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                                      Contract sectorial de lucrări 
nr.______________data_______________ 

 
1.Partile contractante 

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare, s-a încheiat prezentul contract sectorial de lucrari , 

 între 
        Achizitorul SC Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Timisoara , str Episcop 
Joseph Lonovici  nr 4, telefon nr. 0256/434614; 435726, fax nr. 0256/431616, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J / 35 / 185 /19.01.2004, cod de inregistrare fiscala RO16063013,  cod IBAN RO77 
RNCB 0249 0098 6563 0001  deschis la Banca Comercială, Filiala Timisoara, reprezentată prin dr ing 
Matei Aurel,în calitate de Director general şi Buciu Ionel ,în calitate de Director  economic,pe de o parte 
şi  
      Executantul  SC …………………………., str  ………….. , nr …….,  telefon / fax ……………., 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ……………., cod de inregistrare fiscala ……………….,  
cod IBAN …………………………..deschis la ………………….., reprezentată prin …………………., 
în calitate de Director general, si ……………………..in calitate de Director economic, pe de altă parte. 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale; 
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrării  - locul unde  executantul execută lucrarea; 
e. produse – echipamentele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexele la prezentul 
contract si pe care executantul are obligaţia de a le furniza achizitorului 
f. forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea 
şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi. 
g. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit. 

Clauze obligatorii 
 
 

4.  Obiectul principal al contractului 
4.1 - Executantul se obliga să execute lucrarea «Consolidare cladire PT 87 str.Clabucet nr.17 
Timisoara (proiectare si executie)»,  în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
4.2.-Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului 
sectorial de lucrări «Consolidare cladire PT 87 str.Clabucet nr.17 Timisoara (proiectare si 
executie)» 
4.3– Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este 
de ___________ lei fără TVA  ,detaliat conform propunerii financiare -Anexa 1 la contract, la care se 
adauga …… lei,  reprezentand TVA (24%). 
5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de ….. … (max. 90 )  zile , de la data de ……………… 
 ( proiectare : …..(max 60) zile si executie …….(max 30 ) zile ) 
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 Executarea contractului  
6.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data de  ............... 
7. Documentele contractului 
7.1  - Documentele contractului sunt: 
      a)   propunerea financiara   - prezentata in Anexa  nr.1  la contract 

c)  propunerea tehnica -  prezentata in Anexa nr.2 la contract  
d) caietul de sarcini nr.13814/13.12.2010 si certificatul de urbanism nr.5325/14.12.2010 prezentate 

in Anexa nr.3 la contract 
e) contractul cu subcontractantul ( daca este cazul)- anexa la contract  
f) acordul de asociere ( daca este cazul)- anexa la contract 
g) angajamentul ferm ( daca este cazul)- anexa la contract 
h) conventie de Securitate si Sanatate in Munca, PSI si Protectia Mediului- prezentata in Anexa nr.4 

la contract 
i) conventia de utilizare fara plata a terenului/spatiilor construite – prezentata in Anexa nr.5 la 

contract 
j) garantia de buna executie  ( instrumentul de garantare emis in conditiile legii de o societate 

bancara ori de o societate de asigurari, depus in original, in maxim 15 zile de la semnarea contractului, 
la registratura achizitorului din str Episcop Joseph Lonovici nr. 4 pentru Departamentul Comercial , 
printr-un mijloc care asigura inregistrarea, sau adresa bancii cu specificarea nr.contului garantiei de  
buna executie , ordinul de plata privind plata sumei initiale de 0,5% din valoarea contractului fara TVA 
in contul respectiv, vizat de banca si declaratia privind acceptul executantului ca, pe toata perioada de 
desfasurare a contractului si pe toata perioada de garantie de buna executie a lucrarilor executate, 
achizitorul sa utilizeze banii din contul respectiv la neindeplinirea obligatiilor asumate prin contract de 
catre executant )-  prezentat in Anexa nr.6 la contract ( dupa caz ) 

k) orice acte adiţionale la contract, dacă părţile contractante vor consimţi să semneze astfel de 
documente; 

8. Obligaţiile principale ale executantului (proiectantului) 
8.1 Servicii de proiectare  
8.1.1- In cadrul proiectarii si executiei lucrarilor de consolidare se va tine seama de “ Raport de 
expertiza tehnica.Expertiza tehnica,investitii extinse si masuri de interventie la cladire PT 87 ( fosta CT 
Vulturii) “, str.Clabucet nr.17,mun.Timisoara ,jud.Timis,documentatie elaborata de SC Bau Proiect SRL 
Timisoara , cu nr.907/2010 si care va fi pusa la dispozitia executantului ,dupa semnarea contractului . 
8.1.2 – Executantul (proiectantul ) se obligă să elaboreze proiectul (DTAC ,inclusiv referatele 
verificatorilor de proiecte,avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism+Documentatie 
tehnica+ DDE) cu respectarea Legii 50/91 privind autorizarea lucrarilor de constructii ,actualizata, a 
Legii 10/95 privind calitatea in constructii si a Instructiunii din 2 iulie 2008 (actualizata) de aplicare a 
unor prevederi din HG nr.28/2008 privind aprobarea continutului–cadru a documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii. 
8.1.2 -  Executantul (proiectantul ) va avea in vedere la intocmirea proiectului respectarea legislatiei in 
vigoare privind protectia mediului, conditii de securitate si sanatate in munca si de prevenirea si de 
stingerea incendiilor ,astfel:  
a) Protectia mediului : 
              La intocmirea proiectului se va respecta Ordinul nr.135/2010 privind aprobarea “Metodologiei 
de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private” ,prezentandu-se 
sursele de poluianti,factorii de mediu care pot fi afectati,procedee pentru retinerea ,evacuarea si dispersia 
poluantilor de mediu,precum si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, daca 
este cazul, si orice alt aspect de mediu. La capitolul privind gestiunea deseurilor se vor avea in vedere 
toate tipurile si cantitatile de deseuri rezultate in timpul executiei (de exemplu: deseuri de beton, pamant, 
carton bituminat,faianta,geam,vopsele,grunduri,pensule,placi de azbociment ondulat,etc,) si modul lor 
de tratare .  
b) Securitatea si sanatatea in munca si prevenirea si  stingerea incendiilor : 
          La intocmirea proiectului se va avea in vedere respectarea legislatiei in vigoare privind conditii de 
securitate si sanatate in munca si de prevenirea si de stingerea incendiilor ,indeosebi HG 
nr.300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate . In memoriul proiectului se va mentiona ca 
masurile precizate in capitolele Norme de securitate si sanatate in munca (SSM) si in Prevenirea si 



  

 34  

stingerea incendiilor,nu sunt limitative ,iar executantul va lua toate masurile necesare pentru evitarea 
oricarui pericol de accident sau inceput de incendiu. 
8.1.3 - Proiectul va fi insotit de antemasuratorile detaliate privind cantitatile de lucrari mecesare si de 
partile economice ,adica devize pe categorii de lucrari intocmite pe articole de deviz, cu extrasele de 
resurse aferente (material,manopera ,utilaj,transport) .Se va acorda o atentie deosebita gestionarii 
deseurilor si se vor prevedea,in devize financiare distincte,cheltuieli pentru protectia mediului 
(colectare,transport si eliminare deseuri) . 
8.1.4- Proiectul va contine programul de monitorizare privind aspectele de mediu si riscurile de sanatate 
si securitate a muncii cu planul propriu de SSM,conform HG nr.300/02.03.2006. 
8.1.5- Proiectul va fi verificat de verificatori atestati MLPTL , pe toate specialitatile necesare ,va avea 
referate de verificare , va fi semnat si stampilat corespunzator. 
8.1.6- Executantul (proiectantul) va asigura consultanta de specialitate conform normelor legale in 
vigoare atat pentru proiectare cat si pentru executie.  
8.1.7.- DTAC va fi elaborata in doua exemplare (va cuprinde si referatele verificatorilor de proiecte, 
avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism) iar documentatia tehnica si detaliile de executie  
vor fi elaborate in cinci exemplare pe suport hartie plus unul pe suport electronic si predate la sediul 
achizitorului ( Registratura SC Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Timisoara str. Episcop 
Joseph Lonovici nr.4 Timisoara ) . 
8.1.8– Sa elaboreze documentatii de executie tehnico-economice complete si suficient de clare, fara sa 
fie necesara suplimentarea  cantitatilor de lucrari la punerea in opera a documentatiilor si fara a se depasi  
costul lucrarilor , stabilit in faza de oferta  pentru executia lucrarilor. 
8.19- Proiectul va prevedea masurile de interventie–varianta minimala, propuse de “ Raport de expertiza 
tehnica.Expertiza tehnica,investitii extinse si masuri de interventie la cladire PT 87 ( fosta CT Vulturii) “ 
si mentionate in caietul de sarcini la cap.III aliniat 2. 
8.2.– Executia lucrarilor  
8.2.1 - Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, 
cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract si in 
conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini nr. 13814/13.12.2010. 
8.2.2 – Lucrarile de executie vor respecta cu strictete prevederile documentatiei de executie si vor 
cuprinde  in pricipal urmatoarele :  
                      -    lucrari de consolidare 

- lucrari de hidroizolatie 
- instalatii sanitare ,electrice si de termoficare 
- lucrari de tamplarii 
- lucrari de zugraveli si vopsitorii 
- lucrari de sitematizare exterioara 
- curatenia generala 
- receptia lucrarilor executate 

8.2.3 – Pentru organizarea de santier se va folosi curtea punctului termic ,fara a fi asigurate utilitatile 
necesare de catre achizitor. 
8.2.4 -Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a 
reglementărilor legale in vigoare.  
8.2.5 - Executantul are obligatia sa prezinte spre aprobare achizitorului, înainte de începerea lucrărilor, 
graficul de executie necesar realizarii acestora în ordinea tehnologică de execuţie şi conform 
prevederilor proiectului. 
8.2.6 (1) Executantul are obligatia sa respecte şi sa execute dispoziţiile scrise ale achizitorului în orice 
situatie, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare şi, la solicitarea achizitorului, sa prezinte 
rapoarte privind stadiul lucrărilor. 
         (2) Pe parcursul derulării lucrărilor, executantul are obligaţia de a solicita aprobarea scrisă a 
achizitorului pentru orice modificare pe care doreşte să o aducă documentaţiei de executie care stă la 
baza execuţiei lucrărilor. Solicitarea executantului şi aprobarea achizitorului se vor produce înaintea 
începerii propriu-zise a lucrărilor care fac obiectul derogării de la documentaţie. Achizitorul are 
obligaţia de a-şi da aprobarea într-un interval de timp care să nu conducă la prelungirea duratei de 
execuţie a lucrărilor. Dacă acest lucru nu va fi posibil, părţile contractante vor negocia un nou grafic de 
execuţie a lucrărilor. 
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         Orice modificare  (abatere) de la proiectul initial avizat, va fi supusa avizarii achizitorului. 
8.2.7 Executantul are obligaţia asigurării tuturor utilajelor de lucru, echipamentelor, mijloacelor de 
transport şi de ridicat, dispozitivele de mecanizare, scule de montaj etc., toate necesare îndeplinirii 
lucrărilor conform prezentului contract. 
8.2.8 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii abaterilor/neconformităţilor şi/sau viciilor ascunse, 
executantul are obligaţia: 
       a.) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este      
             autorizată şi de a menţine şantierul  şi lucrările în starea de ordine necesară pentru evitarea               
             oricărui pericol  

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

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

      d) de a nu începe execuţia efectivă a lucrărilor fără semnarea cu achizitorul a Conventiei de 
Securitate si Sanatate in Munca, PSI si Protectia Mediului. Executantul este obligat sa respecte 
masurile de securitate si sanatate in munca  si cele de prevenire si stingere a incendiilor generale 
si specifice lucrarilor de constructii montaj la instalatiile energetice. In acest sens se va incheia o 
conventie intre achizitor si executant care se va specifica in detaliu masurile de securitate si 
sanatate in munca la lucrarile cu caracter deosebit (cu pericol de incendiu, explozie, 
electrocutare,ardere,lucru la inaltime etc) precum si echipamentul de protectie prevazut,conventie 
care va deveni anexa la contract ( Anexa nr 4 ) 

e.) să deţină, atît el cît şi subantreprenorii lui, autorizaţii de funcţionare din punct de vedere al 
masurilor de securitate si sanatate in munca, eliberate de Inspectoratul de Muncă. Dacă pe 
parcursul derulării contractului achizitorul va constata inexistenţa lor, contractul va putea fi 
reziliat din momentul constatării  cu daune în sarcina executantului. 

f.) să nu introducă în incinta achizitorului mijloace fixe, materiale, scule, dispozitive, autovehicole 
etc. de orice fel, în afara celor necesare realizarii lucrărilor prezentului contract.  

g.) să nu stînjenească pe parcursul execuţiei lucrărilor şi / sau remedierii viciilor ascunse, în măsura 
permisă de respectarea prevederilor contractului,  inutil sau în mod abuziv: 
- confortul riveranilor; sau 

 -căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private care deservesc 
proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane fizice sau juridice. Executantul va 
despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, 
taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţiile menţionate mai 
sus, pentru care responsabilitatea revine executantului. 
         h)   de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier 
         i)  de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier  molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu 
mai sunt necesare. Executantul nu va executa lucrări şi nu va avea în incinta achizitorului depozite şi 
magazii de echipamente şi materiale pentru derularea de contracte cu altcineva decît achizitorul, cu 
excepţia cazului cînd a încheiat cu acesta din urmă contracte de închiriere legală a respectivelor spaţii.  
       j)  să menţină curăţenia la locul de muncă şi în zona preluată pentru execuţia lucrărilor şi să 
evacueze ritmic din incinta achizitorului, prin mijloace proprii, gunoiul, materialele nerecuperabile şi 
surplusurile de  materiale care au fost asigurate şi aduse în incinta achizitorului de către executant. 
Asigurarea curăţeniei generale finale în zona în care s-au efectuat lucrările este condiţie de acceptare la 
plată de către achizitor a ultimei facturi aferente lucrărilor emise de executant.  
       k)  să asigure transportul, cazarea, asistenţa medicală de urgenţă, masa şi plata resurselor umane 
utilizate pentru execuţia lucrărilor. 
       l)   să nu folosească, pentru execuţia lucrărilor, sub nici o formă (detaşare, angajare în afara orelor 
de program etc.) personalul achizitorului; dacă vor fi constatate astfel de situaţii răspunderea revine în 
exclusivitate executantului. 
      m) să folosească pentru realizarea lucrărilor personal calificat şi autorizat, obligaţia autorizării, 
instruirii cu privire la tehnologiile şi modul de lucru utilizate si dotării cu echipament individual de 
protecţie  revenind executantului. 
      n) să participe în mod obligatoriu, prin reprezentanţi competenţi, la datele comunicate de achizitor în 
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prealabil sau stabilite conform contractului, la recepţiile lucrărilor.  
      o) să asigure protecţia fazelor intermediare a lucrărilor, a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, a 
drumurilor şi spaţiilor (cu dotările aferente), toate puse la dispoziţie de achizitor, împotriva degradării, 
furtului şi fenomenelor naturale care nu sunt încadrate în cazurile de forţă majoră menţionate în contract. 
8.2.9 - (1) Sa utilizeze în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul 
şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia 
dintre subcontractanţii săi;  
(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau 
care se află pe traseul şantierului, datorită transportului  materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau 
altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor 
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
8.2.10 Executantul va despăgubi achizitorul cu suma stabilită de instituţiile şi/sau organele abilitate dacă 
îi va provoca pagube prin nerespectarea, la execuţia lucrărilor, a legislaţiei în vigoare, a oricăror norme 
sau regulamente în vigoare sau a hotărîrilor organelor locale, legal constituite, toate cu caracter 
obligatoriu la executarea lucrărilor. 
8.2.11 Sa incheie cu achizitorul o conventie de utilizare fara plata a terenului /spatiilor construite  
(Anexa nr.5 )  
8.2.12. La  receptia de terminare a lucrarilor, executantul va pune la dispoziţia achizitorului ,,Cartea 
tehnică a construcţiei”  
8.2.13. Executantul va pune la dispozitia achizitorului, in timp util, toate documentele referitoare la 
calitatea materialelor care se pun in opera . 
8.2.14 Lucrarile executate vor fi confirmate prin procese verbale de receptie calitativa si se vor deconta 
pe baza de situatii de plata conforme cu devizele anexa la proiect si cu cantitatile real executate. 
8.2.15 (1) Executantul se obliga sa respecte legislatia in vigoare privind protectia mediului si gestionarea 
deseurilor rezultate din lucrare. Preluarea si  transportul deseurilor se face cu  firme, care detin 
autorizatii de mediu pentru preluarea si transportul deseurilor rezultate din lucrare. ( daca este cazul, 
pentru deseuri periculoase) Transportul la locul de valorificare/eliminare se face cu mijloace de transport 
specializate si autorizate si va fi insotit de documentele de transport in conformitate cu HG nr 1061/2008 
privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei. Documentele de 
transport vor fi completate de catre generatorul de deseuri (achizitor) in trei exemplare : un exemplar 
ramane la achizitor , unul insoteste transportul de deseuri si al treilea exemplar ramane la destinatar. 
         (2) Deseurile rezultate in cadrul lucrarii , vor fi colectate separat la locul de producere, depozitate 
temporar in loc special amenajat/container special inscriptionate cu denumirea si codul deseului. 
8.2.16 - Executantul are obligaţia de a reface pe cheltuiala proprie lucrarile efectuate cu deficiente si 
abateri de la proiectul avizat , constatate pe parcursul derularii contractului, la receptie sau in perioada 
de garantie, in  termenul convenit de comun acord cu achizitorul . 
8.3 – Executantul (proiectantul) are obligaţia sa numeasca responsabil de contract pentru relatia cu 
achizitorul si sa-l comunice la Biroul P.U.Reparatii  S.C. Compania Locala de Termoficare COLTERM 
SA Timisoara din  str. Episcop Joseph Lonovici  nr 4 . 
8.4 Executantul (proiectantul) este obligat să respecte caietul de sarcini nr.13814/13.12.2010 care a stat 
la baza incheierii contractului (Anexa nr.3 la contract). 
8.5 In scopul realizarii lucrărilor , accesul personalului si autovehiculelor executantului  în incinta 
achizitorului se va face numai cu acordul sefului de formatie al achizitorului , prin grija responsabilului 
de contract din partea achizitorului . 
8.6 Executantul isi asigura utilitatile necesare desfasurarii lucrarii. 
 
9. Obligaţiile achizitorului 
9.1 Dupa semnarea contractului , sa puna la dispozitia executantului “ Raportul de expertiza tehnica. 
Expertiza tehnica,investitii extinse si masuri de interventie la cladire PT 87 ( fosta CT Vulturii) “, 
str.Clabucet nr.17,mun.Timisoara,jud. Timis,documentatie elaborata de SC Bau Proiect SRL Timisoara , 
cu nr.907/2010 . 
9.2 Sa realizeze plata avizelor,acordurilor si a autorizatiei de construire. 
9.3 La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a avea toate autorizaţiile şi avizele necesare 
execuţiei lucrărilor. 
9.4 Sa avizeze documentatiile primite de la executant (proiectant) , etapizat pentru DTAC (inclusiv 
referatele verificatorilor de proiecte, avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism) si pentru 
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Documentia tehnica cu DDE si sa emita  avizele Comisiei Tehnico-Economice. 
9.5 Prin Biroul P.U.Reparatii , achizitorul  numeste responsabil de contract care să urmărească cantitativ 
si calitativ lucrările si să confirme realizarea documentatiilor si executia lucrărilor care se doresc a fi 
decontate. 
9.6 (1) Sa incheie cu executantul Conventia de Securitate si Sanatate in Munca, PSI si Protectia 
Mediului, Anexa nr.4 la contract. 
9.7 Sa incheie cu executantul Conventia de utilizare fara plata a terenului/spatiilor construite (Anexa 
nr.5 la contract). Pentru organizare de santier se va folosi curtea punctului termic ,fara a fi asigurate 
utilitatile necesare desfasurarii lucrarii (energie electrica, apa potabila, canalizare , gaz, etc). 
9.8 Sa raspunda la orice solicitare a executantului (proiectantului)  in vederea clarificarii problemelor 
aparute in timpul derularii contractului . 
10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1 - Dacă executantul nu va presta serviciile de proiectare/ executa lucrarile la termenele contractuale 
specificate la art.5.1 (atît în sensul de neexecuţie cantitativă cît şi de neexecuţie calitativă,), este de drept 
în întîrziere şi va plăti achizitorului majorari de intîrziere în valoare de _0,05 %_  din valoarea serviciilor 
neprestate /lucrarilor neexecutate la termen pentru fiecare zi de întîrziere peste termenul de finalizare a 
lor. Majorarile de intîrziere nu vor putea depăşi valoarea serviciilor neprestate /lucrarilor neexecutate . 
10.2 - Pentru neplata facturilor executantului în termenul contractual, cu condiţia acceptării lor la plată 
de către achizitor, acesta din urmă este de drept în întîrziere şi va plăti executantului majorari de 
intîrziere în valoare de _0,05 %_  din valoarea facturilor neonorate la plată, pentru fiecare zi de întîrziere 
faţă de termenul contractual de plată. Valoarea majorarilor de intîrziere nu va putea depăşi valoarea 
facturilor neonorate la plată. 
10.3 - Daca valoarea majorarilor de intîrziere  nu acopera prejudiciile produse partilor contractante prin 
nerespectarea clauzelor care au dus la plata acestor majorari de intîrziere, partile contractante pot 
percepe partenerului de contract daune, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare, pana la acoperirea 
prejudiciului produs, la valori demonstrabile cu documente. 
10.4 – Neândeplinirea oricărei obligaţii asumate prin contract de către executant , dă dreptul 
achizitorului de a rezilia unilateral contractul fără nici o formalitate ,somaţie sau notificare şi fără a fi 
necesară intervenţia instanţelor de judecată in condiţiile unui pact comisoriu de grad IV. 
10.5 - Achizitorul are dreptul de a anula oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta dă faliment sau este insolvabil, cu condiţia ca aceasta 
anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru achizitor.  
10.6 - În cazul prevăzut la articolul 10.5, executantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
10.7 - Contractul poate înceta în cazul denunţării lui de ambele părţi contractante, fără despăgubiri. 

Clauze specifice 
11. Garanţia de bună execuţie a contractului 
11.1 Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în scopul asigurării 
achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului, pe o perioada 
de ……( min durata contractului + 24 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor)  si, oricum 
inainte de inceperea executiei contractului . 
11.2 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă  10 % din valoarea contractului fără 
TVA, adica ……………………….. lei . 
11.3 Garantia de buna executie se va constitui prin :  
a) un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de 
asigurari, depus in original, in maxim 15 zile de la semnarea contractului, la registratura SC Compania 
Localade Termoficare COLTERM SA Timisoara din str Episcop Joseph Lonovici nr. 4 pentru 
Departamentul Comercial , printr-un mijloc care asigura inregistrarea,  sau 
b)  retineri succesive din plata cuvenita pentru facturi. In acest caz executantul are obligatia de a 
deschide un cont la dispozitia achizitorului, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se 
depune de catre executant in contul deschis este stabilita de catre achizitor la valoarea de  0,5% din 
pretul contractului fara TVA ,fiind de ……………lei. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul 
urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului, 
pana la concurenta sumei stabilita drept garantie de buna executie la art.11.2. Contul astfel deschis este 
purtator de dobanda in favoarea executantului .In maxim 15 zile de la semnarea contractului, executantul 
are obligatia sa depuna  la Registratura S.C. Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 
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Timisoara, din str. Episcop J. Lonovici nr. 4 – pentru Departamentul Comercial ,urmatoarele : 
- o adresa de la banca, care sa contina nr. contului deschis pentru retinerea garantiei de buna 

executie  
- ordinul de plata privind depunerea  sumei initiale de 0,5% , vizat de banca. 

       -  o declaratie privind acceptul executantului ca, pe toata perioada de desfasurare a contractului si pe 
toata perioada de garantie de buna executie a lucrarilor executate, achizitorul sa utilizeze  banii din 
contul respectiv la neindeplinirea obligatiilor asumate prin contract de catre executant.  
        Aceste documente constituie  condiţie de intrare în vigoare a prezentului contract. 
11.4 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce executantul a făcut 
dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
11.5 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile 
care nu au fost respectate.    
11.6- Autoritatea contractanta va elibera / restitui garantia de buna executie,dupa cum urmeaza :  
a) 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data semnarii procesului verbal de receptie la  
terminarea lucrarilor , daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii 
ascunse este minim 
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate ,pe baza 
procesului verbal de receptie finala,  dacă nu a ridicat până la acea data  pretenţii asupra ei. 
11.7- Eliberarea garantiilor este conditionata de terminarea in termen a serviciilor de proiectare si a 
lucrarilor , dar si de calitatea acestora.Posibilele deficiente aparute vor fi rezolvate de catre executant 
(proiectant)  in termenul convenit de comun acord cu achizitorul iar perioada de garantie se va prelungi 
cu acest termen. 
12. Începerea şi execuţia lucrărilor  
12.1 –(1)Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil dupa receptia 
proiectului si să notifice achizitorului data începerii efective a lucrărilor. 
(2) Controlul calitatii lucrarilor ,verificari, incercari nedistructive, probe, se vor efectua cu personal 
calificat si autorizat, cu respectarea legislatiei in vigoare. 
12.2 – (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de executie si sa fie terminate in termenul  
stabilit  la art. 5.1  
(2) În cazul în care executantul întârzie terminarea pregătirilor, începerea lucrărilor, achizitorul este 
îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl 
avertizeze că, în cazul neconformării,la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul conform 
prevederilor lui. 
12.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili 
conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. 
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în 
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
contract.  
13. Întârzierea şi sistarea lucrărilor  
13.1 - În cazul în care intarzierea lucrarilor se datoreaza : 

a) volumului  sau naturii lucrărilor neprevăzute; sau 
b) condiţiilor climaterice extrem de nefavorabile; sau 
c) oricarui alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a 

survenit prin încălcarea contractului de către acesta,  executantul este 
indreptatit  să solicite prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a 
oricărei părţi a acestora.  

        Prin consultare şi de comun acord, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care 
executantul are dreptul si se vor incheia acte aditionale.    
14.Finalizarea / Receptia  lucrărilor 
14.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen 
stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la 
data începerii lucrarilor. 
14.2  (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 
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îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va 
aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca 
sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru 
remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare 
a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.       
14.3 -  Datele efectuarii receptiei sunt:  

• data incheierii de catre comisia de receptie a procesului verbal de receptie, cu sau fara 
obiectii, pentru receptia la terminarea lucrarilor 

•  data notificarii executantului de catre achizitor a constatarilor comisiei de 
receptie,pentru receptia finala   

14.4 Achizitorul are obligaţia de a comunica în scris executantului, în cel mult 15 zile de la expirarea 
perioadei de garanţie a lucrării, data efectuării recepţiei finale a lucrării, în scopul participării  
executantului la aceasta. Neparticiparea executantului anunţat la data fixată de achizitor nu va atrage 
după sine neefectuarea recepţiei finale.    
14.5 Receptia proiectului se va face etapizat, in baza avizelor Comisiei Tehnico-Economice a  
achizitorului , conform precizarilor din caietul de sarcini cap IX si a prevederilor din contract de la 
art.9.4.  
14.6 Receptia lucrarilor executate se va face la instiintarea scrisa a executantului ,odata cu predarea 
cartii tehnice a constructiei prin admiterea receptiei de terminare a lucrarilor, in conformitate cu  H.G. 
nr.273/1994 si HG 51/1996 .      
15. Perioada de garanţie acordată lucrării 
15.1 Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor până la recepţia finală şi 
este de min.24 luni calendaristice. 
15.2 Pe toată perioada de garanţie executantul are obligaţia remedierii pe cheltuială proprie a tuturor 
neconformităţilor / abaterilor faţă de calitatea şi cantitatea contractată a lucrărilor şi datorate lui, 
neconformităţi / abateri constatate de achizitor şi aduse la cunoştinţa executantului. Perioadele de timp 
scurse cu remedierea neconcordanţelor / abaterilor menţionate mai sus se vor adăuga la perioada de 
garanţie a lucrărilor.  
15.3 (1) Pe perioada de garanţie a lucrărilor, în termen de maxim 48 de ore de la primirea înştiinţării de 
la achizitor, executantul are obligaţia de a-şi trimite reprezentanţi competenţi pentru a participa la 
analiza şi stabilirea cauzelor neconformităţilor/abaterilor constatate de achizitor la lucrările efectuate. 
Executantul are obligaţia remedierii neconformităţilor/abaterilor constatate într-un interval de timp 
stabilit de comun acord cu achizitorul, interval de timp care să nu provoace însă agravarea lor sau 
producerea altora. 
(2) În cazul neprezentării executantului la constatare în termenul menţionat anterior, achizitorul are 
dreptul, prin semnarea contractului de către executant, să remedieze neconformităţile / abaterile 
constatate cu un terţ specializat, pe cheltuiala executantului şi din suma reprezentand garanţia de bună 
execuţie fără pierderea garanţiei lucrărilor. Şi în acest caz, perioada de garanţie a lucrărilor se va 
prelungi cu duratele de remediere a neconformităţilor / abaterilor constatate. 
16. Modalităţi de plată 
16.1 Platile se face în lei, prin ordin de plată , astfel: 
-pentru proiectare : a) pentru DTAC (care va cuprinde si referatele verificatorilor de proiecte,avizele si 
acordurile cerute prin certificatul de urbanism)  ,  în termen de 30 de  zile de la depunerea la registratura 
achizitorului a facturii in baza avizului Comisiei Tehnico-Economice a achizitorului.  Plata avizelor   , 
acordurilor  si a autorizatiei de construire cad in sarcina achizitorului. 
                                 b) pentru documentatia tehnica si detalii de executie , în termen de 30 de  zile de la 
depunerea la registratura achizitorului a facturii in baza avizului Comisiei Tehnico-Economice a 
achizitorului. 
       - pentru executia lucrarilor : în termen de 30 de  zile de la depunerea la registratura achizitorului a 
facturii si a situatiei de lucrari  confirmata de achizitor. 
16.2 Executantul va redacta facturile şi situaţiile de lucrări respectînd întocmai denumirea din listele cu 
cantitati de lucrări  din proiectul avizat . Situatiile de lucrari vor fi intocmite de catre executant. 
16.3 Facturile şi situaţiile de lucrări se vor depune, la Registratura S. C Compania Locala de termoficare 
COLTERM SA Timisoara din str. Episcop Joseph Lonovici  nr 4. Orice factura prezentata direct 
compartimentelor insarcinate cu avizarea lor nu va fi luata in consideratie. 
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16.4 Executantul şi achizitorul au obligaţia de a comunica partenerului de contract orice modificare a 
numărului de cont sau a altor elemente care ar putea influenţa buna desfăşurare a operaţiunilor financiar-
bancare între părţi, în termen de maxim 5 zile de la eventuala lor modificare. 
16.5 Achizitorul nu acordă executantului  avans.  
17. Ajustarea  preţului contractului 
17.1 (1)Pretul contractului de achizitie publica este ferm, exprimat in lei,  pe toata perioada de derulare a 
contractului. 
   (2)Prin exceptie de la prevederile aliniatului precedent, pretul contractului de achizitie publica poate fi 
ajustat in perioada de derulare a contractului, pentru restul ramas de executat , numai in cazul aparitiei 
unor modificari legislative a obligatiilor angajatorului la bugetul statului privind salariile 
(ex :CAS,sanatate,somaj) pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului .  
18. Asigurări 
18.1 Asigurarea de avarie si de accidente a dotarilor si a personalului executantului in perioada de 
executie a lucrarilor revine executantului. 
18.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, 
în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate 
de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a 
angajaţilor acestora. 
19. Subcontractanţi  
 19.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii 
în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
 19.2 - (1) Executantul  are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate 
cu subcontractanţii desemnaţi. 
 (2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia 
se constituie în anexe la contract. 
 19.3 -(1) Executantul este pe deplin răspunzator faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 
 (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fată de executant de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
 19.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului se poate face numai cu avizul achizitorului si nu va modifica 
pretul contractului 
20. Amendamente  
20.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
21. Forţa majoră 
21.1 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, pe 
toată perioada în care aceasta acţionează. 
        Forta majora ,dovedita cu acte, apara de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii. 
        Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice acest lucru partenerului de contract in cel 
mult 3 zile calendaristice de la aparitia ei. 
        In termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei fortei majore,partea care a invocat-o are 
obligatia de a trimite celeilalte parti contractuale documentele atestatoare a situatiei  de forta majora , 
documente elaborate de autoritatea competenta , in functie de natura situatiei.   
 21.2 - Contractul va fi reluat dupa trecerea perioadei de actiune a factorului perturbator. Daca actiunea 
factorului perturbator dureaza mai mult de 60 de zile, oricare dintre parti contractante  poate rezilia 
contractul, cu obligatia notificarii in scris a rezilierii . 
22. Soluţionarea litigiilor 
22.1 - Litigiile dintre parti  ,ivite in derularea contractului ,vor fi solutionate pe cale amiabila. 
22.2 - Dacă solutionarea pe cale amiabila nu este posibila, litigiile urmeaza a fi solutionate de către 
instanţele judecătoreşti din localitatea achizitorului, potrivit legislaţiei române în vigoare.  
23. Limba care guvernează contractul 
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
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24. Comunicari 
24.1 - (1) Orice comunicare   între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris . 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
24.2 -Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax  cu condiţia confirmării în scris a primirii 
comunicării.  
25. Legea aplicabilă contractului 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
26. Prevederi finale 
26.1 - Prevederile contractuale referitoare la acelaşi aspect dar tratate în cuprinsul unor articole distincte 
din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole. 
26.2 - Contractul va fi semnat şi ştampilat pagină cu pagină de ambele părţi contractante. Numele şi 
prenumele persoanelor care sunt împuternicite să semneze contractul vor fi înscrise în clar pe ultima 
pagină a contractului . 
26.3  - Orice schimbare de adresă a uneia dintre părţile contractante va fi comunicată în termen de 
maxim 24 de ore partenerului de contract 
26.4  - Contractul, împreună cu anexele lui  conţine __________pagini  
Părţile au înţeles să încheie azi ....... prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.     
( se precizează data semnării de către părţi) 
                              
                          Achizitor                       Executant 
                    .............................        .............................. 
                          (semnatura autorizată)     (semnatura autorizată) 
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S.C. Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A       EXECUTANT: 
TIMI ŞOARA             
 

     CONVENŢIE  
de Securitatea şi Sănătate în Muncă, PSI şi Protecţia mediului 

 
 Anexă la contractul nr.___________________, încheiată azi________________________ 
în baza Legii nr.319/2006 şi a HG nr.1425/2006- Normelor Metodologice de aplicare a acesteia Legea 
nr.307/2006, OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare, a 
IPSSM nr.1.14 (Instrucţiunilor Proprii de Securitate şi Sănătate în Muncă)  pentru energie electrică, 
,precum şi a ______________________ _, între S.C.Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A 
Timişoara,  în calitate de achizitor şi ________________________________________în calitate de 
executant, pentru lucrarea  
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….ce se va executa în 
instalaţiile ……………………………………………………………………….., în perioada 
____________                      Lucrarea va fi coordonată de ______________________________, va fi 
executată de echipele compuse din___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
conduse de şefii de echipe_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________. 
 In vederea asigurării condiţiilor de muncă şi prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor 
profesionale, al prevenirii incendiilor şi a începuturilor de incendii, protecţia mediului precum şi pentru 
stabilirea răspunderilor celor doua firme în cazul producerii unor accidente de muncă, incendii sau 
poluarea mediului, între părţile contractante se stabilesc următoarele obligaţii şi răspunderi: 
  
CAPITOLUL I   OBLIGA ŢIILE   ACHIZITORULUI 

1.  Achizitorul va permite execuţia lucrărilor contractate numai după încheierea formelor scrise: 
proces-verbal de predare – primire  sau autorizaţie de lucru, după caz, fiind interzisă 
încredinţarea de lucrări pe baza atribuţiunilor de serviciu sau a instrucţiunilor tehnice interne. 
De asemenea, achizitorul  este emitentul permisului de lucru cu foc. 

2.  Achizitorul  va asigura luarea tuturor măsurilor organizatorice şi tehnice de securitate în 
muncă în ceea ce priveşte emiterea autorizaţiei de lucru şi admiterea la lucru în zona protejată. 

3.  Achizitorul va preda executantului zona care face obiectul contractului numai după ce a 
evacuat din zona protejată toate materialele proprii:produse inflamabile,explozibile,toxice, 
etc. 

4.  Achizitorul nu va permite accesul personalului  executantului numai  după efectuarea cu 
acesta a unui instructaj general şi a unuia specific locului de muncă unde se execută lucrarea 
prevăzută în contract. Conţinutul instructajului se stabileşte de comun acord între achizitor şi 
executant ( se vor introduce: riscurile existente, măsurile de prevenire a lor, condiţiile 
obligatorii de mediu, gestionarea deşeurilor şi situaţii de urgenţă). Instructajul va fi efectuat de 
achizitor împreună cu coordonatorul lucrării din partea executantului şi va fi consemnat într-
un proces-verbal , anexă la prezenta convenţie.  

5.  In cazul unor lucrări în zone de lucru ce nu pot fi delimitate în spaţiu de instalaţiile în 
funcţiune sau de elemente ale instalaţiilor în funcţiune, achizitorul va efectua supravegherea 
permanentă a lucrărilor prevăzute în contract. 

6.  Achizitorului îi revine sarcina de a controla modul în care personalul executantului duce la 
îndeplinire dispoziţiile sale privind desfăşurarea în deplină securitate a activităţii, a traseelor 
utilizate , a modului în care acesta respectă normele de securitate în muncă, PSI şi protecţia 
mediului specifice locului de muncă care i-a fost repartizat. Orice  neregulă va fi adusă la 
cunoştinţa conducătorilor  formaţiilor de lucru ale executantului. In cazul 
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constatării unor abateri care pun în pericol viaţa personalului din zonă, achizitorul va dispune 
imediat sistarea lucrărilor şi evacuarea întregului personal al executantului până la asigurarea 
condiţiilor normale de lucru. 

7.  Achizitorul nu va permite personalului executantului racordarea utilajelor şi mijloacelor 
proprii la sursele sale de alimentare   (abur, aer tehnologic, oxigen, gaz metan, acetilena, 
energie electrică, etc.) intrucat achizitorul nu pune utilitati la dispozitia executantului  

CAPITOLUL II.  OBLIGA ŢIILE  EXECUTANTULUI 
1.  Executantul răspunde de asigurarea personalului de specialitate pentru lucrările contractate, 

special instruit de el. Răspunde de calificarea profesională, autorizări specifice (sudori, 
legatori de sarcină, macaragii, conducători de mijloace de transport uzinale, etc.) şi de 
efectuarea instructajului de securitate în muncă specific meseriilor utilizate (periodicitate, 
conţinut, etc.), PSI şi protecţia mediului. 

2.  Executantul va asigura instruirea personalului propriu privind normele  de securitatea în  
muncă referitoare la responsabilităţile de executant şi şef de lucrare. În conformitate cu 
IPSSM - nr.1. 61. 

3.  Şeful de echipă/lucrare este unicul responsabil asupra tuturor măsurilor tehnice ce privesc 
zona de lucru, a măsurilor organizatorice de supraveghere a echipei în limita zonei de lucru, a 
disciplinei membrilor echipei în  şi în afara zonei de lucru, mutarea în alt loc de muncă, 
întreruperea şi încheierea formalităţilor de lucru, precum şi de aplicarea cu stricteţe a tuturor 
normelor de securitate în muncă, PSI şi protecţia mediului la lucrarea respectivă. 

4.  In cazul în care lucrarea contractată se execută asupra unor instalaţii în funcţiune sau în 
imediata lor apropiere, achizitorul va nominaliza persoana care va îndeplini funcţia de 
supraveghetor. In acest caz, orice modificare în componenţa echipei se va face cu acordul 
supraveghetorului şi numai după efectuarea instructajului specific cu noul lucrător. 

5.  Executantul, prin şeful de echipă, va anunţa zilnic, responsabilul obiectivului  de începerea şi 
întreruperea lucrărilor pe care le execută. 

6.  Executantul va asigura dotarea echipei cu mijloacele necesare : EIP, scule, dispozitive, 
mijloace şi echipamente de protecţie, precum şi alte materiale pentru delimitarea materială a 
zonei de lucru (împrejmuiri, indicatoare de securitate, interzicere, avertizare, informare), 
specifice lucrărilor executate, pentru executarea lucrărilor în condiţii de securitate a 
personalului. 

7.  Executantul răspunde de respectarea Instrucţiunilor Proprii de Securitate şi Sănătate în 
Muncă, PSI , protecţia mediului şi gestionarea deşeurilor, de la locul e muncă, pe toata durata 
desfăşurării lucrărilor. 

8.  Executantul (şeful de echipă/lucrare) răspunde de utilizarea conform prescripţiilor ISCIR a 
instalaţiilor de ridicat, a instalaţiilor sub presiune, etc. proprii şi celor puse la dispoziţie de 
achizitor. Totodată răspunde de starea tehnică a acestor instalaţii pe toată durata în care le are 
în folosinţă. 

9.  Executantul va interzice personalului propriu acţionarea sau manipularea instalaţiilor, 
utilajelor, etc., ale achizitorului fără acordul scris al acestuia; de asemenea nu se poate racorda 
la sursele de alimentare cu agenţi energetici (abur, oxigen, gaz metan, acetilenă) sau energie 
electrică decât în condiţiile stabilite de achizitor. 

10. Este interzisă depanarea mijloacelor de transport şi ale diferitelor utilaje, pe traseele stabilite; 
aceste operaţii se vor executa în atelierele executantului.  

11. Formaţiile de lucru ale executantului ce execută lucrări în cadrul instalaţiilor              SC 
COLTERM SA sunt obligate să respecte riguros tehnologia pentru aceste lucrări şi să nu 
recurgă la improvizaţii în reţelele de alimentare cu energie electrică. 

12. Executantul va  interzice utilizarea de către personalul propriu a surselor de apă de incendiu 
în alte scopuri. 

                                         CAPITOLUL .III.  OBLIGA ŢII  COMUNE 
 
1.  Nu se admite începerea de către executant a lucrărilor contractate decât după delimitarea 

suprafeţei pe care urmează a se executa lucrările, şi după stabilirea traseelor de acces, a 
spaţiilor pentru organizarea de şantier şi a zonelor (punctelor) pentru depozitarea materialelor 
predate-primite pe baza de proces-verbal de către cele două părţi (achizitor şi executant). 
Delimitarea suprafeţelor de lucru predate executantului vor fi marcate în teren prin inscripţia 
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ZONA DE LUCRU, sarcina marcării în teren şi după caz a împrejmuirilor revenind 
executantului. 

2.  Traseele pentru accesul personalului, aprovizionarea materialelor, circulaţia mijloacelor de 
transport şi a utilajelor executantului la locurile de muncă ale acestuia se stabilesc de achizitor 
împreună cu executantul; pe aceste trasee, personalul executantului va respecta  regulile şi 
indicatoarele de circulaţie. 

3.  Viteza maximă de circulaţie a mijloacelor de transport şi utilajelor în incinta unităţii va fi de 5 
Km/h iar în interiorul depozitelor  2 Km/h şi numai pilotate. 

4.  In situaţia executării în comun de achizitor şi executant a unor lucrări în cadrul aceleiaşi zone, 
acesta se face printr-o înţelegere scrisa aprobată de conducerile celor două unităţi. 

5.  La lucrările din vecinătatea utilajelor unde se pot produce explozii, incendii, degajări de 
substanţe toxice, în imediata apropiere a utilajelor sub tensiune, a staţiilor şi cablurilor de 
înaltă tensiune, a conductelor de gaze şi a traseelor sub presiune, asigurarea măsurilor de 
securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă precum şi protecţia mediului  se asigură  de 
către achizitor împreună cu executantul atât înainte, în timpul şi la încheierea lucrărilor. 

 
                                        CAPITOLUL IV. ALTE OBLIGA ŢII SI RĂSPUNDERI 

1.  In cazul producerii accidentelor de muncă ca urmare a nerespectării normelor şi  
instrucţiunilor de securitate în muncă, PSI sau mediu precum şi a altor reglementări în 
vigoare, acestea se vor înregistra de firma la care este încadrată persoana care a încălcat aceste 
norme şi care se face vinovată de producerea accidentului. 

2.  In cazul producerii unor accidente de muncă, incendii sau poluarea mediului în care sunt 
implicate persoane din ambele firme, cercetarea împrejurărilor şi cauzelor care au condus la 
producerea acestuia se va face în comun, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi a 
prevederilor prezentei convenţii, cu participarea, în cazul neajungerii la un acord, organelor de 
cercetare ale ITM –SM Timiş, ISCIR, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” a 
judeţului Timiş, Garda de mediu, etc. după caz, iar înregistrarea accidentului se va face la 
firma din vina căreia s-a produs neregula care a condus la producerea accidentului. 

3.  Alte măsuri de prevenire a accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale, avariilor, 
incendiilor, poluarea mediului  precum şi pentru asigurarea securităţii personalului şi 
instalaţiilor , specifice condiţiilor de tehnologie şi periculozitate locale, vor fi cuprinse într-un 
act adiţional la prezenta convenţie, încheiată între achizitor şi executant. 

4.  Prevederile prezentei convenţii referitoare la stabilirea măsurilor pentru asigurarea securităţii 
personalului, a mediului, instalaţiilor şi utilajelor, vor fi prelucrate cu întreg personalul 
achizitorului  şi a executantului, participant la lucrări. 

5.  Câte un exemplar din convenţie, cu semnăturile şi parafele, în original se va păstra  la fiecare 
parte semnatară. 

 
 
 
DIN  PARTEA  ACHIZITORULUI:     DIN PARTEA  EXECUTA NTULUI: 
ŞEF                             SEF  ………………………: 

 
 

RESPONSABIL SPP:        RESPONSABIL SPP (Serviciu Prevenire si Protectie) 
Ing.Stoica Nicolae 

 
 

RESPONSABIL P.S.I.:         RESPONSABIL P.S.I.: 
Ing.Costea Viorel 

 
 
 

Vizat: comp.juridic 
 


