentru buna derulare a contractului, inclusiv aspecte
legate de mediu care se afla In posesia sa atat Inainte de Inceperea lucrarilor cat ~i
a celor care survin pe parcursul derularii prezentului contract. Executantul va avea
responsabilitatea interpretarii acestor date.
(1) Se considera ca Executantul a obtinut toate informatiile necesare referitoare la
riscuri, evenimente neprevazute ~i aile circumstan\e ca~e pot influen\a sau afecta
lucrarile.
(2) Se considera ca Executantul a inspectat ~i examinat ~antierul, Imprejurimile
acestuia, datele men\ionate mai sus ~i alte informa\ii disponibile, inclusiv
urmatoarele (fara a se Iimita la acestea):
(a) forma ~i natura ~antierului, inclusiv condi!iile subterane;
(b) condi\iile hidrologice ~i climaterice;
(c) volumul ~i natura activita\ii ~i bunurilor necesare pentru execu\ia ~i terminarea

Lucrarilor ~i remedierea oricaror defec\iuni;
(d) legisla\ia, procedurile ~i codul muncii; ~i
(e) cerin\ele referitoare la cai de acces, cazare, facilita!i, personal, energie,
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14.2. Instalarea ~antierului
(1) Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea ~i intrelinerea
instaialiilor ~antierului, cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt
deschise circulaliei publice.
(2) Executantul trebuie sa afi~eze la locul ~antierului un panou care sa conlina informalii1e
prevazute de legislalia aplicabila in domeniu.
14.3. Daca este cazul, Executantul achizilioneaza pe riscul ~i cheituiala sa terenuri de care
ar putea avea nevoie ca loc de depozitare temporara a pamantului excavat in plus fala de
zona pe care Achizitorul 0 pune la dispozilie acestuia ca loc de depozitare definitiva sau
provizorie.
14.4. Securitatea ~i igiena ~antierului

(1) Executantul are obligalia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe
~antier.
(2) Persoanele autorizate se vor Iimita la personalul Executantului, personalui
Achizitorului ~i oricare alte persoane a caror identitate a fost in prealabil notificata
Executantului de catre Achizitor.
(3) Executantul va lua toate masurile in ceea ce prive~te securitatea proprie, a
personalului sau, precum ~i ale terjilor in vederea evitarii accidentelor pe ~antier.
Acesta va avea in vedere toate reglementarile ~i instrucliunile autoritalilor
competente.
(4) Exec:.utantulasigura iluminatul ~i curalenia ~antierului atat in interior, cat ~i in
exterior. In masura in care este nevoie Executantul va asigura ~i imprejmuirea
~antierului.
(5) Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care Ie executa sa nu
reprezinte pericole pentru terji sau circulalia publica, daca aceasta nu este deviata.
(6) Punctele de trecere periculoase pe toata lungimea cailor de comunicare trebuie
protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces
trebuie sa fie iluminate ~i, la nevoie pazite.
(7) Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igiena instalaliilor de pe
~antier destinate personalului, chiar ~i prin instalarea relelelor de alimentare cu apa
potabila ~i de salubritate, daca complexitatea ~antierului 0 justifica.
(8) Toate masurile de securitate ~i igiena prevazute mai sus sunt in sarcina
Executantului.
(9) in cazul in care Executantui nu i~i indepline~te obligaliile specificate mai sus ~i
fara a incalca atribuliile autoritalilor competente, Achizitorul, pe cheltuiala
Executantului, poate sa ia masurile necesare inainte ca notificarea privind
neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.
(10) in caz de urgenla sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare
prealabila.
(11) Intervenlia autoritalilor competente sau a Achizitorului nu absolva Executantul
de responsabilitali.
(12) Achizitorul informeaza Executantul de toate disfunclionalitalile cauzate de
personalul de intervenlie pe ~antier impiedicand buna desfa~urare a activitalii
acestuia.
(13)Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea
disfunclionalitalilor constatate.

14.5. Masuri impotriva muncii la negru
(1) Executantul, este obligat sa impuna personalului sa poarte in permanenla, in
incinta ~antierului, un element de identificare, conlinand informalii cu privire la
persoana ~i angajator.
(2) Executantul este obligat sa stabileasca 0 inregistrare care sa cuprinda toate
persoanele angajate care au acces pe ~antier.
(3) inregistrarea prevazuta la pct. 2 este linuta la zi ~i pusa la dispozilia persoanei
au!orizate de Achizitor ~i a tuturor autoritalilor competente.
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(4) Executantul Ti?iinformeaza subcontractan\ii ca aceste obliga\ii Ie sunt aplicabile.
EI ramane responsabil de respectarea acestora pe toata durata de execu\ie a
lucrarilor.

14.6. Semnalizarea i?antierului i?ipaza circula\iei publice
(1) Atunci cand lucrarile afecteaza circula\ia publica, semnalizarea utilizarii de catre
public trebuie sa fie conforma cu reglementarile Tn materie. Aceasta se realizeaza
sub controlul serviciilor competente de catre Executant aceasta din urma avand ca
responsabilitate furnizare i?imontarea de panouri i?idispozitive de semnalizare
(2) Daca execu\ia lucrarilor presupune devierea circula\iei, Executantul este
responsabil, Tn aceleai?i condi\ii, de la executa rea i?i Tntre\inerea semnalizarii la
extremita\ile sec\iunilor unde circula\ia este Tntrerupta i?i a semnalizarii drumurilor
deviate.

14.7. Men\inerea re\elelor de comunica\ii i?ia debitului de apa
(1) Executantul trebuie sa conduca execu\ia potrivit instruc\iunilor date i?i a
restric\iilor, Tn special a celor care fac referire la re\elele de comunica\ii i?i la debitul
de apa, astfel Tncat sa men\ina Tn condi\ii normale de func\ionare re\elele de orlce
natura care traverseaza i?antierul.
(2) in cazul Tn care executatul nu Ti?iTndeplinei?te obliga\iile specificate mai sus i?i
fara a Tncalca atribu\iile autorita\i1or competente, Achizitorul, pe cheltuiala
Executantului, poate sa ia masurile necesare Tnainte ca notificarea privind
neTndeplinirea obligatiilor sa produca efecte.
(3) in caz de urgen\~ sau pericol aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.
(4) Interven\ia autorita\ilor competente sau a Achizitorului nu absolva de
responsabilita\i Executantul.

14.8. Executantul trebuie sa ia, pe riscul i?icheltuiala sa, masurile necesare pentru a reduce
Tn masura Tn care este posibil, efectele care pot cauza dificulta\i de acces, zgomotul
motoarelor, vibra\ii, fum i?i praf.
14.9. Demolarea construc\iilor

(1) Executantul nu poate demola construc\iile din interiorul i?antierului Tnainte de a
notifica Achizitorul. Notificarea va fi transmisa acestuia cu 5 zile Tnainte, iar
netransmiterea unui raspuns din partea Achizitorului Tn termen de 10 zile se
considera acord cu privire la demolarea constructiilor.
(2) in privin\a selec\iei materialelor, Executantul'va respecta prevederile dispozi\iilor
legislatiei Tn domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor
provenite din demolare sau demontare.

14.10. Gestiunea dei?eurilor pe i?antier
(1) Valorificarea sau eliminarea dei?eurilor create prin lucrarile care fac obiectul
prezentului contract, intra Tn responsabilitatea Achizitorului ca producator al
dei?eurilor i?ia Executantului ca de\inator al dei?eurilor pe durata execu\iei lucrarilor.
(2) Executantul ramane producatorul dei?eurilor sale Tn privin\a ambalajelor
produselor pe care Ie folosei?te i?ia celor rezultate din interven\iile sale.
(3) .Executantul efectueaza tranzac\iile prevazute Tn legisla\ie cu privire la
colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a dei?eurilor rezultate ca
urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementarilor
legale.
(4) Pentru dei?eurile periculoase se vor utiliza formularele specifice legisla\iei Tn
vigoare.
(5) inainte de inceperea lucrarilor, Achizitorul, transmite Executantului, toate
informa\iile pe care Ie considera necesare pentru valorificarea i?i eliminarea
dei?eurilor, conform prevederilor legale.
(6) Executantul va lua permanent masurl pentru indepartarea materialelor
neimplicate Tn lucrari .
(7) Pe masura ce lucrarile avanseaza, Executantul va degaja de dei?eurile rezultate,
amplasamentul pus la dispozi\ie pentru execu\ia lucrarilor.
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14.11. Eliberarea ~antieruJui
(1) Dupa primirea procesului verbal de recep\ie finala, Executantul are obliga\ia de a
indeparta din ~antier toate utilajele, surplusul de materiale, molozul, de~eurile ~i lucrarile
provizorii.
(2) Daca acestea nu sunt evacuate in termen de ... de zile de la semnarea procesului
verbal de recep\ie finala, Achizitorul poate vinde sau dispune de bunurile ramase.
Achizitorul va fi indrepta\it la plata cheltuielilor in legatura cu vanzarea bunurilor sau pentru
degajarea ~i amenajarea ~antierului.
(3) in cazul in care suma rezultata din vanzarea bunurilor nu acopera cheltuielile efectuate
de Achizitor, Executantul va plati acestuia diferen\a.

15. inceperea ~iexecutia lucrarilor
15.1.(1) Executantul are obliga\ia de a incepe lucrarile in termen de 5 zile de la primirea
ordinului in acest sens din partea Achizitorului si dupa primirea documenta\iei tehnice
(proiect).

(2) Executantul trebuie sa notifrce, cu 3 zile inainte, Achizitorul ~i Inspec\ia de Stat in
Construc\ii, Lucrari Publice, Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului asupra datei de
incepere efectiva a lucrarilor si a fiecarei faze de execu\ie,
(3) Asigurarea frontului de lucru va fr consemnata in scris de catre parti, prin
reprezentantii lor desemnati, inainte de inceperea fiecarei faze a lucrarilor.
(4) inainte de inceperea ex~Cu\iei lucrarii se vor incheia conven\ii privind respectarea
condi\iilor PSI, de mediu ~i SMM. Accesul in amplasament ~i inceperea execu\iei
lucrarii nu este permisa in lipsa conven\iilor.

15.2. (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de execu\ie ~i sa fie
terminate la data stabiiita. DateJe intermediare, prevazute in graficele de execu\ie, se
considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea Achizitorului, dupa semnarea contractului,
graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie, cu
incadrarea in ter~enele asumate prin oferta sa. in cazul in care, dupa 'opinia
Achizitorului, pe parcurs, desfa~urarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de
execu\ie a lucrarilor, la cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic
revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit
nu il va scuti pe Executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.
Acest grafic va include:

a. ordinea in care Executantul inten\ioneaza sa execute lucrarile, prezentare a
documentelor Executantului, procurare, producere, inspec\ie, livrare pe
~antier, construc\ie, montare, testare, punere in func\iune ~i efectuare a
probelor;

b. perioadele de revizuire ~i orice alte transmiteri, aprobari ~i acorduri
men\ionate in cerin\ele Achizitorului;

c. succesiunea ~i termenele aferente inspec\iilor
d. toate datele, termenele ~i obiectivele principale in contract, in special data de

incepere a lucrarilor, termenul de ob\inere a autoriza\iei de construire ~i
durata de execu\ie,

e. data la care Executantul ~i-a planificat finalizarea lucrarilor,
f. orice modificare a duratei de execu\ie rezultata in urma unei prelungiri a

duratei acordate de caire reprezentantul/reprezentan\ii Achizitorului de
Achizitor.

15.3. Daca reprezentantul!reprezentan\ii Achizitorului transmite 0 in~tiin\are Executantului
in care se men\ioneaza ca programul nu corespunde prevederilor prezentului contract sau
evolu\iei lucrarilor ~i inten\iilor declarate, Executantul va transmite acestuia un program
actualizat in termen de maxim 5 zile.
15.4. in condi\iile in care Executantul nu reu~e~te sa remita nici un program de execu\ie in
termenul stabilit la art.15.3 se va aplica ca penalita\i, 0 suma echivalenta cu 0,05% pe zi
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din pre(ul contractului, pana la indeplinirea efectiva a obliga(iilor Incepand cu data la care
programul de execu(ie ar fi trebuit remis ~i pana la data la care programul de execu(ie
satisfacator este remis.
15.5. Executantul va furniza persoanei autorizate de Achizitor actualizari saptamanale ale
programului de execu(ie prin care sa confirme durata, locul ~i natura fiecarei activita\i care
se va efectua pe ~antier in cursul saptamanii ulterioare. Personalul Achizitorului va fi
indrepta(it sa-~i planifice activitatea conform programului Executantului.
15.6. Executantul va transmite persoanei autorizate de Achizitor, graficele de lucrari pentru
fiecare saptamana ~i luna din intervalul de execu\ie a contractului. Deficien(ele constatate
in activita(i la sfar~itul unei saptamani sau luni planificate vor fi remediate in programul
ulterior prin eliminarea fiecarei deficien(e in perioada urmatoare, sau in caz contrar,
Executantul va men(iona In scris motivele pentru care remedierea deficien(elor nu poate fi
realizata.
15.7. (1) Rapoartele lunare privind evolu(ia execu(iei lucrarilor vor fi elaborate de catre
Executant ~i transmise reprezentantului/reprezentan(i1or Achizitorului In 2 exemplare.
Primul raport va acoperi perioada pana la sfar~itul primei luni calendaristice consecutive
datei de incepere a lucrarilor. Restul rapoartelor vor fi prezentate lunar, in termen de 10 zile
dupa ultima zi a perioadei cuprinsa in raport.

(2) Raportarea va continua pana la terminarea de catre Executant a tuturor lucrarilor
ramase la data de terminare specificata in procesul verbal de recep(ie la terminarea
lucrarilor.

(3) Fiecare raport va include:
a) grafice ~i descrieri detaliate ale evolu(iei inregistrate, incluzand fiecare etapa

de proiectare, documentele Executantului, achizi(ie, fabrica(ie, livrari pe
~antier, construc(ie, montaj, testare, punerea in func(iune ~i efectuarea
probelor;

b) copii ale documentelor de asigurare a calita(ii, rezultatele testelor ~i
certificatele de calitate pentru materiale;

c) lista modificarilor, a in~tiin\arilor transmise Intre parti;
d) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oncaror

incidente neprevazute ~iactivita(i in legatura cu aspectele de mediu ~i rela(iile
publice; ~i

e) compara(ii intre evolu(ia reala a lucrarilor ~I cea planificata, prezentand detalii
referitoare la orice evenimente sau circumstan(e care pot periclita terminarea
lucrarilor conform prevederilor contractu lui ~i masurile care se adopta (sau
care trebuie adoptate) pentru evitarea Intarzierilor.

15.8. Tn cazul in care in care Executantul nu transmite rapoartele privind evolu(ia lucrarilor
la termenul stabilit in contract, sau nu va remite reprezentantului Achizitorului un raport
complet ~i corespunzator privind stadiul lucrarilor, acesta va suporta 0 sanc(iune
echivalenta cu cea precizata la art. 12.1 incepand cu data la care documentele
corespunzatoare ar fi trebuit transmise ~i pana la data la care raportul privind stadiul
lucrarilor, transmis Achizitorului, este considerat corespunzator.
15.9. Tn cazul in care Executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau
daca nu i~i indepline~te indatoririle Achizitorul este indrepta(it sa-i fixeze Executantului un
termen pana la care activitatea sa intre in normal ~i sa II avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat.
15.10. Executantul va informa Achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente
viitoare care pot aparea ~i asupra circumstan(elor care pot afecta negativ lucrarile, pot
majora pre(ul contractului sau provoca intarzieri in execu(ia lucrarilor. Achizitorul poate
solicita Executantului sa transmita 0 estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau
circumstan(elor men(ionate ~ilsau 0 propunere de solu(ionare a acestora.
15.11 (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia
de~~e; ,
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(2) Execulantul are obliga\ia de a asigura instrumentele, utilajele ii'i materialele
necesare penlru verificarea, masurarea ii'i leslarea lucrarilor. Costul probelor ii'i incercarilor,
incJusiv manopera aferenta acestora, revin Execulantului, cu excep\ia probelor ii'i
incercarilor solicitate de Achizitor ii'i neprevazute in devizul ofertei.

(3) Probele neprevazule ~i comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari
sau materiale puse in opera vor fi suportate de Execulant daca se dovedeii'te ca malerialele
nu sunl corespunzatoare calilaliv sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. in caz contrar, Achizitorul va suporta acesle cheltuieli.
15.12. Lucrarile, componentele, materialele ~i produsele se vor conforma specifica\iilor,
schi\elor, studiilor, modelelor, e~anlioanelor ~i altor cerin\e prevazute de contract care
trebuie sa fie la dispozi\ia Achizitorului (reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe
toata perioada execu\iei.
15.13. Executantul este singurul responsabil fa\a de Achizitor pentru furnizarea ~i punerea
in opera a materialelor precum ~i pentru defec\iunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii
lor.
15.14. (1) Executantul garanleaza ca malerialele, furniturile ~i echipamenlele ulilizale sunt
noi, de prima calitale, standardizate ii'i u~or de inlocuil intr-un interval de timp redus.
Malerialele, furnilurile ~iechipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specifica\iile
tehnice ii'i reglementarile ~i normele europene precum ~i cu dispozi\iile din documentele
contractului.

(2) Materialele puse in opera trebuie sa fie inso\ite de certificate de conformitate si
de agremente tehnice in concordanta cu legile statului roman.
(3) Nici unul din materialele prevazute in documenta\ia contractului nu poate fi
inlocuit cu altul, chiar similar, fara consim\amantul prealabil scris al Achizilorului.

15.15 (1) Executantul are obliga\ia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea Achizitorului.

(2) Executantul are obliga\ia de a notifica Achizitorului, ori de cate ori astfel de
lucrari, inclusiv funda\iile, sunt finalizate, pentru a fi examinale ~i masurate.

(3) Executanlul are obliga\ia de a dezveli orice parte sau parli de lucrare, la
dispozi\ia ~chizilorului, ii'i de a reface aceasta parte sau parli de lucrare, daca esle cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare ~i au
fosl execulale conform documenta\iei de execu\ie, atunci cheltuielile privind dezvelirea ~i
refacerea vor fi suportate de catre Achizitor, iar in caz conlrar, de caIre Executant.

16. intarzierea, suspendarea ~i reluarea executiei lucrarilor
16.1 in cazul in care: '

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
b) condi\iile climalerice excep\ional de nefavorabile; sau
c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Executanlului ~ifsau alte
circumstan\e neobi~nuite susceptibile de a surveni altfel decal prin incalcarea
contractului, indreptatesc Executantul de a solicita prelungirea termenului de
execu\ie a lucrarilor s~u a oricarei parli a aceslora. in condi\iile de mai sus, parli1e
vor revizui de comun acord asupra:

oricarei prelungiri a duratei de execu\ie la care Executantul are dreptul;
totalul cheltuielilor suplimenlare, care se va adauga la pre\ul

contraclului, in condi\iile ~i cu respectarea Iimitelor prevazute de lege.
16.2. (1) Suspendarea execu\iei lucrarilor din motivul prevazul la pct.b al art.16.1. se
realizeaza la dispozi\ia scrisa a achizilorului.

(2) Decalarea termenului contraclual va fi calculata luand in considerare perioada de
suspendare, adaugandu-se 0 durata suplimentara apreciala de comun acord penlru
reinlrarera in rilmul normal.
16.3.Achizitorul poate oricand dispune Execulanlului, prin nolificare prealabila,
suspendarea executarii unei parli sau a tuluror lucrarilor. Pe perioada suspendarii,
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Executantul are obligalia de proteja, pastra :;;i asigura paza acelei par1i sau a tuturor
lucrarilor Impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.
16.4. in cazul in care Executantul va Inregistra Intarzieri :;;i/saucheltuieli suplimentare ca
urmare a suspendarii lucrarilor :;;i/sau ca rezultat al reluarii acestora, Executantul va
transmite achizitorului 0 In:;;tiinlareavand dreptul, dupa caz :

a) la 0 prelungire a duratei de execulie daca terminarea lucrarilor este sau va fi
intarziata, :;;i

b) la plata cheltuielilor suplimentare, care vor fi incluse in prelul contractului.
16.5. Executantul nu va fi Indreptalit la 0 prelungire a duratei de execulie :;;i/sau la plata
cheltuielilor suplimentare astfel cum sunt prevazute la art.16.4 daca aceasta a survenit ca
urmare a remedierii consecinlelor unor erori din proiectul elaborat de Executant, a lucrarilor
sau materialelor necorespunzatoare sau a consecinlelor omisiunii Executantului de a
proteja, depozita sau asigura paza.
16.6. (1) Dupa confirmarea :;;i/saudispunerii reluarii activitalii, Executantul :;;iachizitorul vor
examina Impreuna lucrarile, echipamentele :;;imaterialele afectate de suspendare.

(2) Executantul va remedia toate deteriorarile sau defecliunile iucrarilor,
echipamentelor sau materialelor sau orice pierdere a acestora, produse In timpul
suspendarii.
16.7 in cazul in care executarea contractului este viciata de erori substanliale, nereguli sau
de frauda,_par1ilepot suspenda executarea acestuia.
16.8 (1) In cazul In care erorile substanliale, neregulile sau frauda, sunt imputabile
Executantului, achizitorul poate suplimentar suspendarii, sa refuze efectuarea plalilor sau
poate proceda la recuperarea sumelor deja platite, prop0r1ional cu gravitatea erorilor,
neregulilor sau fraudei.

(2) Reluarea execuliei lucrarilor dupa suspendarea In condiliile alin.(1) se realizeaza
numai dupa dispozitia scrisa a achizitorului.

16.9 (1) in cazul In care erorile substanliale, neregulile sau frauda, sunt imputabile
achizitorului, Executantul poate suplimentar suspendarii, sa solicite daune-interese
prop0r1ionalcu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.

(2) Reluarea execuliei lucrarilor dupa suspendarea In condiliile alin.(1) se face In
termen de 15 de zile de la data primirii In:;;tiinlarii transmise achizitorului de catre Executant.

17. Finalizarea i?i receptia lucrarilor
17. 1 Ansamblullucrarilor sau daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat Intr-
un termen stabilit prin graficul de execulie, trebuie finalizat In termenul convenit, termen
care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.
17. 2 (1) La finalizarea lucrarilor, Executantul are obligalia :

a) de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite condiliile de recePlie, solicitand
acestuia convocarea comisiei de receplie;

b) de a elabora un set complet de Inregistrari ale execuliei lucrarilor "conforme cu
execulia", precizand amplasamentele, dimensiunile :;;i detaliile lucrarilor real
executate. Aceste Inregistrari vor fi pastrate pe :;;antier :;;i vor fi utilizate In scopul
recepliei lucrarilor. Un numar de 2 copii ale acestor Inregistrari vor fi trimise
achizitorului Inainte de inceperea testelor la terminarea lucrarilor.

Suplimentar, Executantul are obligalia de a prezenta achizitorului plan:;;e ale lucrarilor
conforme cu execulia, reprezentand lucrarile a:;;acum sunt executate, :;;i Ie va transmite
dupa caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului.

(2) Lucrarile nu vor fi considerate terminate in vederea efectuarii recepliei pana la
primirea de catre achizitor a tuturor documentelor precizate la lit. b)
(3) RecePlia se poate face :;;i pentru par1i ale lucrarii, obiect sau parte din
construclie, independenta , care poate fi utilizata separat.
(4) Pe baza situaliilor de lucrari executate confirmate :;;ia constatarilor efectuate pe
teren, Achizitorul va aprecia daca sunt Intrunite conditiile pentru a convoca comisia
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notificate Executantului, stabilindu-se 9i termenele pentru remediere 9i finalizare.
Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor 9i deficienlelor, la 0 noua solicitare a
Executantului, Achizitorul va convoca comisia de receplie.

17.3 (1) Comisia de receplie are obligalia de a examina:
a) respectarea prevederilor din autorizalia de construire, precum 9i avizele 9i

condiliile de execulie impuse de autoritalile competente;
b) executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale

documentaliei de execulie 9i ale reglementarilor specifice, cu respectarea
exigen1elor esenliale, conform legii;

c) referatul de prezentare intocmit de Executant cu privire la modul in care a fost
executata lucrarea.;

d) terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contract 91 in documentalia anexa la
contract.

In cazurile in care exista dubii asupra inscrisurilor din documentele carlii tehnice a
construcliei, comisia poate cere expertize, alte documente, incercari suplimentare,
probe 9i aile teste;

e) valoarea declarata a investiliei.
(2) Examinarea se efectueaza in toate cazurile prin cercetarea vizuala a construcliei
9i analizarea documentelor conlinute in cartea tehnica a construcliei.
(3) Comisia de receplie recomanda admiterea recePliei in cazul in care nu exista
obiectii sau cele care s-au consemnat nu sunt de natura sa efectueze utilizarea
lucrarii conform destinaliei sale.
(4) Comisia de receplie recomanda amanarea recePliei cand:

- se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce afecteaza siguranla in
exploatare a construcliei din punct de vedere al exigenlelor esenliale;

- construc!,a prezinta vicii a caror remediere este de durata 9i care, daca nu ar fi
facute, ar diminua considerabil utilitatea lucrarii;

- exista in mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrarilor 9i este nevoie de
incercari de orice fel pentru a Ie c1arifica.
(5) Comisia de receplie recomanda respingerea recepliei daca se constata vicii care
nu pot fi inlaturate 9i care prin natura lor implicil reaiizarea unei sau a mai mullor
exigente esenliale, caz in care se impun expertize, reproiectari, refaceri de lucrari
etc.
(6) Absenta Executantului de la receptie nu constituie motiv pentru amanarea 9i/sau
anularea actului de receplie. In cazul in care Executantul nu se prezinta la receplie,
achizitorul poate solicita asistenta pentru receplie a unui expert tehnic neutru atestat,
care sa consemneze, separat de procesul-verbal, starea de fapt constatata.
(7) Situatiile de absenta a unor persoane sau delegati convocati vor fi consemnate
in procesul-verbal de receptie.
(8) Pregedintele comisiei de recep\ie va prezenta achizitorului procesul-verbal de
receplie cu observa\iile participanlilor 9i cu recomandarea comisiei. Pe baza
procesului-verbal de receplie, achizitorul hotara9te admiterea, amanarea sau
respingerea recePliei 9i notifica hotararea sa in interval de 3 zile lucratoare
Executantului, impreuna cu un exemplar din procesul-verbal.
(9) In cazurile in care achizitorul solicita prelucrarea unei parli din lucrare inainte de
terminarea intregii lucrari prevazute in contract, se va incheia un proces-verbal de
predare-primire intre Executant 9i acesta, in care se va consemna starea parlii de
lucrare in cauza, masurile de conservare, precum 9i cele de protec\ie reciproca a
desfa9urarii activitalii celor doua parli. Toate riscurile 9i pericolele pentru partea
preluata trec temporar asupra achizitorului cu exceplia viciilor ascunse 9i a celor
decurgand din executarea necorespunzatoare.
(10) Procesul-verbal de predare-primire incheiat in aceste condilii nu este un
proces-verbal de receplie pentru partea de lucrare in cauza, dar achizitorul poate
cere inscrierea in procesul-verbal de recep\ie, intocmit la terminarea lucrarii in
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Intregime, a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia predarii-primirii ~i le-a
consemnat in procesul-verbal respectiv.
(11) Pentru partea de lucrare preluata de achizitor, perioada de garan\ie pentru
viciile care nu lin de siguran\a construc\iei Incepe de la data terminarii remedierilor.
(12) In termen de 5 ani de la data semnarii procesului verbal de incheiere a

lucrarilor se va realiza recep\ia finala, cu respectarea legisla\iei in vigoare.
(13) Cu ocazia recep\iilor Executantul va asigura manopera, instrumentele, utilajele
si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea materialelor si a
lucrarilor. Costul probelor si al Incercarilor efectuate pentru a verifica Incadrarea
calita\ii In specifica\ii si in normele legale va fi suportat de Executant, din resurse
proprii.

18. Receptia finalii
18.1 (1) Recep\ia finala este convocata de achizitor In eel mult 15 zile dupa expirarea
perioadei de garan\ie. Perioada de garan\ie este cea prevazuta In contract.

(2) La recep\ia finala participa:
a) achizitorul;
b) comisia de recep\ie numita de achizitor;
c) proiectantullucrarii (Executantul)

(3) Comisia de recep\ie finala se intrune~te la data, ora ~i locul fixate ~i examineaza
urmatoarele:

a) procesele-verbale de recep\ie la terminarea lucrarilor;
b) finalizarea lucrarilor cerute de "recep\ia de la terminarea lucrarilor";
c) referatul achizitorului privind comportarea construc\iilor ~i instala\iilor aferente In

exploatare pe perioada de garan\ie, inclusiv viciile aferente ~i remedierea lor.
(4) Comisia de recep\ie poate cere, In cazuri foarte bine justificate ~i/sau In cazui
apari\iei unor vicii, efectuarea de Incercari ~iexpertize.
(5) La terminarea recep\iei comisia de recep\ie finala I~i va consemna observa\iile ~i
concluziile In procesul-verbal de recep\ie finala, (model conform prevederilor legale)
pe care-I va Inainta achizitorului In termen de 10 zile lucratoare Impreuna cu
recomandarea de admitere, cu sau fara obiec\ii, a recep\iei, de amanare sau de
respingere a ei.
(6) In cazul In care comisia de recep\ie finala recomanda admiterea cu obiec\ii,
amanarea sau respingerea recep\iei, ea va trebui sa propuna masuri pentru
Inlaturarea neregulilor semnalate.
(7) Comisia de recep\ie finala recomanda respingerea recep\iei finale In cazul In
care nu se respecta una sau mai multe dintre exigen\ele esen\iale.
(8) Lucrarea a carei recep\ie finala a fost respinsa va fi pusa In stare de conservare
prin grija ~i pe cheltuiala achizitorului, iar utilizarea ei va fi interzisa.
(9) Achizitorul se va Indrepta pentru recuperarea pagubelor Impotriva factorilor
implica\i In executarea construc\iei, vinova\i de viciile constatate cu ocazia recep\iei,
cat ~i pentru nefunc\ionarea construc\iilor ~i/sau a instala\iilor aferente acestora.
(10) Achizitorul hotara~te admiterea recep\iei pe baza recomandarii comisiei de
recep\ie finala ~i notifica Executantului hotararea sa In termen de 5 zile de la
primirea propunerilor comisiei din procesul-verbal de recep\ie finala.
(11) Data recep\iei finale este data notificarii de catre achizitor a hotararii sale.
(12) Cheltuielile de orice natura necesitate de activitatea comisiei de recep\ie finala
cad In sarcina achizitorului.
(13) Cheltuielile ocazionate de Incercari, altele decat cele care decurg din
prevederile contractuale, se platesc de catre partea care a avut initiativa efectuarii
lor. In situa\iile In care, In urma rezultatelor nefavorabile ale Incercaril~r, se stabile~te
o culpa, cheltuielile respective se suporta de catre partea In culpa.
(14) Cheltuielile de expertiza sau cele ocazionate de asisten\a unui expert se platesc
de partea care a avut ini\iativa convocarii expertului ~i se suporta de partea In culpa.
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(15) Daca partile nu ajung la Incheierea procesului-verbal de recepjie finala pe cale
amiabila, ele se pot adresa instanjei judecatore~ti competente.
(16) Partile In litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj, potrivit legii.
(17( Procesele-verbale de recepjie la terminarea lucrarilor se difuzeaza prin grija
achizitorului:

a) Executantului;
b) organului administrajiei publice locale, emitent al autorizajiei de construire;
c) organului administrajiei financiare locale.

19. Perioada de garanlie acordata lucrarilor
19.1 - Perioada de garanjie decurge de la data recepjiei la terminarea lucrarilor ~i pana la
recepjia finala.
19.2 - (1) Executantul are obligajia, In urma dispozijiei date de achizitor, de a executa pe
propria cheltuiala toate lucrarile de modificare, reconstrucjie ~i remediere a viciilor ~i a altor
defecte calitative aparute din vina sa, atat In perioada de execujie, cat ~i In perioada de
garanjie.

(2) Executantul are obligajia de a executa toate activitajile prevazute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, In cazulln care ele sunt necesare datorita:

a) utilizarii de materiale, de instala\ii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului;
b) unui viciu de concep\ie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea
unei parti a lucrarilor;
c) neglijenjei sau nelndeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligajiile
explicite sau implicite care Ii revin In baza contractuiui.

(3) Tn cazul In care defecjiunile nu se datoreaza Executantului, lucrarile fiind
executate de catre acesta conform prevederilor prezentului contract, cheltuielile de
remediere vor fi evaluate ~i platite ca lucrari supiimentare.

19.3 Tn cazul In care Executantul nu executa lucrarile prevazute la art.19.2 alin.(2),
achizitorul este Indrepta\it sa angajeze ~i sa plateasca alte persoane care sa Ie execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la Executant sau
re\inute din sumele cuvenite acestuia.
19.4. Garan\ia lucrarilor executate este de 2 ani de la data semnarii procesului verbal de
recep\ie la terminarea lucrarilor precum ~i dupa Implinirea acestui termen, pe toata durata
de existen\a a construc\iei, pentru viciile structurii de rezisten\a rezultate din nerespectarea
normelor de execujie.

20. Modalitati de plata
20.1 Achizitorul are obligajia de a efectua plata catre Executant In termen de 90 zile de la
data Inregistrarii la sediul Achizitorului a urmatoarelor documente:

a) factura fiscala;
b) situajia de lucrari acceptata de reprezentantul/reprezentanjii Achizitorului;

~i daca este cazul:

c) proces-verbal de recepjie;
d) documentele de calitate, conformitate ~i garanjie pentru materialele puse In opera;
e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele aChizijionate din import;
f) buletine de verificari, masuratori, Incercari, inclusiv pentru materialele importate;
g) dosarullucrarii completat cu toate Inregistrarile declarate In PCCVI.

20.2 Daca achizitorul nu onoreaza facturile In termen de 60 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci Executantul are dreptul de a sista executa rea lucrarilor sau de a
diminua ritmul execujiei ~i de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul
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corespunzalor zilei de efecluare a pla\ii. Imedial ce achizilorul I:;;i onoreaza reslan\a,
Executantul va relua executarea lucrarilor In termen de maxim1 5 .zile.
20.3 (1) Pla\ile partiale lrebuie sa fie facute, In conformitate cu evolu\ia reala, Inregistrata In
execu\ia lucrarilor, cu respectarea graficului de pla\i, anexa la prezentul contract, la
valoarea lucrarilor executate conform contractului, In termen de 90 de zile de la solicilare.
Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situa\ie de lucrari provizorii,
Intocmita astfel Incat sa asigure 0 rapida :;;i sigura verificare a lor. Din silua\iile de lucrari
provizorii achizilorul va putea face scazaminte pentru servicii facute Executantului :;;i
convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face deciit In cazurile In care ele sunl
prevazute In prezentul conlract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(3) Daca tran:;;eleprevazule In grafic nu sunt conforme cu evolu\ia reala Inregistrata
:;;i daca se constata ca evolu\ia este mai lenta decat cea pentru care s-a fundamentat
graficul de pla\i, atunci achizilorul poate stabili noi valori ale tran:;;elorIn raport de evolu\ia
Inregistrata.

(4) Situa\iile de plata provizorii se confirma In lermen de15 zile, de la prezenlarea
acestora achizitorului.

(5) Pla\ile partiale nu influen\eaza responsabilitatea :;;igaran\ia de buna execu\ie a
Executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca recep\ie a lucrarilor executate.
20A. Pre\ul aferent echipamentelor :;;imaterialelor incluse In lucrari va fi platit de catre
achizitor dupa Indeplinirea de catre Executant a urmatoarelor condi\ii:

- transmiterea unei situa\ii de plata cuprinzand pre\ul de procurare :;;1 Iivrare a
echipamentelor :;;imaterialelor pe :;;antier,Inso\ita de documente justificative;
- prezentarea de eviden\e corespunzatoare (comenzi, chitan\e);
- echipamentele:;;i materialele respective sunt cele cuprinse In propunerea tehnica;
- au fost Imbarcate :;;i sunl In drum spre :;;antier, In conformitate cu prevederile
contractuiui; :;;i
- sunt descrise In avizul de expedi\ie sau alt document de transport, care a fost
transmis achizitorului Impreuna cu dovada pla\ii transportului :;;ia asigurarii, cu orice
alte documente solicitate prin contract.

20.5 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea :;;iacceptarea situa\iei de plata
definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelunge:;;te din diferite motive, dar In
special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt In litigiu va fi
platita imediat.
20.6 Contractul nu va fi considerat terminat pana cand nu va fi emis procesul verbal de
recep\ie finala care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Recep\ia
finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garan\ie.
Plata ultimelor sume datorate Executantului pentru lucrarile executate nu va fi condi\ionata
de Incheierea procesului verbal de recep\ie finala.
20.7. Executantul va achita cuantumul taxei pe valoare adaugata (TVA) agen\iilor
guvernamentale competente din Romania In conformitate cu legisla\ia In vigoare.
Fiecare facturare de TVA remisa de catre Execulant se va face In moneda lei (RON).

21. Ajustarea pretului contractu lui
21.1. Pentru lucrarile executate, pla\ile datorate de achizitor Executantului sunt cele
declarate In propunerea financiara, anexa la prezentul contract. Valoarea lucrarilor ce
urmeaza a fi excutate pot fi diminuate/marile pe baza detaliilor tehnice din proieclul tehnic
ce a fost avizal de catre beneficiar.
21.2 Tncazuri temeinic motivale, pre\ului contractului poate fi ajustat numai In condi\iile
reglementate de dispozi\iile art.97, alinA, lit. a):;;i b) din HG 925/2006

22. Asigurari
22.1. Executantul are obliga\ia de a Incheia 0 asigurare de raspundere civila profesionala,
care va acoperi riscul de neglijen\a profesionala In proieclarea lucrarilor. Acesla va depune
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toate eforturile sale pentru a menline in vigoare asigurarea de raspundere civila
profesionala pana la receplia finala a lucrarilor executate in baza proiectului.
22,2, Exectantul are obligalia de a in~tiinla achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate
in extinderea, reinnoirea ~i restabilirea acestei asigurari.
22,3, (1) Executantul are obligalia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, 0 asigurare
ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele,
instalaliile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu ~i reprezentanlii
imputernicili sa verifice, sa testeze sau sa receplioneze lucrarile, precum ~i daunele sau
prejudiciile aduse catre terle persoane fizice sau juridice,

(2) Asigurarea se va incheia cu 0 agenlie de asigurare autorizata, Contravaloarea
primelor de asigurare va fi suportata de catre Executant din capitolul "Cheltuieli indirecte",

(3) Executantul are obligalia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere,
polila sau polilele de asigurare!;>irecipisele pentru plata primelor curente (actualizate),

(4) Executantul are obligalia de a se asigura ca subcontractanlii au incheiat
asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. EI va solicita subcontractanlilor sa
prezinte achizitorului, la cerere, polilele de asigurare ~i recipisele pentru plata primelor
curente (actualizate),
22.4, Executantui are obligalia sa asigure utilajele pentru 0 valoare cel pulin egala cu
valoarea totala de inlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe ~antier. Pentru fiecare din
utilajele Executantului asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe perioada transportului pe
!;>antier~i pina in momentul in care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al Executantului.
22,5 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensalii
platibile prin lege, in privinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Executant, cu exceplia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agenlilor sau a angajalilor acestuia,

23. Subcontractare
23.1 Executantul are obligalia de a incheia contracte cu subcontractanlii desemnali, in
acelea~i condilii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
23.2 (1) Executantul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractanlii desemnali.

(2) Lista subcontractanlilor, cu datele de recunoa~tere ale acestora, se constituie in
anexa la contract.

23.3 (1) Executantul este pe deplin raspunzator fala de achizitor de modul in care
indepline!;>tecontractu!.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fala de Executant de modul in care
i!;>iindepline!;>tepartea sa din contract.
23.4 Orice convenlie prin care Executantul incredinleaza 0 parte din realizarea prezentului
Contract catre un terl, este considerata a fi un contract de subcontractare.
23.5 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu ~i-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prelul
contractu lui ~i va fi notificata achizitorului ~i primirea aprobarii din partea acestuia.
23.6.- Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila in scris a
achizitorului sau orice incredintare a serviciilor/lucrarilor de catre subcontractant catre terte
parli va fi considerata 0 incalcare a prezentului contract. '
23,7, Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face in termen de
30 de zile la data primirii notificarii, motivand decizia sa in cazul respingerii aprobarii.
23,8 Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractanlii nominalizali in cazul in care
inlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la
prezentul contract.
23.9 Executantul va raspunde pentru actele ~ifaptele subcontractanliior sai ~i ale
experlilor, agen\ilor, salarialilor acestora, ca ~i cum ar fi actele sau faptele sale, Acceptarea
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de catre achizitor a subcontraclarii oricarei parti a prezentului contract nu va elibera
Executantul de niciuna dintre obligajiile sale din prezentul contract.
23.10 Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale Tntre
subcontractant l?iachizitor.

24. Cesiunea
24.1 Executantul are obligajia de a nu transfera total sau partial obligajiile sale asumate
prin prezentul contract.
24.2 Executantul poate cesiona dreptul sau de a Tncasa contravaloarea serviciilor
prestate. Publicitatea cesiunii va fi facuta prin acceptarea cesiunii de catre debitor
printr-un Tnscrisautentic.
24.3 Fala de debitorul cedat l?i faja de terti cesiunea de creanla devine opozabila numai
dupa ce a fost acceptata de catre acesta prin inscris autentic.
20.4 Cesiunea nu va exonera Executantul de nici 0 responsabilitate privind garanlia
de buna execulie sau orice alte obligalii asumate prin contract.

25. Amendamente
25.1 Partile contractante au dreptul, pe durata Tndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea c1auzelor contractului, prin act adilional, numai Tn cazul apariliei unor
circumstanje care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora l?icare nu au putut fi
prevazute la data Tncheieriicontractuiui.
25.2 Executantul are obligalia de a notifica prompt Achizitorului despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el Tnproject sau Tncaietul de sarcini
pe durata Tndepliniriicontractului.

26. incetarea lji rezilierea contractului
26.1 Prezentul contract va inceta de drept daca Tntermen 30 de ia data emiterii ordinului
administrativ de Tncepere,Executantul nu a demarat executia contractu lui in cauza.
26.2 incetarea prezentului contract in condiliile art.26.1 nu'va produce niciun fel de efecte
asupra altor drepturi ale achizitorului l?iExecutantului dobandite in baza prezentuiui
contract.
26.3 Suplimentar fala de cauzele de incetare definite mai sus, achizitorul poate rezilia
contractul cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 30 zile Executantului,
fara necesitatea unei alte formalitali l?1fara intervenjia vreunei autoritali sau instanje de
judecata, in oricare dintre situajiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:

a) aparijia unor circumstanle care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractu lui l?i care conduc la modilicarea clauzelor contractuale in al?a
masura incat indeplinirea contractului ar fi contrara interesului achizitorului. in
acest caz prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denunlarii unilaterale a
contractului.

b) Executantul nu executa contractul in conformitate cu obligaliile asumate;
c) Executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozijiile emise de

catre achizitor sau de catre reprezentantul sau autorizat;

d) Executantul cesioneaza contractul sau subcontracteaza fara a avea acordul
scris al achizitorului;

e) Executantul lace obiectul unei proceduri de insolvenja, dizolvare, administrare
judiciara sau sub controlul altei autoritali, a incheiat 0 injelegere cu creditorii
privind plata datoriilor, l?i-asuspendat aclivitatea, sau se afla Tntr-ositualie
asemanatoare rezultand dintr-o procedura similara reglementata de legislalia
sau reglementarile la nivel nalional;

I) Executantul a lost condamnat pentru 0 inlracliune in legatura cu exercitarea
prolesiei printr-o hotarare judecatoreasca delinitiva;
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g) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice
mijloc de proba pe care Achizitorul il poate justifica;

h) impotriva Executantului a fost pronun\ata 0 hotarare avand autoritate de lucru
judecat cu privire la frauda, corup\ie, implicarea intr-o organiza\ie criminala
sau orice alta activitate ilegala in dauna intereselor financiare ale CE;

i) are loc orice modificare organiza\ionala care implica 0 schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul Executantului, cu excep\ia
situa\iei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act adi\ional la
prezentul contract;

j) apari\ia oricarei alte incapacita\i legale care sa impiedice executa rea
contractu lui ;

k) Executantul nu furnizeaza garan\iile sau asigurarile solicitate, sau persoana
care furnizeaza garan\ia sau asigurarea nu este in masura sa il?i
indeplineasca angajamentele.

I) Executantul da sau se ofera sa dea (direct sau indirect) unei persoane orice
fel de mita, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau
recompensa pentru:

a ac\iona sau a inceta sa ac\ioneze in legatura cu contractul, sau
a favoriza sau nu, a defavoriza sau un, oricare persoana care are
legatura cu contractul,
sau daca oricare din membrii personalului Executantului, agen\i sau
subcontractan\i dau sau se ofera sa dea (direct sau indirect), unei
persoane, stimulente sau recompense, in modul descris in acest
paragraf.

26.4. (1) In oricare din aceste evenimente sau circumstan\e, achizitorul, in termen de 10
zile dupa transmiterea unei inl?tiin\ari catre Executant, va putea sa rezilieze contractuI l?isa
evacueze Executantul de pe l?antier.

(2) In cazurile descrise la arl. 26.3 pel. (e) sau (I), achizitorul va putea, prin inl?tiin\are,
sa rezilieze imediat contractul.

(3) Op\iunea achizitorului de a rezilia contractuI nu va prejudicia nici un alt drept al
sau prevazut in contract sau alt drepl.
26.5. Dupa reziliere Executantul va parasi l?antierul l?iva preda reprezentatului achizitorului
toate bunurile solicitate, toate documentele Executantului l?i orice alte documente de
proiectare intocmite de sau pentru el.
26.6. Executantul va face toate eforlurile pentru a respecta imediat orice instruc\iuni incluse
in inl?tiin\are pentru cesionarea oricarui contract de subantrepriza, pentru protejarea vie\ii
sau proprieta\ii sau pentru siguran\a lucrarilor.
26.7.Dupa reziliere, achizitorul poate finaliza lucrarile prin forte proprii l?i/saucu alte entita\i.
Achizitorul l?iaceste entita\i vor putea folosi apoi bunuriIe, documentele Executantului sau
orice alte documente de proiectare intocmite de Executant sau in numele acestuia.
26.8. Achizitorul va transmite 0 inl?tiin\are prin care utilajele Executantului l?i lucrarile
provizorii vor fi restituite Executantului pe l?antiersau in apropierea l?antierului. Executantul
va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, pe riscull?i pe cheltuiala sa.
26.9. Daca pana la data prevazuta in inl?tiin\are, Executantul nu a achitat 0 plata datorata
achizitorului, bunurile Executantului vor fi valorificate de catre achizitor, in scopul
recuperarii datoriei. Orice diferen\a rezultata din aceasta tranzac\ie va fi achitata
Executantului.
26.10 Daca Achizitorul reziliaza Contractul, va fi indrepta\it sa recupereze de la Executant
fara a renun\a la celelalte remedii la care este indrepta\it in baza acestuia, orice pierdere
sau prejudiciu suferit pana la un nivel egal cu valoarea contractului.
26.11. Tn cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situa\ia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor l?i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeaza sa Ie plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum l?i
daunele pe care trebuie sa Ie suporle Executantul din vina caruia s-a reziliat contractuI.
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26.12 In cazul prevazut la art.26.11., Achizitorul va convoca in maxim 15 zile de la data
rezilierii contractului, comisia de recepjie, care va efectua receplia cantitativa :;;icalitativa a
lucrarilor executate.
26.13. (1) Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea uneilunor
obligalii care ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz,
Achizitorul sau Executantul) va fi indreptalita la urmatoarele remedii:

a) despagubiri in cuantumul prejudiciului ereat; :;;ilsau
b) rezilierea ContraC!ului

(2) Despagubirile pot fi:
a) Despagubiri Generale; sau
~) Penalitali contractuale.

26.15. In orice situalie in care Achizitorul este indreptalit la despagubiri, poate reline aceste
despagubiri din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanlia de buna
execulie, in conformitate cu prevederile art.13.5 din prezentul contract.
26.16. (1) Executantul poate rezilia in urma unui preaviz de 30 de zile acordat achizitorului,
prezentul contract daca achizitorul:

a) nu i:;;iindepline:;;te una sau mai multe din obligaliile sale, cu privire la care a fost
notificata in mod repetat;

b) suspenda executarea contractului sau a oricarei parli a acestuia pentru mai mult
de 6 luni pentru motive nespecificate in contract sau independente de culpa
Executantului;

(2) Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al Executantului dobandit
in temeiul prezentului contract. Incetarea contractului pentru cauzele detaliate la punctul
1, va opera de plin drept, fara intervenlia instanlei.

27. Fol1a majora
27.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
27.2 Forla majora exonereaza parli1econtractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin
preze~tul contract, pe toata perioada in care aceasta aclioneaza.
27.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acliune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparilia acesteia.
27.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligalia de a notifica celeilalte parli,
imediat :;;i in mod complet, producerea acesteia :;;i sa ia orice masuri care ii stau la
dispozilie in vederea limitarii consecinlelor.
27.5 Daca forta majora aclioneaza sau se estimeaza ca va acliona 0 perioada mai mare
de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
27.6 Nu va reprezenta 0 incalcare a obligaliilor din prezentul contract de catre oricare din
parti situalia in care executarea obligaliilor este impiedicata de imprejurari de forla majora
care apar dupa data semnarii Contractului de catre parti.
27.7. Executantul nu va raspunde pentru penalitali contractuale sau reziliere pentru
neexecutare daca, :;;iin masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a
obligaliilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forla majora. In mod
similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru plalile cu intarziere, pentru neexecutare
sau pentru rezilierea de catre Executant pentru neexecutare, daca, :;;iin masura in care,
intarzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligaliilor sale este rezultatul forlei majore.
27.8 Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot
afecta indeplinirea obligaliilor sale, va notifica imediat celeilalte p~rti cu privire la natura,
durata probabila :;;iefectul probabil al imprejurarii de forla majora. In lipsa unor instrucliuni
scrise contrare ale achizitorului, Executantul va continua indeplinirea obligaliilor sale in
baza Contractului in masura in care acest lucru este posibil in mod rezonabil :;;iva cauta
toate mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligaliilor sale care nu sunt
afectate de evenimentul de forta majora. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace
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alternative decat In urma instruc\iunilor In acest sens ale achizitorului, sau ale persoanei
autorizate a acestuia.
27.9. Daca Executantul suporta cheltuieli suplimentare ca urmare a conformarii cu
instruc\iunile achizitorului sau a utilizarii de mijloace alternative potrivit art.27.8. totalul
sumelor corespunzatoare acestor cheltuieli va fi certificat de catre achizitor.

28. Solutionarea Iitigiilor
28.1. Achizitorul:;;i Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neTn\elegeresau disputa care se poate ivi Intre ei Tncadrul sau
Tnlegatura cu Tndeplinireacontractului.
28.2. Daca, dupa 15 de zile de la Tnceperea acestor tratative neoficiale, Achizitorul :;;1
Executantul nu reu:;;escsa rezolve Tnmod amiabil 0 divergen\a contractuala, fiecare poate
solicita ca disputa sa se solu\ioneze de catre instan\ele judecatore:;;ti din Romania.

29. limba care guverneazii contractu I
29.1. limba care guverneaza contractul este Iimba romana
29.2. limba folosita pentru comunicare va fi Iimba romana.

30. Comuniciiri
30.1. (1) Orice comunicare Intre parti, referitoare la Indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa Tnscris.

(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atat In momentul transmiterii cat :;;iTn
momentul primirii.
30.2. Comunicarile Intre parti se pot face :;;i prin telefon, fax sau e-mail cu condi\ia
confirmarli Tnscris a primirii comunicarii.
30..3 Tnsitua\iile Tncare:

a. destinatarul transmite 0 Tn:;;tiin\arede schimbare a adresei, toata coresponden\a
va fi transmisa Tnconsecin\a; :;;i
b. destinatarul nu a declarat 0 alta adresa Tnmomentul solicitarii unei aprobari sau
consim\amant, raspunsul poate fi transmis la adresa de ia care s-a expediat
solicitarea.

30.4. Aprobarile, certificatele nu vor fi re\inute sau Tntarziate nejustificat. Atunci cand unei
parti i se emite un certificat, emitentul va transmite 0 copie :;;i celeilalte parti. Cand se
transmite 0 Tn:;;tiin\areunei parti de catre cealalta parte, aceasta va transmite 0 copie :;;i
celeilalte parti, dupa caz.

25. Legea aplicabilii contractu lui
25.1. Contractu I va fi interpretat conform legilor din Romania.
25.2 Executantul va respecta :;;ise va supune tuturor legilor :;;ireglementarilor din Romania,
precum :;;i reglementarilor direct aplicabile ale Uniunii Europene, jurispruden\ei Curtii de
Justi\ie a Uniunii Europene :;;ise va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de
acesta, conducerea sa, subordona\ii acestuia, :;;isalaria\ii din teritoriu vor respecta :;;ise vor
supune de asemenea acelora:;;iiegi :;;ireglementari.

Prezentul contract a fost Tncheiat In doua exemplare cu valoare juridica de original, cate
unul pentru fiecare parte contractanta :;;i a fost semnat de ambele parti Tn data de
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