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SECTIUNEA IV 
PROPUNERE 

Contract  de lucrări 
nr.______________data_______________ 

 
Preambul 

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 de lucrări,  
 
Articol 1 Părţile 
 
a) MUNICIPIUL HUNEDOARA cu sediul în Hunedoara, B-dul Libertăţii nr.17, telefon/fax 0254716322, fax 
0254716087, cod fiscal 2127028 cont trezoreria Hunedoara RO98TREZ36724700220XXXXX reprezentată prin 
OVIDIU MARIUS HADA- primar şi  CĂPÂLNĂ DANIELA - şef Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate, în calitate 
de achizitor, pe de o parte 
 
şi  
b) S.C. denumire  operator economic  ...............................................  adresa sediu ………………… 
........................................................................ telefon/fax .......................................... 
număr de înmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont 
(trezorerie, banca) .............................................................................................................. 
reprezentat prin ................................................................................................   (denumirea 
conducătorului) funcţia...............................................,în calitate de executant, pe de altă parte. 
 
Articol 2  Definiţii  
2.1.În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. parte – achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context 
d. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
e. cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor pe durata 
executării contractului 
f. ordin administrativ: orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant privind execuţia 
lucrărilor. 
g. proiectul: proiectul (documentaţia) în baza căruia sunt executate lucrările în conformitate cu 
prevederile din contract; 
h. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 
i. utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi 
terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Sunt excluse lucrările provizorii, utilajele asigurate 
de către achizitor (dacă există), echipamentele, materialele şi altele asemenea.    
j. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări inclusiv livrarea 
de materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit prevederilor contractului; 
k. echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări; 
l. bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, după 
caz; 
m. lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi 
terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni; 
n. şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi materialele, şi 
oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a şantierului; 
o. utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de produse 
petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi în proprietatea publică sau 
particulară; 
p. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, şi 
care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de referință în vederea 
monitorizării şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul;  
q. documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele achizitorului, 
documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări, calculele, programele de 
computer şi alt software, planşe, manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente tehnice 
(dacă există), care se află în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de către achizitor.  



 
 

 2 

r. utilaje asigurate de către achizitor -  reprezintă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă există) 
puse la dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate de către executant la execuţia lucrărilor, dar nu 
includ echipamentele care nu au fost recepţionate de către achizitor. 
s. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect 
sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat. 
t. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie. 
u. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în conformitate cu 
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de 
recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, recomandând sau nu 
recepţionarea lucrărilor, sau a unei părţi de lucrare (după caz) de către achizitor; 
v. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi în conformitate cu Regulamentul de recepţie 
a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către 
achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, prin care se precizează data la care executantul 
şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract. 
w. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către instanţa de 
judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării 
contractului de către cealaltă parte.  
x. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind plătibilă de 
către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire 
necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; 
y. garanţia de participare: garanţia care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea 
contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă 
derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică. 
z. garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie de către executant în scopul asigurării autorităţii 
contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.  
aa. perioada de garanţie acordată lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei şi terminarea 
lucrărilor, a cărei durată se stabileşte prin contract şi în cadrul căreia, executantul are obligaţia înlăturării, 
pe cheltuiala sa, a tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale 
sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile. 
bb. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi 
prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, 
ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
cc. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  
dd. conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de a exprima 
o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde 
prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu 
posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. 
Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub 
autoritatea şi controlul executantului. 
ee. PCCVI – plan control calitate, verificări şi încercări; 
ff. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 
 
Articol 3 Interpretare 
3.1.În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma 
de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi 
viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2.Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit. 
3.3.Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 
 
Articol 4   Obiectul contractului 
4.1.Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte pentru obiectivul de 
investiţie ”MODERNIZAREA GRADINII ZOOLOGICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA-JUDETUL HUNEDOARA 
(proiectare - PT, DTAC, DE, CS,VT, AT si executie)  în perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul contract. 
4.2.Achizitorul se obligă să plătească executantului  preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările 
prevăzute la 4.1.  
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Articolul 5.  Preţul contractului 
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este 
de_________________________ lei (fără TVA), la care se adaugă  T.V.A. 
5.2. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a opta pentru achiziţionarea unor lucrări sau servicii 
suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe 
imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi numai dacă se respectă, în 
mod cumulativ, următoarele condiţii:  
   - atribuirea să fie făcută contractantului iniţial;  
   - lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi economic, separate 
de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deşi 
separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;  
   - valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care vor fi încheiate pentru 
lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale nu depăşeşte 20% din valoarea contractului iniţial; în cazuri 
temeinic motivate ordonatorul principal de credite poate aproba majorarea procentului până la limita 
maximă de 50% din valoarea contractului iniţial pe baza unei note justificative în care vor fi precizate 
motivele care au condus la depăşirea procentului de 20% şi care este parte a dosarului achiziţiei publice, dacă 
va fi posibilă alocarea de noi surse bugetare. 
5.3. Executantul va realiza o analiză a nevoilor reale de execuţie de lucrări suplimentare, cauzele care au 
general aceste nevoi, o temeinică fundamentare a necesităţii şi oportunităţii încheierii de acte adiţionale, iar 
în cazul aplicării art.122 lit. i din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile şi completärile ulterioare.Se va avea in 
vedere fundamentarea circumstanţelor neprevăzute ce au generat apariţia lucrărilor 
suplimentare/adiţionale. 
5.4. Documentele justificative necesare a fi prezentate la solicitarea contravalorii cheltuielilor diverse şi 
neprevăzute se consideră a fi dispoziţia de şantier privind modificarea listelor de cantităti, aprobarea 
proiectantului şi a beneficiarului, respectiv documentaţia şi aprobările/avizele necesare în vederea realizării 
acestora, listele de cantităţi aferente, actul aditional la contractul de lucrări iniţial. 
5.5. La calculul procentului de majorare a valorii contractului de lucrări conform art. 122 lit i din O.U.G. nr. 
34/2006,cu modificările şi completările ulterioare,  valoarea lucrărilor suplimentare se va raporta la valoarea 
contractului iniţial, fără  a fi luată în calcul valoarea notelor de renunţare. 
 
Articolul 6.  Durata contractului 
6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte până la încheierea 
procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei bancare de bună execuţie.  
 
Articol 7  Executarea contractului  
7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, în condiţiile prevăzute la 
art.13 şi după predarea amplasamentului.  
7.2. Executarea contractului se face în conformitate cu graficul de îndeplinire, anexa nr____.parte 
integrantă din prezentul contract. 
7.3. Termenul de execuţie a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract este de .................. 
 
Articol 8  Documentele contractului 
 
8.1. Executantul va executa lucrările în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în ordinea 
enumerării, următoarele anexe: 
a) cerinţele achizitorului, respectiv  caietul de sarcini - anexa.nr.__ 
b) propunerea tehnică -  anexa nr__ 
c) propunerea financiară - anexa nr.__ 
d) garanţia de bună execuţie - anexa nr.__ 
e) lista cu subcontractanţii; - anexa nr.__ 
f) graficul de îndeplinire a contractului -  anexa nr.___ 
g)alte documente care fac parte din contract:după caz 
- contractele de asociere - anexa nr___ 
- angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ – anexa nr____ 
8.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate 
stabilită la art.8.1. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 4 

Articol 9 Protecţia patrimoniului cultural naţional   
 
9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic 
sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea absolută a 
achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia.  
9.2. Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte 
persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după 
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a 
îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de 
dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor 
stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor adăuga la preţul contractului. 

9.3. Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la 
clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens, organele abilitate în acest scop.  
 
Articol 10 Obligaţiile executantului   
10.1. (1) Executantul are obligaţia de a, de a executa, finaliza şi remedia orice defecţiuni ale lucrărilor 
executate în baza documentaţiei în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.  
 (2) Executantul are obligaţia de a furniza echipamentele şi documentele specificate în contract, 
precum şi tot personalul necesar, bunurile, consumabilele şi alte produse sau servicii necesare execuţiei, 
finalizării lucrărilor şi remedierii tuturor erorilor /defecţiunilor constatate la documentaţia tehnico-
economică/documentaţia de avizare şi/sau a lucrărilor executate. 
10.2. (1) Proiectarea ( etapele PT, DTAC, DE, CS,VT, AT ) este realizată de către executant. 

(2) Executantul va elabora proiectul necesar execuţiei Lucrărilor în conformitate cu caietul de sarcini 
şi Studiul de Fezabilitate precum şi alte date puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta. 

(3)  Executantul va transmite   achizitorului cu promptitudine documenţia  elaborată în 3 exemplare pe 
hartie + 1 exemplar pe suport electronic. 

(4)  În termen de 14 zile de la primire, achizitorul va notifica toate observaţiile sau, dacă proiectul 
transmis nu este în conformitate cu prevederile Contractului, îl va respinge, cu prezentarea 
motivaţiei. Este interzisă execuţia lucrărilor cuprinse în proiectul transmis achizitorului pentru 
aprobare, în intervalul de 14 zile de la transmitere, precum şi a părţilor de proiect care au fost 
respinse. Proiectul care a fost respins va fi corectat şi retransmis cu promptitudine. Executantul va 
retransmite toate proiectele pentru care a primit observaţii, luând în consideraţie, acolo unde este 
necesar, observaţiile primite. 

(5) Executant va fi responsabil pentru proiectul din oferta prezentată şi pentru proiectul elaborat 
potrivit prevederilor acestei Clauze, pentru ambele fiind necesară conformitatea cu scopurile 
definite în Contract şi de asemenea va fi responsabil pentru încălcarea, la elaborarea proiectelor, a 
oricărui brevet sau drept de autor. 

(6)      Documentatia se va elabora in conformitate cu continutul cadru al Proiectului Tehnic si a 
Detaliilor de Executie stipulat in Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului – 
cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventie 
si in Ordinul nr. 863/02.07.2008 al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor pentru 
aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi di H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea 
continutului – cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a 
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de 
interventie. 

10.3. Executantul are obligaţia de a îndeplini contractul în conformitate cu cerinţele achizitorului, cu 
propunerea tehnică, cu respectarea normativelor şi a procedurilor reglementate prin legislaţia în vigoare, 
astfel încât lucrările (provizorii sau permanente) să asigure rezistenţa, stabilitatea şi siguranţa în exploatare 
a acestora. 
10.4. Executantul va transmite spre aprobare, oricând sunt cerute de către reprezentantul/reprezentanţii 
achizitorului, detalii referitoare la măsurile şi metodele pe care acesta le propune spre a fi adoptate pentru 
executarea lucrărilor. Nu va fi admisă nicio modificare a acestor măsuri sau metode fără ca acest lucru să fie 
supus în prealabil aprobării achizitorului. 
10.5. (1) Executantul are obligaţia de a asigura, în conformitate cu prevederile contractului sau cu 
instrucţiunile reprezentatului achizitorului, condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii atât pentru 
personalul propriu cât şi pentru pentru personalul autorităţilor publice legal constituite, care pot fi angajaţi 
în zona şantierului pentru execuţia unor lucrări care nu sunt cuprinse în contract.  
     (2) Instrucţiunea reprezentatului achizitorului va constitui o modificare, dacă acesta produce 
executantului cheltuieli suplimentare şi/sau prelungirea duratei de execuţie. 
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    (3)  Executantul va fi responsabil pentru propriile activităţi de execuţie pe şantier şi va coordona şi 
activităţile subcontractanţilor cu respectarea condiţiilor specificate în cerinţele achizitorului. 
10.6. (a) Executantul are obligaţia de a notifica reprezentatului achizitorului cu cel puţin 3 zile înainte de 
data previzionată de acesta cu privire la cantităţi importante de echipamente sau alte bunuri ce vor fi livrate 
pe şantier; 
         (b) Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, asigurarea, primirea, 
descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor bunurilor şi materialelor necesare execuţiei lucrărilor; 
         (c) Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despăgubiri pentru daunele, pierderile şi 
cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă din transportul bunurilor. 
10.7. (1) Executantul răspunde de propriile utilaje destinate executării lucrărilor. 
         (2) Executantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul  ori de câte ori intenţionează să retragă de pe 
şantier un utilaj.  
          (3) Pentru vehiculele care transportă bunuri sau personal al executantului în afara şantierului, nu este 
necesară înştiinţarea achizitorului. 
10.8.  (1) Executantul va transmite reprezentantului achizitorului, următoarele probe de materiale şi 
informaţii relevante pentru a fi analizate în conformitate cu prevederile contractului: 
    (a) probe standard prelevate de la producător şi probe specificate în contract, toate pe cheltuiala 
executantului; şi 
    (b) probe suplimentare indicate de către reprezentantul achizitorului, pe cheltuiala executantului.  
    (c) toate certificările materialelor şi proceselor în conformitate cu cerinţele autorităţilor competente,    

(2) Fiecare probă va fi etichetată, cu menţiunea originii şi locului de utilizare în lucrare. 
10.9. (1)  Executantul are obligaţia de a întocmi toate documentele de şantier pentru operaţiunile zilnice, 
într-un format stabilit de către achizitor. Aceste documente vor fi păstrate pe şantier iar executantul va 
înregistra zilnic minim următoarele informaţii:  

- condiţiile atmosferice, întreruperea lucrărilor datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, 
programul de lucru, numărul şi calificarea personalului ce lucrează pe şantier, materialele 
aprovizionate, materialele încorporate în lucrări, utilajele defecte, testele efectuate, 
eşantioanele trimise, evenimentele neprevăzute, precum şi dispoziţiile verbale date 
executantului; 

- obstacolele şi alte dificultăţi întâmpinate de executant în execuţia lucrărilor, pe parcursul 
perioadei de raportare. 

(2) Documentele de şantier prevăzute la aliniatul precedent vor conţine în ataşament înscrisuri 
detaliate referitoare la toate elementele care sunt verificate pe şantier şi utilizate pentru calculul plăţilor 
către executant, cum ar fi lucrările terminate, cantităţile reale, materiale aprovizionate acceptate pentru a 
fi încorporate în lucrări.  

(3) Înscrisurile din documentele de şantier sunt semnate de către executant la momentul înregistrarii 
şi contrasemnate de achizitor sau de reprezentantul achizitorului, în maxim 7 zile lucrătoare  de la data 
înregistrării. 

(4) În cazul în care există dezacorduri asupra unei înregistrări, executantul are obligaţia de a  
comunica în scris, reprezentantului achizitorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care s-a 
efectuat înregistrarea, comentariile sale care vor fi cuprinse într-o anexă. 

(5) În cazul în care executantul nu completează documentele timp de 5 zile consecutiv, 
reprezentantul achizitorului, are drept de acces şi de verificare a tuturor elementele/documentelor necesare 
determinării lucrărilor efectuate de executant. 
10.10.  (1)  Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea şi întreţinerea 
lucrărilor conform prevederilor din cerinţele achizitorului.  

(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei potrivit prevederilor art.19 numai după 
terminarea acestei instruiri. 

 
10.11 Execuţia lucrărilor - Prevederi generale 
(1)  Executantul are următoarele obligaţii: 
    a) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, prin personal 
propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi prin sistemul propriu de calitate conceput şi 
realizat; 
    b) convocarea factorilor (Inspectoratul de Stat în Construcţii, Proiectantul, Dirigintele de Şantier, 
Reprezentantul Executantului, Beneficiarul)) care trebuie să participe la asigurarea condiţiilor necesare 
verificării lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei, precum şi executării acestora, în scopul 
obţinerii acordului de continuare a lucrărilor; 
    c) soluţionarea lipsurilor, neconformităţilor, defectelor şi neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie 
numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului; 
   d) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau 
pentru care există argremente tehnice, care conduc la realizarea exigenţelor de performanţă esenţiale, 
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precum şi gestionarea probelor martor. Produsele şi procedeele prevăzute în proiect pot fi înlocuite cu altele 
care îndeplinesc condiţiile precizate, numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului; 
   e) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător 
exigenţelor de performanţă esenţiale; 
    f) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi 
amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în cazul producerii 
unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor; 
    g) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a 
predat achizitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei; 
    h) aducerea la îndeplinire, a termenelor stabilite, a măsurilor depuse prin actele de control sau prin 
documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii; 
    i) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa atât în perioada de 
execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii; 
    j) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor. 
(2)  Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi 
pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   
(3)  Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 
(4)  Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului spre aprobare, înainte de începerea execuţiei 
lucrării, graficul de plăţi necesare execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.  
 (5) Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, o copie a prezentului contract, un exemplar al 
documentaţiei  de execuţie, modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor prezentului contract 
în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii precum şi de către persoane autorizate de 
achizitor, la cererea acestora. 
(6)  Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele 
contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, 
verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt 
cerute de achizitor. 
(7)   (a) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, 
menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile 
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca 
obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care 
acestea contravin prevederilor legale. 

(b) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi 
în execuţie care generează cheltuieli suplimentare, atunci aceste cheltuieli vor fi acoperite de achizitor. 
(8)   (a) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, 
precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare 
îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(b) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile 
sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe 
cheltuiala sa, îndeplinind în prealabil obligaţiile prevăzute la art.10.3. 
(9)  Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii defectelor calitative, 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 (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât 
acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol 
pentru respectivele persoane. ; 

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

 c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind protecţia 
mediului  pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de 
lucru. 

   d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor 
proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare. 

e) de a lua măsurile necesare pentru asigurarea tuturor elevilor şi evitarea oricărui accident, în zona 
de lucru. 
(10)  Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor din vina sa, în 
vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea 
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defectelor vor fi verificate şi aprobate de reprezentantul/reprezentanţii achizitorului. Executantul nu va fi 
îndreptăţit la ajustarea preţului contractului sau la prelungirea perioadei de execuţie pentru remedierea 
defecţiunilor apărute din vina sa. 
(11)  Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor 
şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului administrativ de începere a 
lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.  
(12)   (a) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra 
respectarea cerinţelor prezentului contract, sistemul care va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în 
propunerea tehnică.  
  (b) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul de nici una din 
sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract. 
(13)   (a) Executantul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile şi taxele pentru căile de acces cu 
destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De 
asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara 
şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului contract. 
 (b) Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi 
necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces; 
 (c)Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de 
acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru 
utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea 
drumurilor de acces; 
(14)   (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia de a nu 
stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

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

proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
  (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 

daunelor-interese, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia 
prevăzută la alin.(1) pentru care responsabilitatea revine executantului. 
(15)   (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau orice cale de acces ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către 
traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va 
folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod 
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, 
să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale 
drumurilor şi podurilor respective. 

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, 
atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, 
doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar 
prevederile respective se vor aplica în consecinţă. 

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu 
sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau 
altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind 
avarierea respectivelor căi de acces sau drumuri. 

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este responsabil şi 
va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau căi de acces care comunică cu sau 
care se află pe traseul şantierului.  
(16)   (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care 
nu mai sunt necesare. 

    (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai 
acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 
obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
(17)  Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-
un interval de 10 ani1 de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă 

                                                 
1 Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare 
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a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de 
execuţie aferente execuţiei lucrării. 
(18)  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 
utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

b) daune-interese, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
încălcare rezultă din respectarea cerinţelor caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

(19)  Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, următoarele : 
a) factura fiscală; 
b) situaţia de lucrări; 
c) proces-verbal de recepţie; 
d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă; 
e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import; 
f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate; 
g) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI.   
(20)  Dacă  executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altă 
grupare de două sau mai multe persoane: 
a)aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant 
pentru toţi membrii asocierii; şi 
b)executantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a achizitorului 
10.12  Codul de conduită 

(1) Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor 
conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va 
abţine să facă afirmaţii publice în legătură lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a 
achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale 
în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi 
va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul. 

(2) Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, 
culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului. 

(3)  Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi se 
oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, 
facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui 
act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza 
sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul  contract sau cu orice alt contract încheiat cu 
acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract conform prevederilor art. 27.4, fără a 
aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de executant. 

(4) Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din 
acesta, şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii 
din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă formă de 
retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract. 

(5)  Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu 
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului, fără aprobarea 
prealabilă în scris a Achizitorului. 

(6)  Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, 
inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia 
cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul şi personalul său, salariat ori 
contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei 
alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă 
şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al 
derulării prezentului contract. Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna 
Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate 
în cursul sau în scopul executării prezentului Contract. 

(7) Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale.  
10.13  Conflictul de interese 
(1) Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea 

compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea 
în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor 
de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese 
apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 5 zile 
de la apariţia acestuia.  



 
 

 9 

(2) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este 
necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau 
contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea 
genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 7 zile şi fără vreo compensaţie din partea 
Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii 
din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.  

(3) .Executantul trebuie să evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a 
personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care 
executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine 
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide 
încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract, în condiţiile prevăzute la art. 27.4. 

(4)  Executantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract, persoane fizice sau 
juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în 
cadrul aplicării procedurii de atribuire aferentă acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni 
de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauză imorală. 
 

10.14  Legislaţia Muncii şi Programul de lucru 
(1) Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului , inclusiv legislaţia în 

vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare 
şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.  

(2) Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite 
în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea. 

(3) Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate 
de securitatea muncii. 

(4)  Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi uzanţele 
religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului 
normal de lucru specificat în contract, cu următoarele excepţii: 

a) se specifică altfel în contract 
b) reprezentantul/reprezentanţii achizitorului îşi dă consimţământul; 
c) activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau 

pentru siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat reprezentantul/reprezentanţii 
achizitorului.  

(5) Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru 
fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât 
reprezentantul/reprezentanţii achizitorului să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea 
supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.  

 
10.15  Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă  
(1) Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile sociale 

pentru personalul său. De asemenea, executantul va asigura facilităţi şi pentru personalul achizitorului 
responsabil pentru buna derulare a contractului. 

(2) Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nicio 
structură care face parte din lucrările permanente. 
 

10.16  Sănătatea şi securitatea muncii 
(1) Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe 

şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de 
a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor. 

(2)  Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei 
responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale. 

(3)  Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi 
incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice 
(utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei 
aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu 
prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe 
timpul desfăşurării contractului. 

(4)  În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 
desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform 
prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.  

(5)  Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile 
sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor. 
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(6)  Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi. 
 
Articol 11  Obligaţiile achizitorului 
 
(1) După semnarea contractului, achizitorul are obligaţia de a desemna un reprezentant/ reprezentanţi 

(ingineri cu experienţă şi calificare corespunzătoare pentru a-şi îndeplini responsabilităţile care îi revin 
potrivit prevederilor legale şi ale contractului - diriginte de şantier, specialişti atestaţi). 

(2)  Reprezentantul/reprezentanţii achizitorului acţionează în numele achizitorului de fiecare dată când 
îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract. 

(3) Reprezentantul/reprezentanţii achizitorului nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatară, de 
sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile prevăzute în prezentul contract. 

(4)  Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, 
propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de reprezentantul/reprezentanţii 
achizitorului nu vor absolvi executantul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor 
contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi. 

(5) Dacă pe parcursul derulării contractului, achizitorul intenţionează să înlocuiască 
reprezentantul/reprezentanţii săi, acesta are obligaţia de a transmite executantului cu cel puţin 5 zile 
înainte de data propusă pentru înlocuire, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi experienţa relevantă 
a celui care este potenţialul înlocuitor al acestuia.  

(6) Reprezentatul/reprezentanţii achizitorului are obligaţia de a solicita aprobarea Achizitorului înainte de 
iniţierea următoarelor acţiuni: 

(a) prelungirea duratei de execuţie; 
(b) suspendarea parţială sau integrală a executării lucrărilor;  
(c) recepţia lucrărilor; 
(d) emiterea procesului verbal de recepţie finală; 
(e) aprobarea sau stabilirea unor cheltuieli suplimentare către executant.  

(7) Reprezentatul/reprezentanţii achizitorului poate emite către executant instrucţiuni şi planşe 
suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru execuţia lucrărilor şi remedierea oricăror 
defecţiuni, în conformitate cu prevederile contractului. Executantul va primi instrucţiuni numai de la 
reprezentatul/reprezentanţii achizitorului sau de la un asistent căruia i-a fost delegată autoritatea . În 
cazul în care o instrucţiune constituie o modificare, se vor aplica prevederile art. 10.3. 

(8)  Executantul va respecta instrucţiunile primite de la reprezentatul / reprezentanţii achizitorului sau de la 
asistenţii delegaţi pentru orice problemă în legătură cu contractul. Aceste instrucţiuni vor fi date în scris. 

(9) Reprezentatul/reprezentanţii achizitorului poate după caz, să atribuie sarcini, să delege autoritatea şi să 
revoce, aceste sarcini sau delegări, asistenţilor săi. Delegarea sau revocarea vor fi făcute în scris, 
transmise părţilor şi vor intra în efectivitate după primirea documentelor de către achizitor şi executant, 
care confirmă delegarea responsabilităţilor. 

(10) La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare 
execuţiei lucrărilor.  

(11) (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, 
următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului 
şantierului. 

(2) Cheltuielile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către executant. 
 
Articol  12   Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
 
12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu 0,05 % din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor. 
12.2. – În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 74 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, conform art. 21.1. şi art. 21.2,  atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca 
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05%/zi din plata neefectuată. 
12.3. – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi, în mod culpabil şi 
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune- 
interese. 
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12.4. -  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu 
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data 
denuntăţii unilaterale a contractului. 
 
Articol 13  Garanţia de bună execuţie a contractului 
13.1 – (1)Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10%  
pentru perioada de …… şi, oricum, înainte de începerea execuţiei contractului.  
            Garantia de bună executie a contractului de prestări servicii şi lucrări  poate fi constituită prin: 
             a). instrument de garantare emis in condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de 
asigurări care se prezintă in original, in cuantumul si pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire;  
Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă. 
Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa: 

        - condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul 
garantat; sau 

       - necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la 
culpa persoanei garantate.  

sau 
        b). Retineri succesive din sumele datorate din situaţiile de plată lunare, într-un cont deschis la o 

bancă agreată de ambele părţi şi pus la dispoziţia Achizitorului. 
              (2)Ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a 
contractului, nu mai târziu de 15 zile de la data încheierii fiecărui contract subsecvent. 
13.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a 
contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile 
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 
achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost 
respectate.  
13.4 – (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie Conform prevederilor art. 91-92 din 
H.G. nr. 925/2006. 
            (2) Ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a 
contractului, nu mai târziu de 15 zile de la data încheierii fiecărui contract subsecvent. 
13.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului, aceasta fiind acordată în 
condiţiile specifice prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 
Articol 14 Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului  
 
14.1. Informaţii despre şantier  
(1) Achizitorul va pune la dispoziţia executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante 

referitoare la structura geologică şi condiţiile hidrologice de pe şantier, inclusiv aspecte legate de mediu 
care se află în posesia sa atât înainte de începerea lucrărilor cât şi a celor care survin pe parcursul 
derulării prezentului contract. Executantul va avea responsabilitatea interpretării acestor date. 

(2) Se consideră că executantul a obţinut toate informaţiile necesare referitoare la riscuri, evenimente 
neprevăzute şi alte circumstanţe care pot influenţa sau afecta lucrările.  

(3) Se consideră că executantul a inspectat şi examinat şantierul, împrejurimile acestuia, datele menţionate 
mai sus şi alte informaţii disponibile, inclusiv următoarele (fără a se limita la acestea): 

    (a) forma şi natura şantierului, inclusiv condiţiile subterane; 
    (b) condiţiile hidrologice şi climaterice; 
    (c) volumul şi natura activităţii şi bunurilor necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea 
oricăror defecţiuni; 
    (d) legislaţia, procedurile şi codul muncii; şi 
    (e) cerinţele referitoare la căi de acces, cazare, facilităţi, personal, energie, transport, apă şi alte servicii. 
 
14.2. Instalarea şantierului  
(1) Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea avea nevoie pentru 

instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de achizitor nu sunt 
suficiente. 



 
 

 12 

(2) Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor şantierului, 
cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei publice.Executantul 
trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile prevăzute de legislaţia 
aplicabilă în domeniu. 
 

14.3. Depozitarea pământului excavat 
(1) a. Executantul achiziţionează pe riscul şi cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca loc 
de depozitare temporară a pământului excavat în plus faţă de terenurile pe care achizitorul le pune la 
dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau provizorie.  

b. Executantul trebuie să prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al achizitorului care 
poate refuza autorizarea sau subordonarea dispoziţiilor speciale luate, mai ales pentru amenajarea de 
depozite dacă motivele de interes general, cum ar fi protecţia mediului, le impun. 

 
14.4. Securitatea şi igiena şantierului  
(1)  (1) Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe şantier. 
             (2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul achizitorului şi oricare 
alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului de către achizitor. 
(2) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, precum şi 

ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier.Acesta va avea în vedere toate reglementările şi 
instrucţiunile autorităţilor competente.  

(3) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura în care 
este nevoie executantul va asigura şi  împrejmuirea şantierului. 

(4) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole 
pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.  

(5)  Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu panouri 
provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la nevoie 
păzite. 

(6)  Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igena instalaţiilor de pe şantier destinate 
personalului, chiar şi prin instalarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de salubritate, dacă 
complexitatea şantierului o justifică.  

(7) Toate măsurile de securitate şi igenă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului. 
(8) În cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile 

autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile necesare înainte 
ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte. 

(9) În caz de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
(10) Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de responsabilităţi.  
(11) Achizitorul informează executantul de toate disfuncţionalităţile cauzate de personalul de intervenţie pe 

şantier împiedicând buna desfăşurare a activităţii acestuia. 
(12) Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate.  

 
14.5. Măsuri împotriva muncii la negru 
(1) Executantul sau fiecare membru al asocierii, trebuie să impună personalului să poarte în permanenţă, în 

incinta şantierului, un element de identificare, conţinând informaţii cu privire la persoană şi angajator. 
(2) Executantul sau fiecare membru al asocierii este obligat să stabilească o înregistrare care să cuprindă 

toate persoanele angajate care au acces pe şantier. 
(3)  Înregistrarea prevăzută la 14.5.2 este ţinută la zi şi pusă la dispoziţia persoanei autorizate de achizitor şi 

a tuturor autorităţilor competente.  
(4)  Executantul îşi informează subcontractanţii că aceste obligaţii le sunt aplicabile. El rămâne responsabil 

de respectarea acestora pe toată durata de execuţie a lucrărilor. 
 

14.6. Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice 
(1) Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să fie 

conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de 
către executant aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi 
dispozitive de semnalizare fără a aduce atingere articolului 14.2.3. 

(2) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în aceleaşi condiţii, 
de la executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este întreruptă şi 
a semnalizării drumurilor deviate. 
 

14.7. Menţinerea reţelelor de comunicaţii şi a debitului de apă 
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(1) Executantul trebuie să conducă execuţia potrivit instrucţiunilor date şi a restricţiilor, în special a celor 
care fac referire la reţelele de comunicaţii şi la debitul de apă, astfel încât să menţină în condiţii 
normale de funcţionare reţelele de orice natură care traversează şantierul. 

(2) În cazul în care executanul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a încălca atribuţiile 
autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile necesare înainte 
ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte. 

(3) În caz de urgenţă sau pericol aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă. 
(4) Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilităţi executantul.  

 
14.8. Constrângeri speciale pentru execuţia lucrărilor în apropierea ariilor protejate 
(1) Dacă execuţia lucrărilor se desfăşoară în apropierea ariilor protejate sau deţinătoare de certificate de 
protecţie a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul şi cheltuiala sa, măsurile necesare pentru a reduce 
în măsura în care este posibil, efectele care pot cauza dificultăţi de acces, zgomotul motoarelor, vibraţii, 
fum şi praf. 
 
14.9. Demolarea construcţiilor 
(1) Executantul nu poate demola construcţiile din interiorul şantierului înainte de a notifica achizitorul. 

Notificarea va fi transmisă acestuia cu 3 zile lucrătoare înainte, iar netransmiterea unui răspuns din 
partea achizitorului în termen de 3 zile lucrătoare se consideră acord cu privire la demolarea 
construcţiilor. 

(2) În privinţa selecţiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispoziţiilor legislaţiei în domeniu 
referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau demontare. 
 

14.10. Gestiunea deşeurilor pe şantier  -  Principii generale 
(1) Valorificarea sau eliminarea deşeurilor create prin lucrările care fac obiectul prezentului contract, intră 

în responsabilitatea achizitorului ca producător al deşeurilor şi a executantului ca deţinător al deşeurilor 
pe durata execuţiei lucrărilor. 

(2)  Executantul este producătorul deşeurilor în privinţa ambalajelor produselor pe care le foloseşte şi a celor 
rezultate din intervenţiile sale. 

(3) Executantul efectuează tranzacţiile prevăzute în legislaţie cu privire la colectarea, transportul, 
depozitarea, eventuala evacuarea a deşeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul prezentului 
contract, conform reglementărilor legale. 

(4)  Pentru deşeurile periculoase se vor utiliza formularele specifcie legislaţiei în vigoare. 
(5) Înainte de începerea lucrărilor, achizitorul, transmite executantului, toate informaţiile pe care le 

consideră necesare pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor, conform prevederilor legale. 
(6) Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în lucrări . 
(7) Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja de deşeurile rezultate, amplasamentul pus la 

dispoziţie pentru execuţia lucrărilor.  
 
14.11. Eliberarea şantierului  
(1) După primirea procesului verbal de recepţie finală, executantul are obligaţia de a îndepărta din şantier 

toate utilajele, surplusul de materiale, molozul, deşeurile şi lucrările provizorii. 
(2)  Dacă acestea nu sunt evacuate în termen de  5 de zile de la semnarea procesului verbal  de recepţie 

finală, achizitorul poate vinde sau dispune de bunurile rămase. Achizitorul va fi îndreptăţit la plata 
cheltuililor în legătură cu vânzarea bunurilor sau pentru degajarea şi amenajarea şantierului. 

(3)  În cazul în care suma rezultată din vânzarea bunurilor nu acoperă cheltuielile efectuate de achizitor, 
executantul va plăti acestuia diferenţa. 

 
Articol 15  Începerea şi execuţia lucrărilor  
15.1. Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data predării amplasamentului şi semnarea 
procesului verbal de predare – primire, în termen de ...........zile de la notificarea din partea Achizitorului. 
15.2.  Achizitorul prin reprezentantul său împuternicit, va emite ordinul de începere a lucrării prin care va 
solicita prezentarea executantului în vederea predării amplasamentului, semnării procesului verbal de 
predare-primire şi începerea execuţiei lucrării. 
15.3. Executantul are obligaţia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire şi 
de a începe executarea lucrării cel mai târziu la expirarea termenului prevăzut la art. 15.1 alin. (2), sub 
sancţiunea aplicării de penalităţi pentru fiecare zi de întarziere în cuantumum de 0,05 % din valoarea 
contractului fără TVA. 
15.4. Executantul nu datorează penalităţi pentru nepreluarea amplasamentului, în termenul prevăzut la 
art.15.1. dacă acest fapt se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului administrativ de 
începere a lucrării) sau unui caz de forţă majoră. 
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15.5.Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului şi începerea executării lucrării 
contractate în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 15.1. atrage rezilierea 
contractului cu consecinţa reţinerii garanţiei de bună execuţie şi suplimentar plata de daune-interese pentru 
diferenţa dintre cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului şi valoarea garanţiei de bună execuţie 
constituită. Rezilierea intervine de drept fără punere în întârziere şi fără a fi necesară îndeplinirea vreunei 
alte formalităţi. 
15.6. Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 
15.7.Executantul are obligaţia de a derula şi finaliza lucrările conform graficului general de execuţie şi să fie 
terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date 
contractuale.  
15.8. Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, în termen de maxim 10 de zile de la data predării 
amplasamentului şi semnarea procesului verbal de predare – primire, graficul de execuţie de detaliu alcătuit 
în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, pe parcursul  desfăşurării lucrărilor, acestea nu concordă 
cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic 
revizuit ori de câte ori programul anterior este neconform cu stadiul real al executării, în vederea terminării 
lucrărilor la data prevăzută în prezentul contract. Graficul revizuit nu îl absolvă pe executant de niciuna 
dintre îndatoririle asumate prin contract. 
 Acest grafic va include: 
 (a) ordinea în care executantul intenţionează să execute lucrările, prezentare a documentelor 
executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, construcţie, montare, testare, punere în 
funcţiune şi efectuare a probelor; 
 (b) perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în cerinţele 
achizitorului; 
 (c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în contract, şi  
 (d) un raport justificativ care să includă: 

(i) o descriere generală a metodelor pe care executantul intenţionează să le aplice şi a 
principalelor etape de execuţie a lucrărilor, şi    
 (ii) detalii cuprinzând estimările rezonabile ale executantului privind necesarul de personal 
pe categorii numărul utilajelor executantului necesare pe şantier pentru realizarea fiecărei 
etape principale de lucrări,  

(e) toate datele, termenele şi obiectivele principale în contract, în special data de începere a 
lucrărilor, termenul de obţinere a autorizaţiei de construire şi durata de executie, 
(f) data la care executantul şi-a planificat finalizarea lucrărilor, 
(g) conexiunile logice şi dependenţele existente între activităţi, 
(h) drumul sau drumurile critice, 
(i) datele la care executantul necesită orice tip de informaţii sau orice altceva pe care achizitorul 
este obligat să i le furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces pentru diferite secţiuni ale şantierului.  
Toate programele generale ulterioare vor indica, în plus faţă de datele deja menţionate: 
(j) progresul real realizat la fiecare activitate şi impactul pe care acesta îl are asupra lucrărilor 
restante şi 
(k) orice modificare a duratei de execuţie rezultată în urma unei prelungiri a duratei acordate de 
către reprezentantul/reprezentanţii achizitorului de achizitor. 

15.9.Dacă în termen de 10 zile după primirea programului, reprezentantul/reprezentanţii achizitorului nu 
transmite o înştiinţare executantului, în care să menţioneze că programul nu corespunde prevederilor 
contractului, executantul va acţiona în conformitate cu acesta şi cu celelalte obligaţii pe care trebuie să le 
îndeplinească potrivit prevederilor prezentului contract.  
15.10.Dacă reprezentantul/reprezentanţii achizitorului transmite o înştiinţare executantului în care se 
menţionează că programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor prezentului contract sau evoluţiei 
lucrărilor şi intenţiilor declarate, executantul va transmite acestuia un program actualizat  în termen de 
maxim 5 zile. 
15.11. Executantul va furniza persoanei autorizate de achizitor actualizari săptămânale/lunare ale 
programului de execuţie prin care să confirme durata, locul şi natura fiecarei activităţi care se va efectua pe 
şantier în cursul săptămânii ulterioare. Personalul achizitorului va fi îndreptăţit să-şi planifice activitatea 
conform programului executantului. 
15.12.Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, graficele de lucrări pentru fiecare 
săptămână şi lună din intervalul de execuţie a contractului. Deficienţele constatate în activităţi la sfârşitul 
unei săptămâni sau luni planificate vor fi remediate în programul ulterior prin eliminarea fiecărei deficienţe 
în perioada următoare, sau in caz contrar, executantul va menţiona în scris motivele pentru care remedierea 
deficienţelor nu poate fi realizată.  
 
Articol 16  Întârzierea, suspendarea şi reluarea execuţiei lucrărilor 



 
 

 15 

 
16.1. În cazul în care:  

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi/sau alte circumstanţe 
neobişnuite susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului, îndreptăţesc 
executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a 
acestora.  

În condiţiile de mai sus, părţile vor revizui de comun acord asupra oricărei prelungiri a duratei de execuţie la 
care executantul are dreptul; 
16.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.b al art.16.1. se realizează la dispoziţia 
scrisă a achizitorului. 
           (2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare, 
adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarera în ritmul normal. 
16.3. Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în art.16.1 acesta are dreptul de a suspenda lucrările 
sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 32 de zile de la expirarea 
termenului prevăzut la art.12.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului. 
16.4. Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei 
părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de proteja, păstra şi asigura 
paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor. 
16.5. În cazul în care executantul va înregistra întârzieri ca urmare a suspendării lucrărilor şi/sau ca rezultat 
al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o înştiinţare având dreptul la o prelungire a 
duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată. 
16.6. Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie astfel cum sunt prevăzute la 
art.16.5 dacă aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecinţelor unor lucrărilor sau materialelor 
necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza. 
16.7. (1) După confirmarea şi/sau dispunerii reluării activităţii, executantul şi achizitorul vor examina 
împreună lucrările, echipamentele şi materialele afectate de suspendare.  

(2) Executantul va remedia toate deteriorările sau defecţiunile lucrărilor, echipamentelor sau 
materialelor sau orice pierdere a acestora, produse în timpul suspendării. 
16.8. În cazul în care executarea contractului este viciată de erori substanţiale, nereguli sau de fraudă, 
părţile pot suspenda executarea acestuia. 
16.9. (1) În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile executantului, 
achizitorul poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea 
sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei. 

(2) Reluarea execuţiei lucrărilor după suspendarea în condiţiile alin.(1) se realizează numai după 
dispoziţia scrisă a  achizitorului. 

Articol 17 Testarea  
 
17.1.Executantul are obligaţia de a furniza toată aparatura, asistenţa tehnică, documentele şi alte 
informaţii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, forţă de muncă, materiale şi 
personal cu calificarea şi experienţa corespunzătoare, necesare pentru realizarea eficientă a testelor 
specificate. 
17.2. Executantul va stabili împreună cu reprezentantul achizitorului data şi locul pentru desfăşurarea 
testelor specificate pentru echipamente, materiale şi alte părţi ale lucrărilor. 
17.3. (1) Reprezentantul achizitorului are dreptul de a schimba locul sau detaliile testelor specificate sau 
de a determina executantul pentru efectuarea unor teste suplimentare.  

(2) Dacă aceste teste modificate sau suplimentare demonstrează că echipamentele testate, 
materialele sau calitatea execuţiei nu respectă prevederile contractului, atunci cheltuielile efectuării 
acestora vor fi suportate de către executant. 

(3) Reprezentantul achizitorului va înştiinţa executantul, cu cel puţin 24 de ore înainte, cu privire la 
intenţia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dacă acesta nu se prezintă la data şi locul convenite, 
executantul poate începe efectuarea testelor, cu excepţia cazurilor în care reprezentantul achizitorului 
dispune altceva, şi testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezenţa acestuia. 
17.4.  (1) Executantul va transmite cu promptitudine reprezentantului achizitorului rapoarte privind 
rezultatele testelor vizate pentru conformitate.  

(2) Dacă rezultatele testelor sunt corespunzătoare, reprezentantul achizitorului va aproba buletinele 
de încercare ale executantului, sau va emite un certificat care va confirma rezultatele testelor.  

(3) Dacă reprezentantul achizitorului nu a participat la teste, se consideră că acesta a acceptat 
rezultatele ca fiind corect obţinute. 
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17.5. Dacă în urma examinării, inspecţiei, măsurătorii sau testării se identifică echipamente, materiale, 
proiecte sau lucrări cu deficienţe sau neconforme cu prevederile contractului, reprezentantul achizitorului le 
va respinge ca necorespunzătoare prin transmiterea unei înştiinţări către executant cuprinzând motivaţia 
respingerii.  
17.6. Executantul va remedia deficienţele în termen de 5 zile şi se va asigura că produsul remediat este în 
conformitate cu prevederile contractului. 
17.7. (1) Dacă reprezentantul achizitorului solicită refacerea testelor pentru echipamentele, materialele, 
lucrările remediate, acestea se vor repeta în termenii şi condiţiile iniţiale.  

(2) Eventualele cheltuieli suplimentare pentru refacerea testelor vor fi suportate de către executant.  
17.8. Fără a lua în considerare testele sau certificările anterioare, reprezentantul achizitorului poate solicita 
executantului: 
    (a) să înlăture de pe şantier şi să înlocuiască orice echipament sau material care nu este în conformitate cu 
prevederile contractului, 
    (b) să înlăture sau să refacă orice lucrare care nu este în conformitate cu prevederile contractului, şi 
    (c) să execute orice lucrare care este solicitată ca urgenţă pentru siguranţa lucrărilor datorită unui 
accident, unui eveniment neprevăzut sau altui factor. 
17.9. (1) Executantul se va conforma solicitării într-un interval de timp care nu va depăşi 5 zile de la data 
notificării de către achizitor, sau în regim de urgenţă în cazul în care urgenţa este specificată expres în 
notificare. 
    (2) Dacă executantul nu se conformează solicitării, achizitorul va fi îndreptăţit să angajeze şi să 
plătească alt executant care să execute lucrările, cheltuielile aferente acestora  fiind suportate de către 
executant. 
 
Articol 18 Testele la terminarea lucrărilor  
 
18.1. Testele la terminarea lucrărilor vor fi efectuate înainte de recepţia de către achizitor a lucrărilor sau a 
sectoarelor de lucrări. Achizitorul va înştiinţa executantul  cu 2 zile înainte de data în care vor fi efectuate 
testele. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel, aceste teste vor fi efectuate în termen de 2 zile 
după această dată, în ziua sau zilele stabilite de către achizitor. 
18.2. Dacă executantul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea testelor, 
care se vor considera a fi efectuate în prezenţa executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind 
corecte. 
18.3. Rezultatele testelor la terminarea lucrărilor vor fi redactate şi evaluate de ambele părţi. Se va face o 
evaluare corespunzătoare pentru efectul utilizării anterioare a lucrărilor de către achizitor. 
 
Art. 19. Finalizarea şi recepţia lucrărilor 
 
Articol  19.1. Finalizarea şi recepţia lucrărilor 
 
(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 lucrărilor. 

(2)  La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia : 
a. de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia 
convocarea comisiei de recepţie; 
b. de a elabora un set complet de înregistrări ale execuţiei lucrărilor "conforme cu execuţia", precizând 
amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor real executate. Aceste înregistrări vor fi păstrate pe 
şantier şi vor fi utilizate în scopul recepţiei lucrărilor. Un număr de 2 copii ale acestor înregistrări vor fi 
trimise achizitorului înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor. 
Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului planşe ale lucrărilor conforme cu execuţia, 
reprezentând lucrările aşa cum sunt executate, şi le va transmite după caz, pentru revizuire potrivit 
prevederilor contractului. 
(3) Lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la primirea de către 

achizitor a tuturor documentelor precizate la pct.2. 
(4)  Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, obiect sau parte din construcţie, independentă , care 

poate fi utilizată separat.  
(5) Comisia de recepţie are obligaţia de a examina : 
    a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de execuţie impuse 
de autorităţile competente; 
    b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi ale 
reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale, conform legii; 
    c) referatul de prezentare întocmit de executant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea.  
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    d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract şi în documentaţia anexă la contract. 
    În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a construcţiei, comisia 
poate cere expertize, alte documente, încercări suplimentare, probe şi alte teste; 
    e) valoarea declarată a investiţiei. 
(6) Examinarea se efectuează în toate cazurile prin cercetarea vizuală a construcţiei şi analizarea 

documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei 
(7)  Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu există obiecţii sau cele care s-au 

consemnat nu sunt de natură să efectueze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale. 
(8) Comisia de recepţie recomandă amânarea recepţiei când: 
    - se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în exploatare a construcţiei din 
punct de vedere al exigenţelor esenţiale; 
    - construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durata şi care, dacă nu ar fi făcute, ar diminua 
considerabil utilitatea lucrării; 
    - există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi este nevoie de încercări de orice fel 
pentru a le clarifica. 
(9) Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă se constată vicii care nu pot fi înlăturate şi 

care prin natura lor implică realizarea unei sau a mai multor exigente esenţiale, caz în care se impun 
expertize, reproiectări, refaceri de lucrări etc. 

(10)  Absenta executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amânarea şi/sau anularea actului de 
recepţie. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie, achizitorul poate solicita asistenţa 
pentru recepţie a unui expert tehnic neutru atestat, care să consemneze, separat de procesul-verbal, 
starea de fapt constatată. 

(11)  Situaţiile de absenţă a unor persoane sau delegaţi convocaţi vor fi consemnate în procesul-verbal de 
recepţie. 

(12)  Preşedintele comisiei de recepţie va prezenta achizitorului procesul-verbal de recepţie cu observaţiile 
participanţilor şi cu recomandarea comisiei. Pe baza procesului-verbal de recepţie, achizitorul hotărăşte 
admiterea, amânarea sau respingerea recepţiei şi notifică hotărârea sa în interval de 3 zile lucrătoare 
executantului, împreună cu un exemplar din procesul-verbal. 

(13)  În cazurile în care achizitorul solicită prelucrarea unei părţi din lucrare înainte de terminarea întregii 
lucrări prevăzute în contract, se va încheia un proces-verbal de predare-primire între executant şi acesta, 
în care se va consemna starea părţii de lucrare în cauză, măsurile de conservare, precum şi cele de 
protecţie reciprocă a desfăşurării activităţii celor două părţi. Toate riscurile şi pericolele pentru partea 
preluată trec temporar asupra achizitorului cu excepţia viciilor ascunse şi a celor decurgând din 
executarea necorespunzătoare. 

(14) Procesul-verbal de predare-primire încheiat în aceste condiţii nu este un proces-verbal de recepţie pentru 
partea de lucrare în cauză, dar achizitorul poate cere înscrierea în procesul-verbal de recepţie, întocmit 
la terminarea lucrării în întregime, a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia predarii-primirii şi le-a 
consemnat în procesul-verbal respectiv. 

(15) Pentru partea de lucrare preluată de achizitor, perioada de garanţie pentru viciile care nu ţin de 
siguranţa construcţiei începe de la data terminării remedierilor. 

 
19.2. Recepţia finală 
 
(1) Recepţia finală este convocată de achizitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. 

Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract. 
(2)  La recepţia finală participă: 
    a) achizitorul; 
    b) comisia de recepţie numită de achizitor; 
    c) proiectantul lucrării  
(3) Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul fixate şi examinează următoarele: 
    a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor; 
    b) finalizarea lucrărilor cerute de "recepţia de la terminarea lucrărilor"; 
    c) referatul achizitorului privind comportarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare pe 
perioada de garanţie, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor. 
(4) Comisia de recepţie poate cere, în cazuri foarte bine justificate şi/sau în cazul apariţiei unor vicii, 

efectuarea de încercări şi expertize. 
(5) La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală îşi va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-

verbal de recepţie finală, (model conform prevederilor legale) pe care-l va înainta achizitorului în 
termen de 7 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecţii, a recepţiei, de 
amânare sau de respingere a ei. 

(6)  În cazul în care comisia de recepţie finală recomandă admiterea cu obiecţii, amânarea sau respingerea 
recepţiei, ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea  neregulilor semnalate. 
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(7) Comisia de recepţie finală recomandă respingerea recepţiei finale în cazul în care nu se respectă una sau 
mai multe dintre exigenţele esenţiale. 

(8)  Lucrarea a carei recepţie finală a fost respinsă va fi pusă în stare de conservare prin grija şi pe cheltuiala 
executantului, iar utilizarea ei va fi interzisă. 

(9) Achizitorul se va îndrepta pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicaţi în executarea 
construcţiei, vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei, cât şi pentru nefuncţionarea construcţiilor 
şi/sau a instalaţiilor aferente acestora. 

(10)  Achizitorul hotărăşte admiterea recepţiei pe baza recomandării comisiei de recepţie finală şi notifică 
executantului hotărârea sa în termen de 7 zile de la primirea propunerilor comisiei din procesul-verbal de 
recepţie finală. 

(11) Data recepţiei finale este data notificării de către achizitor a hotărârii sale. 
(12)  Dacă părţile nu ajung la încheierea procesului-verbal de recepţie finală pe cale amiabilă, ele se pot 

adresa instanţei judecătoreşti competente. 
(13)  Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija achizitorului: 
    a) executantului; 
    b) organului administraţiei publice locale, emitent al autorizaţiei de construire; 
    c) organului administraţiei financiare locale. 
 
Articol 20 Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
 
20.1.Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală. 
20.2.(1) Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa pe propria cheltuială 
toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte calitative apărute din 
vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie. 

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

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;  
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 
implicite care îi revin în baza contractului. 

20.3.În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la art.21.2 alin.(2), achizitorul este 
îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări 
vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. 
20.4.Garanţia lucrărilor executate este de____ luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, 
pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de execuţie. 
 
Articol 21 Modalităţi de plată 
 
21.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen 60 zile de la emiterea facturii 
de către acesta.  
21.2. Plăţile în cadrul proiectului se vor face pe baza situaţiilor de lucrări aprobate de către dirigintele de 
şantier, conform graficului de plăţi negociat la semnarea contractului de lucrări şi în urma aprobării, 
respectiv acceptării  lor la plată,  de către achizitor.Plata se va efectua în baza facturii emisă de către 
executant în perioada 24-31 a lunii, conform dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu 
privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-contabile, cu modificările 
şi completările ulterioare, a efectua plata către executant pe baza facturii acceptată la plată de către 
Achizitor, însoţită de documentele prevăzute de legislaţia în vigoare. 
21.3. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a 
beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce 
achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 
21.4. - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei 
scrisori de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege, respectiv într-un procent de 
până la 30% din valoarea contractului,  în condiţiile alocării fondurilor financiare.   
21.5. - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea 
lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie 
dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură 
verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute 
executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt 
prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 
 (2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 14 zile. 
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 (3) Plăţile parţiale se efectueaza, de regulă, la intervale lunare dar nu influenţează responsabilitatea şi 
garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor 
executate. 
21.6. - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 
către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. 
21.7. - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat 
de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va 
fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate 
executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie 
finală. 
21.8 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului).Lucrările 
executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să 
asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face 
scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât 
în cazurile în care ele sunt prevăzute în prezentul contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 7 zile, de la prezentarea acestora 
achizitorului . 

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea 
şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor 
executate. 
21.9. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 
către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special, datorită unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. 
21.10. Contractul nu va fi considerat terminat pâna când nu va fi emis procesul verbal de recepţie finală  
care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform 
prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului 
pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de încheierea procesului verbal de recepţie finală. 
 
Articol 22  Ajustarea  preţului contractului 
 
22.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la prezentul contract. 
22.2.Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează. 
 
Articolul 23  Asigurări 
 
23.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde 
toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, 
materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să 
recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 
            (2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi 
suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 
            (3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau 
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
            (4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate 
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de 
asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
23.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în 
privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a 
angajaţilor acestuia. 
 
 
Articol 24 Subcontractare 
 
24.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în 
care el a semnat contractul cu achizitorul. 
24.2 - (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. 
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24.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
            (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 
            (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract. 
24.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.  
24.5. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul 
contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia. 
24.6. Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului sau orice 
încredinţare a serviciilor/lucrărilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a 
prezentului contract.  
24.7. Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de 10 de zile la data 
primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării. 
24.8. Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea acestora 
conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract. 
24.9.Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, agenţilor, 
salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a subcontractării 
oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul 
contract.  
24.10. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi achizitor. 
 
Articol 25 Drepturi de proprietate intelectuală 
25.1. (1) Prin semnarea prezentului contract, executantul acordă achizitorului licenţă permanentă, 
transferabilă, neexclusivă şi scutită de taxă de redevenţă, pentru a copia, folosi şi transmite documentele 
elaborate de executant, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora. 
  (2) Această licenţă: 
a) se va aplica pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a părţilor 
relevante ale lucrării; 
b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante de lucrări să 
multiplice, să folosească şi să transmită documentele executantului în scopul finalizării, operării, întreţinerii, 
modificării, ajustării, reparării şi demolării lucrărilor, şi  
c) în cazul în care documentele executantului se găsesc în forma unor programe de computer sau alt tip de 
software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe şantier şi alte locuri prevăzute în prezentul 
contract, inclusiv pe computerele furnizate şi înlocuite de către executant. 
25.2. Documentele executantului nu vor fi, fără acceptul acestuia, copiate sau transmise de către achizitor 
(sau în numele acestuia) unei terţe părţi pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele permise de prezentul 
contract. 
 
Articol 26  Cesiunea 
 
26.1.Executantul are obligaţia de a nu transfera obligaţiile sale asumate prin prezentul contract. 
26.2.Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării executate în condiţiile 
prevăzute de dispoziţiile Codului Civil. 
26.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu respectarea 
dispoziţiilor articolului 26.2. 

 
 
Articol 27.  Încetarea şi rezilierea contractului 
 
27.1.Prezentul contract va înceta de drept dacă în termen 10 zile de la data emiterii ordinului administrativ 
de începere, executantul nu a demarat execuţia contractului în cauză. 
27.2.  Prezentul contract va înceta de drept dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă 180 de zile de la 
semnarea sa de către părţi.Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea vreunei formalităţi sau 
intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată . 
27.3.  Încetarea prezentului contract în condiţiile art.27.1 şi 27.2. nu va produce niciun fel de efecte asupra 
altor drepturi ale achizitorului şi executantului dobândite în baza prezentului contract. 
27.4. Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite mai sus, achizitorul poate rezilia contractul cu efecte 
depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 30 de zile executantului, fără necesitatea unei alte 
formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile 
următoare, dar nelimitându-se la acestea: 
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a)  executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate; 
b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de către 

reprezentantul său autorizat; 
d) executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului; 
e) executantul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub 

controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat 
activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată 
de legislaţia sau reglementările la nivel naţional; 

f) executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă; 

g) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care 
Achizitorul îl poate justifica; 

h) împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la 
fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna 
intereselor financiare ale CE; 

j) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, 
natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate 
într-un act adiţional la prezentul contract; 

k) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului ; 
l) executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia 

sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele. 
m)    executantul dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor,   
comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru: 

� a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu contractul, sau 
� a favoriza sau nu, a defavoriza sau un, oricare persoană care are legătură cu contractul, 
� sau dacă oricare din membrii personalului executantului, agenţi sau subcontractanţi dau sau se oferă 

să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest 
paragraf. 

27.5. (1) În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, achizitorul, în termen de 10 zile după 
transmiterea unei înştiinţări către executant, va putea să rezilieze contractul şi să evacueze executantul de 
pe şantier.  
          (2) În cazurile descrise la art. 27.4 pct. (e) şi (m), achizitorul va putea, prin înştiinţare, să rezilieze 
imediat contractul. 
          (3) Opţiunea achizitorului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al său prevăzut în 
contract sau alt drept. 
27.6. După reziliere executantul va părăsi şantierul şi va preda reprezentatului achizitorului toate bunurile 
solicitate, toate documentele executantului. 
27.7. Executantul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instrucţiuni incluse în înştiinţare 
pentru cesionarea oricărui contract de subantrepriză, pentru protejarea vieţii sau proprietăţii sau pentru 
siguranţa lucrărilor. 
27.8. După reziliere, achizitorul poate finaliza lucrările prin forţe proprii şi/sau cu alte entităţi. Achizitorul şi 
aceste entităţi vor putea folosi apoi bunurile, documentele executantului. 
27.9. Achizitorul va transmite o înştiinţare prin care utilajele executantului şi lucrările provizorii vor fi 
restituite executantului pe şantier sau în apropierea şantierului.Executantul va organiza cu promptitudine 
evacuarea acestora, pe riscul şi pe cheltuiala sa.  
27.10. Dacă până la data prevăzută în înştiinţare, executantul nu a achitat o plată datorată achizitorului, 
bunurile executantului vor fi valorificate de către achizitor, în scopul recuperării datoriei. Orice diferenţă 
rezultată din această tranzacţie va fi achitată executantului. 
27.11. Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant fără a renunţa la 
celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un 
nivel egal cu valoarea contractului. 
27.12. În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul 
materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se va stabili sumele care urmează să le plătească 
executantul în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte 
executantul din vina căruia s-a reziliat contractul.  
27.13. În cazul prevăzut la art.27.12., achizitorul va convoca în maxim 15 zile de la data rezilierii 
contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate. 
27.14. (1) Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea  unei/unor obligaţii care îi 
revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau executantul) va fi 
îndreptăţită la următoarele remedii: 

a) despăgubiri; şi/sau 
b) rezilierea Contractului  
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(2) Despăgubirile pot fi:  
a) Despăgubiri Generale; sau 
b) Penalităţi contractuale. 

27.15. În orice situaţie în care achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din 
orice sume datorate executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie, în conformitate cu 
prevederile art. 13.4. 

Articol 28  Forţa majoră 
 
28.1.Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
28.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
28.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
28.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
28.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
28.6. Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către oricare din părţi situaţia în 
care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării 
Contractului de către părţi. 
28.7. Executantul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în 
măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract este 
rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu 
întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către executant pentru neexecutare, dacă, şi în 
măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei 
majore. 
28.8. Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta îndeplinirea 
obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata probabilă şi efectul probabil 
al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise contrare ale achizitorului, executantul va 
continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza Contractului în măsura în care acest lucru este posibil în mod 
rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt 
afectate de evenimentul de forţă majoră. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în 
urma instrucţiunilor în acest sens ale achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia. 
 
Articol 29 Soluţionarea litigiilor 
 
29.1. Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului. 
29.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în 
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare dintre părţi poate solicita ca disputa să fie soluţionată de 
către instanţele judecătoreşti din România. 
 
Articol 30 Limba care guvernează contractul 
 
30.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 
30.2. Dacă există părţi din contract scrise în mai multe limbi, va prevala versiunea în limba română; 
30.3. Limba folosită pentru comunicare va fi limba română. 
 
Articol 31 Comunicări 
 
31.1. - (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. 
31.2. (1)În accepţiunea părţilor contractante, orice comunicare/notificare adresată de una dintre acestea 
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductiva a prezentului 
contract. 
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(2)În cazul în care comunicarea/notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisa, prin scrisoare 
recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul 
poştal primitor pe această confirmare. 
(3) Dacă comunicarea/notificarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi 
lucrătoare după cea în care a fost expediată. 
(4) Comunicările/notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt 
confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineat 
 31.3. În situaţiile în care : 
a. destinatarul transmite o înştiinţare de schimbare a adresei, toată corespondenţa va fi transmisă în 
consecinţă; şi 
b. destinatarul nu a declarat o altă adresă în momentul solicitării unei aprobări sau consimţământ, răspunsul 
poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea. 
31.4.  Aprobările, certificatele nu vor fi reţinute sau întârziate nejustificat. Atunci când unei părţi i se emite 
un certificat, emitentul va transmite o copie şi celeilalte părţi. Când se transmite o înştiinţare unei părţi de 
către cealaltă parte, aceasta va transmite o copie şi celeilalte părţi, după caz. 
 
Articol 32  Legea aplicabilă contractului 
32.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
Articolul 33 Dispoziţii finale 
33.1 Urmărirea indeplinirii prezentului contract din partea Achizitorului  se va face de către 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în trei exemplare, din care doua pentru achizitor şi 
un exemplar pentru executant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.P.F.I.A.P. 
3ex/red/dact/RS 
 

ACHIZITOR 
MUNICIPIUL HUNEDOARA 

PRIMAR 
 

DATA  

EXECUTANT 
 
 
 

DATA  
 

ŞEF SERVICIU BUGET, 
FINANŢE, CONTABILITATE 

 

 

 
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 

 

 

 
VIZAT  

CONSILIER JURIDIC 
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