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Contract de lucrări
Nr. din

(proiectare, execuţie lucrări, asistenţă tehnică din 

partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor)

Preambul
Prezentul contract de lucrări este executat ca parte a proiectului „Creşterea 

eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe 158 şi SB34 din municipiul Zalău”, cod 
SMIS 117519, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 3- Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiţii 3.1- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a 
energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în 
sectorul locuinţelor, Operaţiunea A- Clădiri rezidenţiale.
1. Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALÂU, P-ţa L Maniu, nr. 3, telefon: 0260/610550; fax: 0260/661869, 
cod fiscal 4291786, conturi nr. R025 TREZ 24A7 0033 0580 lOIX ; R041 TREZ 
24A7 0033 0580 102X şi R073 TREZ 24C7 0033 0580 lOlX, deschise la Trezoreria 
Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, Claudia Florica Ardelean - Secretar 
general şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic, în calitate de achizitor

şi
Executant: Handling Logistics and Estates S.R.L., cu sediul în localitatea Tihău, 
Comuna Surduc, nr. 29, jud. Sălaj, telefon/fax: 0767744888, e-mail: 
druhora@gmail.com, număr de înmatriculare: J31/19/2013, CUI: 31091424 cont nr. 
R019 TREZ 5645 069X XXOO 1950 deschis la Trezoreria Jibou; cont de garanţie de 
bună execuţie nr. deschis la Trezoreria

, reprezentată prin Iulian - Vasile Druhora - administrator, având ca:

Terţ susţinător. S.C. Lotus S.R.L. cu sediul în localitatea Zalău, Str. 22 Decembrie 
1989, nr. 30/A, 29, jud. Sălaj, telefon/fax: 0260/661539; 0260/660611, e-mail: 
lotus_2alau@yahoo.com, număr de înmatriculare: J31/219/1991, CUI: 679174 cont nr. 
R073 TREZ 5615 069X XXOO 0582 deschis la Trezoreria Zalău, reprezentată prin 
Viorel Fanca - administrator,

Şl
Subcontractant 1: S.C. CONCRET DESIGN S.R.L., cu sediul în localitatea Zalău, Str. 
Gheorghe Doja, nr. 20, Bl. D20, Ap. 10, jud. Sălaj, telefon/fax: 0260/661221, număr de 
înmatriculare: J31/125/1999, CUI: 11947930, cont nr. R047 TREZ 5615 069X XXOO 
1244 deschis la Trezoreria Zalău, reprezentată prin Vasile Cimpean - administrator,
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Subcontractant 2: S.C. EXOPROIECT S,R.L., cu sediul în localitatea Oradea, Str. 
luliu Maniu, nr. 23, Ap. 2B, jud. Bihou, telefon; 0745.520749, număr de înmatriculare: 
J5/670/2012, CUI; 30134446, cont nr. R089 TREZ 0765 069X XXOl 3486 deschis ia 
Trezoreria Municipiului Oradea, reprezentată prin Bogdan Pop - administrator,

Subcontractant 3: S.C. Niclam Serv S.R.L., cu sediul în localitatea Făgetu, Comuna 
Gura Vitioarei, judeţul Prahova, nr. 225, telefon/fax: 024/4285212, 0724.801089, număr 
de înmatriculare: J29/2556/2006, CUI: 19225802, cont nr. R048 TREZ 5285 069X 
XXOO 1332 deschis la Trezoreria Ploieşti, reprezentată prin Ştefan Pioara - 
administrator, 
în calitate de executant.

2. Definiţii
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract ~ reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza 
contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, 
asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e- 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 referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în 
conformitate cu contractul;
f. 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.
g. recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. 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.
i. proces verbal de recepţie finală - 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.
j. 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;
k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 
şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente; războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 
nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
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l. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.

3. Interpretare
A.

3.1 - In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de 
context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
nu se specifică în mod diferit.
3.3 - Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului 
4.1 - Executantul se obligă să:
- presteze serviciul de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, care cuprinde: 
DTAC, PT şi detalii de execuţie (memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de 
sarcini, liste cu cantitati de lucrări, piese desenate şi DTOE), documentaţii pentru 
obţinerea acorduri/avize aferente fazei PT, verificate de către verificatori tehnici 
atestaţi, aferentă obiectivului de investiţii: „Creşterea eficienţei energetice a 
blocului de locuinţe SB34 din Municipiul Zalău” din cadrul proiectului;
- să presteze serviciul de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul 
executării lucrărilor aferente obiectivului de investiţii menţionat;
- să execute lucrările aferente obiectivului de investiţii: „Creşterea eficienţei 
energetice a blocului de locuinţe SB34 din Municipiul Zalău” din cadrul
proiectului.

In conformitate cu specificaţiile din documentaţia tehnico-economică, faza DALI
aferentă investiţiei, din Caietul de sarcini - Asistenţă tehnică, nr. 2331 din 15.01.2020, 
din Caietul de sarcini - execuţie lucrări, nr. 2336 din 15.01.2020 precum şi cu 
respectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract şi prin oferta prezentată Ia 
procedura simplificată, publicată în SEAP, prin anunţul de participare simplificat nr. 
SCN1063164 din 17.02.2020.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul 
contract pentru lucrările prevăzute la 4.1.

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, este de 423.423,00 Iei, la care se adaugă TVA în valoare de 80.450,37 Iei, 
respectiv este în valoare totală de 503.873,37 lei cu TVA, detaliat după cum urmează :
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Responsabil 
prestare servicii/ 

execuţie
Nr. Valoare lei 

fără TVA
Denumire

crt.

Servicii de proiectare, din care:I. 23.970,00
Servicii de proiectare faza DTAC - spedaliatea
construcţii_________________________________
Servicii de elaborare PT şi detalii de execuţie 
(memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de 
sarcini, liste cu cantitati de lucrări, piese desenate şi 
DTOE), inclusiv elaborare documentaţii pentru 
obţinerea acordurilor/avizelor la faza PT 
spedaliatea construcţii

S.C. CONCRET 
DESIGN S.R.L.1. 10.870,00

S.C. CONCRET 
DESIGN S.R.L.

2. 11.400,00

S.C. Niclam Serv 
S.R.L.

Servicii de proiectare faza DTAC - specialitatea 
instalaţii3. 160,00

Servicii de proiectare faza DTAC + Servicii de 
elaborare PT şi detalii de execuţie (memorii tehnice, 
breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitati 
de lucrări, piese desenate şi DTOE), inclusiv 
elaborare documentaţii pentru obţinerea 
acordurilor/avizelor la faza PT - specialitatea 
instalaţii

S.C. Niclam Serv 
S.R.L.(

4. 640,00

Servicii de verificare tehnică a PT şi a 
documentaţiilor pentru obţinerea acordurilor/avizelor 
la faza PT

S.C. Exoproiect 
S.R.L. 900,005.

Servicii de asistenţă tehnică din partea 
proiectantului pe parcursul executării lucrărilorII 2.100,00

Servicii de asistenţă tehnica din partea proiectantului 
- spedaliatea construcţii

S.C. CONCRET 
DESIGN S.R.L. 1.900,00

Servicii de asistenţă tehnica din partea proiectantului 
- specialitatea instalaţii

S.C. Niclam Serv 
S.R.L. 200,00

S.C. Handling 
Logistics S.R.L.

Execuţie lucrări, din care: 397.353,00II.

Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care: 394.353,001.
Construcţii şi instalaţii 394.353,00I.I
Organizare de şantier, din care: 3.000,002.

instalaţii aferente 2.000,00Lucrări de construcţii şi 
organizării de şantier

II

Lucrări conexe organizării şantierului 1.000,002.2
TOTAL LEI FĂRĂ TVA 423.423,00

80.450,37TOTAL TVA
503.873,37TOTAL LEI, INCLUSIV TVA
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5.2. - Achizitorul se obligă să achite separat, dacă este cazul, contravaloarea taxelor 
pentru obţinerea acordurilor şi avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism, pentru 
faza Proiect Tehnic (PT).
5.3. - Contractul poate fi modificat în condiţiile art. 26.1 din prezentul contract.

6. Durata contractului
6.1 - Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce 
efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi 
eliberarea garanţiei de bună execuţie.
6.2 - Termenele de execuţie a contractului de lucrări (proiectare cu execuţie) care fac 
obiectul prezentului contract sunt:
- Etapa I - elaborare documentaţie tehnică, faza DTAC, PT şi detalii de execuţie
(memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitati de lucrări, piese 
desenate şi DTOE), verificată de către verificatori tehnici autorizaţi, inclusiv 
elaborare documentaţii pentru obţinere acorduri/avize aferente fazei PT, verificate de 
către verificatori tehnici autorizaţi şi obţinerea acestora, 2 luni de la data semnării 
contractului de către ambele părţi;
- Etapa II - execuţia lucrărilor conform proiectului şi asistenţă tehnică din partea 
proiectantului pe parcursul executării lucrărilor, 6 luni, de la data emiterii, de către 
achizitor, a Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuţie.
6.3. - După expirarea termenului stabilit la art. 6.2. din contract, lucrările se vor executa 
cu aplicarea penalităţilor prevăzute la art. IŞ. 1 din contract.

7. Executarea contractului:
7.1 - Prestarea serviciilor de proiectare şi executarea lucrărilor se va realiza conform 
graficului de prestare a serviciilor şi de execuţie a lucrării şi va începe după predarea 
amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrării.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din 
prezentul contract:

a) Documentaţie tehnico-economică, faza DALI aferentă obiectivului de investiţii;
b) Tema de proiectare nr. 47488 din 24.06.2019, inclusiv clarificările şi/sau măsurile 
de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi 
financiare, după caz;
c) Caietul de sarcini nr. 2331 din 15.01.2020 pentru serviciul de asistenţa tehnică din 
partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor, inclusiv clarificările şi/sau 
măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice 
şi financiare, după caz;
d) Caietul de sarcini nr. 2334 din 15.01.2020 pentru execuţia lucrărilor aferente 
obiectivului de investiţii: „Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe SB34 
din Municipiul Zalău”, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până 
la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare, după caz;
e) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările 
din perioada de evaluare;
f) graficul de prestare a serviciilor şi de execuţie a lucrării;
g) programul calităţii pentru execuţia lucrării;
h) instrumentul de garantare privind constituirea garanţiei de bună execuţie, după caz;
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i) instrumentul de garantare privind retumarea avansului, după caz;
j) contractul de subcontractare nr. 36/24.06.2020, încheiat între S.C. Handling 
Logistics and Estates S.R.L. şi S.C. Concret Design S.R.L., înregistrat la Primăria 
municipiului Zalău cu nr. 32893 din 24.06.2020;
k) contractul de subcontractare nr. 37/24.06.2020, încheiat între S.C. Handling 
Logistics and Estates S.R.L. şi S.C. EXOPROIECT S.R.L., înregistrat la Primăria 
municipiului Zalău cu nr. 32894 din 24.06.2020;
l) contractul de subcontractare nr. 38/24.06.2020, încheiat între S.C. Handling 
Logistics and Estates S.R.L. şi S.C. Niclam Serv S.R.L., înregistrat la Primăria 
municipiului Zalău cu nr. 32895 din 24.06.2020;
m) angajamentul ferm de susţinere din partea S.C. Lotus S.R.L. Zalău, înregistrat la 
Primăria municipiului Zalău cu nr. 33055 din 24.06.2020;
n) acte adiţionale, dacă există; 
n) alte anexe la contract.

9. Proiecţia patrimoniului cultural naţional
9.1 - Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt 
considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.
9.2 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea 
obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi 
comisia monumentelor istorice.

10, Obligaţiile executantului privind proiectarea:
10.1 - Executantul are obligaţia de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul 
prezentului contract cu proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi specialişti, care corespund 
cerinţelor menţionate în specificaţiile tehnice, anexa la prezentul contract (Documentaţia 
tehnico-economică, faza DALI aferentă investiţiei, Tema de proiectare nr. 47488 din 
24.06.2019).
10.2 - Executantul va garanta că el, proiectanţii şi subproiectanţii săi au experienţa şi 
capacitatea necesară pentim proiectare.
10.3 - Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a 
participa la discuţii cu achizitorul si/sau persoana autorizată de aceasta, ori de câte ori 
este necesar, pe parcursul derulării contractului şi până la data expirării garanţiei de bună 
execuţie a contractului.
10.4 - Pe baza specificaţiilor tehnice puse la dispoziţie de achizitor, executantul are 
obligaţia de a asigura elaborarea şi finalizarea tuturor proiectelor necesare pentru 
obiectivul de investiţii: „Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe SB34 din 
Municipiul Zalău
10.5 - Executantul are obligaţia de a elabora un proiect tehnic coerent şi conform cu 
cerinţele din specificaţiile tehnice şi planşele furnizate de achizitor, potrivit 
documentaţiei de atribuire care a stat la baza încheierii prezentului contract.
10.6 - Executantul are dreptul de a furniza succesiv infonnaţii pe părţi de proiect cu 
condiţia ca fiecare parte înaintată să fie completă în aşa fel încât să poată fi analizată si 
aprobată de achizitor separat, ca parte integrantă a întregului proiect de execuţie al 
lucrărilor.
10.7 - Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea 
lucrărilor respectă cerinţele impuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru 
proiectarea lucrărilor la standardele în vigoare.



10.8 - Executantul are obligaţia de a proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) 
necesare îndeplinirii obiectului prezentului contract.
10.9 - Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele 
tehnice şi prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor 
referitoare la mediu înconjurător.
10.10 - Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor 
şi/sau legislaţiei aplicabile la elaborarea proiectului, executantul va înştiinţa achizitorul 
şi {dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.
10.11 - In situaţia în care, achizitorul decide că se impune aplicarea noilor reglementări, 
propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile 
contractante cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia.
10.12 - Executantul va soluţiona neconformităţile şi neconcordanţele semnalate de către 
verificatorii proiectului.
10.13 - Executantul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 
prezentate în ofertă şi în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene.
10.14 - Executantul se obligă să presteze serviciile conform prevederilor Legii nr. 
10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi să 
îndeplinească obligaţiile care îi revin, în calitate de proiectant, conform acestui act 
noimativ.
10.15 - Executantul se obligă să obţină toate acordurile şi avizele solicitate prin 
Certificatul de urbanism, aferente fazei PT.
10.16 - Executantul are obligaţia de a asigura verificarea documentaţiei tehnico- 
economice, faza proiect tehnic, de către verificatori tehnici autorizaţi.
10.17 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

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 produsele 
achiziţionate, şi

daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit 
de către achizitor.
10.18 - Executantul se obligă sa încheie şi să deţină asigurare de răspundere civilă 
profesională, valabilă pe toată perioada derulării contractului.
10.19 - Executantul se obligă în solidar cu persoana/persoanele fizice care elaborează şi 
semnează documentaţiile ce fac obiectul prezentului contract să despăgubească pe 
achizitor pentru acoperirea integrală a prejudiciului produs acestuia ca urmare a 
îndeplinirii necorespunzatoare a obligaţiilor contractuale, datorate unor omisiuni şi/sau 
erori de elaborare a documentaţiilor predate achizitorului.

i)

ii)

11. Obligaţiile executantului privind asistenţa tehnică acordată pe parcursul 
executării lucrărilor:
11.1. - Executantul are obligaţia de a asigura asistenţa tehnică din partea proiectantului 
pe toată durata execuţiei lucrărilor cu respectarea cerinţelor Caietului de sarcini nr. 2331 
din 15.01.2020.

Mizat
fîciul juridic

•<

7



11.2. -Serviciile de asistenţă tehnică vor cuprinde:
detalierea de soluţii tehnice, piese scrise şi piese desenate, pentru cazurile solicitate 

de constructor sau dirigintele de şantier;
adoptarea de soluţii tehnice pentru situaţiile care nu au fost cuprinse în proiectul 

telinic, din motive neimputabile proiectantului;
modificări de soluţii tehnice, piese scrise şi piese desenate, în cazul în care de la data 

elaborării proiectului şi până la data execuţiei lucrărilor au apărut soluţii tehnice noi, 
superioare calitativ.
11.3. - Executantul se obligă să presteze serviciile de asistenţa tehnică în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.
11.4. - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.); 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, eferente.
11.5. - Executantul se obligă să participe la şedinţele de progres organizate lunar pe 
parcursul executării lucrărilor, să efectueze deplasări pe şantier lunar şi ori de câte ori 
este necesar, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea în scris a beneficiarului sau 
a reprezentantului acestuia, dirigintele de şantier, în cazurile justificate;
11.6. " Executantul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
11.7. - Executantul este pe deplin responsabil pentm execuţia serviciilor. Totodată, este 
răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât 
şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
11.8. - Executantul are obligaţia de a emite lunar facturile, numai după prestarea 
serviciului şi acestea vor fi însoţite de procese verbale încheiate cu ocazia deplasărilor în 
şantier, semnate de părţile participante.

12. Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor
12.1 (1) - Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a 
remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu 
obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de 
prezentul contract, cu respectarea cerinţelor din Caietul de sarcini - execuţie lucrări, nr. 
2336 din 15.01.2020
(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 definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării 
acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(3) - Executantul are obligaţia de a asigura paza şantierului pe perioada de execuţie a 
lucrărilor.
12.2 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea 
execuţiei lucrării, graficul lunar, fizic şi valoric, necesar execuţiei lucrărilor, 
detaliat pe obiecte şi categorii de lucrări, în ordinea tehnologică de execuţie.
12.3. (1) - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de 
execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea 
în construcţii. . , .
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(2) - Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut 
de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de 
achizitor, la cererea acestora.
(3) - Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la cerere, caietele de 
măsurători (ataşamente/antemăsurători semnate de către executant şi diriginte de şantier) 
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.
(4) - Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere, detalii privind 
flecare categorie de personal, precum şi al fiecăiui tip de utilaj existent pe şantier.
12.4 (1) - Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în

A

orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. In cazul în care 
executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, 
acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve 
de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea 
contravin prevederilor legale.
(2) - în cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) 
determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste 
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
12.5 (1) - Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele 
date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de 
sarcini pe durata îndeplinirii contractului.
(3) în cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în cai-e eroarea 
respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru 
verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu 
grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
12.6 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia:
i) 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;

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

c

lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 

şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluai'e, zgomot sau alţi factori 
generaţi de metodele sale de lucru.

iv) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 
activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederi
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12.7 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data 
primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de 
recepţie a lucrării.
12.8 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni 
inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 
deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care 
responsabilitatea revine executantului.
12.9 (1) - Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile 
ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul 
va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi 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 sa nu producă deteriorăiî sau distrugeri 
ale drumurilor şi podurilor respective.
(2) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a 
despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor 
poduri sau drumuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil 
şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau 
poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
12.10 (1) - Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) - Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare 
în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
12.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform art. 30 din 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare) şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, 
pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectarii proiectelor şi detaliilor de 
execuţie aferente execuţiei lucrării.
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12.12 - Executantul se obligă sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia 
lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente; cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului 
de sarcini întocmit de către achizitor.

12.13. - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării 
lucrărilor, următoarele :
a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
e) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVl (plan control 

calitate, verificări şi încercări).
12.14. (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 la terminarea lucrărilor, 
numai după tenninarea acestei instruiri.
12.15. (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.
(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.
(3) Executantul trebuie sa afişeze la locul şantierului un panou care să conţină 
informaţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) 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 achizitoml le pune la dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau 
provizorie.
12.16 (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.
(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a 
personalului său, precum şi a tei-ţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta 
va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în 
exterior. In măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului.
(5) 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.
(6) 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.
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(7) 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, acesta din urmă având ca 
responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, 
în aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor 
unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.
12.17. - Executantul are obligaţia de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi 
documentelor referitoare la prezenta investiţie cu ocazia misiunilor de control 
desfăşurate de AM POR/ OI POR sau de alte structuri cu competenţe în controlul şi 
recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, după caz.

13. Obligaţiile achizitorului
13.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţui către executant, în tennen de 30 zile de la 
data primirii facturii emise de către executant pentru serviciile prestate sau lucrările 
executate, conform prevederilor art. 20 din contract.
13.2. - Achizitorul are obligaţia de a examina lucrările care devin ascunse în cel mult 5
zile de la notificarea executantului.
13.3. (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.
(2) - Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor 

aparate de măsurat se suportă de către executant.

c

N. Sancţiimi pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor. Răspunderea contractuală
14.1 - In cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula, iar executantul are obligaţia 
de a plăti achizitorului, cu titlu de penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de
O, 15% pe zi întârziere din valoarea serviciilor şi/sau lucrărilor neprestate/neexecutate 
sau prestate/executate cu întârziere, în termen de maxim 30 zile de la data comunicării 
cuantumului penalităţilor datorate. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, 
pentru flecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

A

14.2 - In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut din 
prezentul contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă 
cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
14.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părţi, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în 
întârziere şi tară sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
14.4 - Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate 
conform prezentului contract.
14.5 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile 
art, 14.1 şi 14.2, în completare, părţile datorează daune - interese în condiţiile dreptului 
comun. yizat
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14.6 - In cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are 
dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la 
deschiderea procedurii de instanţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrări. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 
30 de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat 
de drept.
14.7. - In cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
sau îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de 
plata a serviciilor/liicrarilor conform art. 20, iar a executantului: de realizare a 
serviciilor si lucrărilor contractate conform art. 4.1), debitorul va datora creditorului 
obligaţiei, suma de 100.774,67 lei, sumă ce reprezintă 20% din valoarea contractului 
de lucrări, reprezentând daune interese contractuale.

Clauze specifice
15. Garanţia de bună execuţie a contractului
15.1 - Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din 
preţul fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie 
în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. De 
regulă, garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de 
o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 
alin. (3) şi (5) aplicându-se în mod corespunzător. în cazul în care valoarea garanţiei de 
bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, achizitorul (Autoritatea Contractantă) are 
dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în 
numerar.
15.2. (1). - Garanţia de bună execuţie poate fi constituită şi prin reţineri succesive din 
facturile emise, situaţie în care executantul are obligaţia de a deschide un cont la 
dispoziţia achizitorului (Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţiată care se 
depune de către contractant, în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul 
contractului, fără TVA. Pe pai'cursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă 
urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 
contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.

A

15.2. (2). - In situaţia în care garanţia de bună execuţie este constiuită prin instrument de 
garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de 
asigurări, în condiţiile legii, este obligatorie menţionarea în scrisoare/ alt act a 
obligaţiei societăţii bancare sau societăţii de asigurări de a obţine acordul scris al 
beneficiarului pentru diminuarea valorii scrisorii de garanţie si stingerii acesteia. 
Prevederile, termenele şi clauzele prevăzute în poliţele de asigurare trebuie să fie în 
concordanţă cu prevederile contractului de lucrări şi cu prevederile HG 395/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare. Lipsa acestor precizări sau cuprinderea unor 
precizări restrictive, va determina/constitui motiv de respingere a instrumentului de 
garantare de către achizitor.
15.3 (1)' în situaţia în care păi^ţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are 
obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata 
corespunzătoare prelungirii termenului de execuţie, în maxim 5 zile lucrătoare de la data 
semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire. V/zaf
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(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea 
procesului verbal de recepţie finală. Este obligatorie menţionarea distinct în 
scrisoare/ alt act a obligaţiei societăţii bancare sau societăţii de asigurări de a obţine 
acordul scris al beneficiarului pentru stinserea acesteia.
15.4 - In cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de 
bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 
zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
15.5 - 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.
15.6 * 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. In 
situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia 
de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
15.7 - (1) - Pentru serviciile de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, faza 
PT, inclusiv verificarea tehnică a proiectului de către verificatori tehnici autorizaţi 
şi pentru serviciul de asistenţă tehnică din partea proiectantului, achizitorul se 
obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data încheierii 
procesului-verbal de recepţie ia terminarea lucrărilor executate în baza proiectului 
respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
15.8 (1) - Pentru execuţia lucrărilor, achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună 
execuţie, după cum urmează:
> 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului 

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat până la aceea data 
pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

> 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrăiilor executate, în 
termen de 5 zile de la data semnării procesului verbal de recepţie finală, în unna unei 
solicitări scrise din partea executantului.

(2) - Procesele-verbale de recepţie ia terminarea lucrărilor şi, respectiv recepţie finală, 
pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, în condiţiile legii şi ale HG 273/1994, dacă 
acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
15.9 Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
15.10 Garanţia de bună execuţie a contractului va fi constituită de către executantul, S.C. 
Handling Logistics and Estates S.R.L. pentru toată valoarea contractului de proiectare, 
execuţie şi asistenţă tehnică.

16. începerea şi execuţia lucrărilor
16.1 - (1) Executantul ai'e obligaţia de a începe executarea contractului după semnarea 
contractului de către ambele părţi.
(2) Proiectarea trebuie să se realizeze în termen de 2 luni de la data semnării contractului 
de către ambele părţi.
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(3) Execuţia lucrărilor aferentă contractului, trebuie să se realizeze în termen de 6 luni 
de la data emiterii, de către achizitor, a Ordinului de începere a lucrărilor;
16.2 - Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, 
Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
16.3 (1) - Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie 
terminate la data stabilită.
(2) - Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, 
graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în 
care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu 
graficul de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un 
grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract.
Graficul revizuit nu II va scuti pe executant de nici una 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.
Şl

A

(3) In cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau 
dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute ia 14.1, achizitorul este îndreptăţit să-i 
fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl 
avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia 
contractul.
16.4 (1) - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de 
a stabili confonnitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au 
obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea 
executantului, dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau 
juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) - Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul 
de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
16.5 (1) - Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. 
La solicitarea achizitorului, prestatorul se obligă să prezinte buletine de verificări/testări 
ale acestora. In cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine de verificări/testări 
solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezervă dreptul de a face 
aceste verificări/ testări pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmând a fi 
recuperată din valoarea lucrărilor executate.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, 
inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu
sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
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16.6 (1) - Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) In cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
16.7. (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) In cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de 
muncă/evenimentui, 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.

î 7. întârzierea şi sistarea lucrărilor 
17.1 - în cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit 

prin încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau 
a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
17.2. (1) - Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 17.1. se 
realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.
(2) Decalarea teimenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de 
suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru 
reintrarea în ritmul normal.
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17.3 - Fără a prejudicia dreptul executantului, acesta are dreptul de a sista lucrările sau 
de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte la expirarea termenului 
prevăzut; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

18. Finalizarea lucrărilor 
A)Finalizarea lucrărilor de proiectare
18.1- Documentaţiile aferente proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie (memorii 
tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitati de lucrări, piese desenate şi 
DTOE) se vor preda achizitorului de către executant, verificate de către verificatori de 
proiecte autorizaţi, în 5 exemplare în format tipărit (originale) şi 1 exemplar în format 
electronic - CD (fişiere Word, Excel - MS Office 2003, Adobe Acrobat Reader şi 
Autocad 2004).
18.2.1 - Documentaţiile pentru obţinerea Autorizaţiei de construire, verificate de 
verificator tehnici autorizaţi, se vor întocmi şi se vor preda în 2 exemplare în format 
tipărit (originale) şi 1 exemplar în format electronic - CD (fişiere WORD, Excel - MS 
Office 2003, Adobe Acrobat Reader şi Autocad 2004).
18.2.2. Documentaţiile pentru obţinerea acordurilor şi avizelor se vor elabora în 2 
exemplare pe suport de hârtie (originale şi semnate/ştampilate) şi un exemplar în 
format electronic, cu fişiere de forma celor menţionate mai sus, din care 1 exemplar 
tipărit se va depune la societăţile avizatoare şi 1 exemplar tipărit se va depune la 
achizitor împreună cu avizul/acrodul obţinut.
18.3 - Documentaţiile aferente Dispoziţiilor de şantier se vor preda în 3 exemplare în 
format tipărit (originale), semnate inclusiv de verificatori de proiecte, dacă este cazul şi 
1 exemplar în format electronic - CD (fişiere Word, Excel - MS Office 2003, Adobe 
Acrobat Reader şi Autocad 2004).
18.4 - La predarea efectivă a documentaţiilor, achizitorul şi executantul au obligaţia de a 
verifica modul în care au fost elaborate lucrările prevăzute în contract, numărul lor, alte 
date şi alte elemente necesare. Procesul verbal de predare-primire a documentaţiei 
constituie recepţia documentaţiilor care au făcut obiectul contractului.
18.5 - Achizitorul are obligaţia să preia documentaţiile prevăzute în contract în forma şi 
numărul de exemplare contractate, condiţionat de existenţa dovezii verificării de către 
verificatorii atestaţi, potrivit legislaţiei în vigoare.
18.6 - Predarea - preluarea documentaţiilor întocmite potrivit prezentului contract nu-l 
absolvă pe executant de răspunderea cu privire la conformitatea conţinutului 
documentaţiei, acesta răspunzând în solidar cu verificatorul de proiecte pentru nivelul 
de calitate corespunzător cerinţelor proiectului.
18.7 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat în 
termenul stabilit prin contract.
BJFinalizarea lucrărilor de execuţie
18.8 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a se finaliza 
într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, 
termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
18.9. (1) Executantul are obligaţia de a obţine autorizaţia ISCIR pentru toate 
echipamentele din cadrul investiţiei care necesită aceasta şi de a efectua testele la 
terminarea lucrărilor, în uimătoarea succesiune:
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(a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste 
funcţionale pentru a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să 
funcţioneze în condiţii de siguranţă în următoarea etapă;
(b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru a 
demonstra că lucrările sau sectoare de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi aşa 
cum este specificat, în toate condiţiile admisibile de funcţionare;
(c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările sau sectoarele de lucrări pot 
funcţiona în condiţii de siguranţă, confonn prevederilor contractului.

A

(2) In timpul funcţionării de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt 
gata pentru efectuarea oricăror alte teste la terminare, inclusiv teste de funcţionare, 
pentru a demonstra că lucrările corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului.
(3) Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor din contract.
(4) Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în perioada 
de efectuare a probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea Achizitorului.
(5) înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite 
achizitorului documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere 
astfel încât achizitorul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara 
această parte a lucărilor.
(6) O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit 
prevederilor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.
18.10 (1) 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.

c) 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.

d) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la 
primirea de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. b).

e) de a prezenta situaţia cantitativă şi valorică a lucrărilor individuale executate la 
fiecare apartament însuşită de proprietar, de reprezentantul asociaţiei de 
proprietari, semnată de executant şi dirigintele de şantier; este recomandat ca 
această situaţie să fie întocmită pe măsură ce lucrările sunt realizate.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie, 
în cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate 
executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea 
remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, 
achizitorul va convoca comisia de recepţie.
18.11 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului 
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în

A

vigoare. In funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a 
respinge recepţia.
18.12 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere 
fizic şi funcţional.

#
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19, Perioada de garanţie acordată lucrărilor
19.1 - Perioada de garanţie a lucrărilor este de 5 ani şi decurge de la data recepţiei Ia 
terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.
19.2 “ (1) în perioada de garanţie, executantul are obligaţia ca în termen de 7 zile, în 
urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, 
reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este 
nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) - Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea 
unei părţi a lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile 
explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) - în cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate 
de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi 
plătit ca lucrări suplimentare.
19.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantul, în scris, orice plângere 
sau reclamaţie ce apare cu privire la lucrarea executată.
19.4 - în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 19.2, alin. (1), 
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.
19.5 - Garanţia lucrărilor executate este de 5 ani (60 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.

20. Modalităţi de plată
Plata serviciilor şi a lucrărilor aferente contractului se va face cu respectarea prevederilor 
art. 5.1. din contract, după cum urmează:
A) Servicii de proiectare şi de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul 
executării lucrărilor
20.1 a) - Pentru serviciile de elaborare a documentaţiilor aferente fazei DTAC, PT şi 
detalii de execuţie (memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu 
cantitati de lucrări, piese desenate şi DTOE), inclusiv de obţinere a avizelor şi 
acordurilor necesare (după caz) şi de verificare a acestora de către verificatori de 
proiecte autorizaţi, achizitorul are obligaţia de a efectua plata către următorii 
subcontractanţi: S.C. CONCRET DESIGN S.R.L., S.C. NICLAM SERV S.R.L. şi 
S.C. EXOPROIECT S.R.L, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de ia 
comunicarea facturilor de către aceştea. Facturile se vor emite după avizarea 
documentaţiei de către finanţator, comunicată executantului.

b) Pentru serviciile de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe toată durata 
executării lucrărilor, achizitorul are obligaţia de a efectua plata către subcontractanţii: 
S.C. CONCRET DESIGN S.R.L.şi S.C. NICLAM SERV S.R.L., în termen de cel 
mult 30 zile calendaristice de la comunicarea facturilor de către aceştea, conform 
Anexelor la contractele de subcontractare nr. 36 şi 38 din 24.
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Primăria municipiului Zalău cu nr. 32893 şi 32895 din 24.06.2020, respectiv prima 
factură de va emite la 3 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor şi ultima 
factură se va emite după data întocmirii procesului verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor.
B) Lucrări
20,3 (1) - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de 
zile de la comunicarea facturilor de către acesta. Facturile se vor emite în baza situaţiilor 
de lucrări lunare confirmate la plată de către reprezentantul achizitorului, dirigintele de 
şantier.

(2) Plata cheltuielilor conexe, aferente organizării de şantier, se va face pe baza 
facturilor/documentelor justificative pentru cheltuieli de natura celor prevăzute la art. 
5.1.2. din HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice.
20.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 20.1 din contract, 
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.
20.5 (1) - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, în cuantum de până 
Ia 15% din valoarea contractului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de 
garanţie de returnare a avansului, conform Hotărârii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 alin. 
(1^1) din HG 264/2003 şi potrivit prevederilor art. 52 alin. (10^1) din Legea 500/2002 şi 
ale art. 54 alin. (9^1) din Legea 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, la 
efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, avansurile acordate vor fi recuperate 
până la finalizarea execuţiei lucrărilor, prin aplicarea unei cote de 30% fiecărei 
facturi emise.

c

(2) Garanţia privind returnarea avansului se va constitui în cuantumul sumei solicitate 
ca avans, cu valabilitate până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care 
derivă din acordarea avansului.
(3) Achizitorul 
avansului în cazul în care se prelungeşte durata contractului.
(4) Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru returnarea avansului la data 
îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.
20.6 (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 provizorie, 
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 se depun de către executant în 2 exemplare, confirmate la plată de 
către dirigintele de şantier. Acestea se confirmă de către achizitor în tennen de 5 zile 
lucrătoare de la primirea lor.
(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.

poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru returnarea

Vizat
Oficiul juridic\' 20



20.7 - 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 plătită imediat.
20.8 - Contractul nu va fi considerat terminat până 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 executată confonn prevederilor legale, după 
expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru 
lucrăiile executate, nu va fi condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie 
finală.

21. Asigurări
A) Asigurarea proiectantului
21.1 - Executantul se obligă sa încheie şi să deţină asigurare de răspundere civilă 
profesională, valabilă pe toată perioada derulării contractului.
B) Asigurarea executantului
21.2(1) - Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o 
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare 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 autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli 
indirecte”.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, 
inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această 
asigurare trebuie să fie în vigoare de la data începerii lucrărilor până la data emiterii 
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Agenţia de asigurare va menţine această asigurare pentru a furniza acoperire până la data 
emiterii Procesului verbal de recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care 
executantul este responsabil şi care sunt generate de o cauză apăi'ută înainte de emiterea 
Procesului verbal de recepţie la teiminarea lucrărilor, precum şi pentru pierderi sau 
daune cauzate de executant în cursul oricăi'or altor operaţiuni.
(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţin 
egală cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru 
fiecare dintre utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada 
transportului spre şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca 
utilaj executantului.
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din 
vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricăi'ei persoane angajate de către 
executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi 
menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va participa la 
execuţia lucrărilor. Achizitorul şi dirigintele de şantier vor fi de asemenea despăgubiţi 
potrivit prevederilor poliţei de asigurare, cu excepţia faptului că această poliţă poate 
exclude pierderi şi reclamaţii în măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o
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neglijenţă a achizitorului sau a personalului achizitorlui. Pentru angajaţii unui 
subcontractant, asigurarea poate fî încheiată de către subcontractant, dar executantul va 
fi cei responsabil pentru respectarea prezentei clauze.
(6) 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).
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca 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).
21.3 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca unnare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant.

22. Amendamente
22.1 (1) - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin 

C act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

23. Subcontractanţi
23.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţi! desemnaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
23.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate 
contractele încheiate cu subcontractanţi! desemnaţi.
23.3 - (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.
23.4 - 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.
23.5 - Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 
contractului de lucrări, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 
98/2016.

24. Cesiunea
24.1 - Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
24.2 - Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
24.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 24.2.

25. Forţa majoră
25.1 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
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25.2 “ îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau păi'ţilor până la apariţia acesteia.
25.3 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
25.4 - Dacă foi'ţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

26. Modificarea contractului
26.1. (1) Modificările privind lucrările pot fi dispuse numai de către achizitor, în 
conformitate şi în limitele contractului şi ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în 
orice moment înaintea emiterii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fie 
direct printr-o instrucţiune emisă de achizitor în acest sens, fie printr-o cerere adresată 
executantului de a prezenta o propunere de modificare.
(2) - Executantul are obligaţia de a executa orice modificare emisă de către achizitor. O 
modificare poate include:

i. schimbări ale cantităţilor pentru un articol de lucrări din contract (deşi, asemenea 
schimbări nu vor constitui în mod necesar o modificare);

ii. schimbări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări;
iii. schimbări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei părţi din lucrări;
iv. omiterea unor lucrări;
V. orice lucrăii suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute în 

contract;
vi. modificări în succesiunea sau durata de execuţie a lucrărilor, din motive ce ţin de 

priorităţile Achizitorului.
26.2. - Executantul nu va face nicio modificare, până când achizitorul, Proiectantul şi 
Dirigintele de Şantier nu va dispune sau nu va aproba o modificare.
26.3. - Dacă achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, 
executantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

i. descriere a activităţilor necesar a fi realizate şi un grafic fizic pentru realizarea 
acestora;

ii. propunerea executantului referitoare la orice modificări ale graficul fizic şi 
financiar acceptat şi ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul şi

iii. propunerea executantului privind evaluarea financiară a lucrărilor.
26.4. După primirea propunerii executantului, achizitorul va putea:

i. să aprobe propunerea respectivă privind modificarea
ii. să o respingă sau

iii. să transmită comentarii.
26.5. (1) - Diferenţele dintre cantităţile estimate iniţial şi cele real executate, fără 
modificarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, nu vor fi interpretate ca o 
modificare în condiţii excepţionale/substanţială/nesubstanţială, în situaţia în care aceste 
diferenţe sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea execuţiei, 
fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice.

(2) - Modificările nesubstanţiale în cazul în care se fac în limita valorii contractate se 
formalizează prin următoarele înscrisuri: note de constatare, memorii justificative, 
dispoziţii de şantier, liste de cantităţi (note de renunţare şi note de comandă 
suplimentai-ă), propunerea executantului, acordul/refuzul achizitorului în scr^v^



26.6. - în cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului final/total al 
contractului, achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţionai cu 
executantul.
26.7. - Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni 
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele 
dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile 
referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 alin. 4 ).
26.8. (1) - Orice modificare a prezentului contract de achiziţie publică în cursul perioadei 
sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 
98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(2) - în situaţiia nerespectării dispoziţiile alin. (1), achizitorul are dreptul de a 
denunţa unilateral prezentul contract.

27. încetarea contractului
27.1 - Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
27.2 - Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
27.3 - Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului 
public. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

28. Soluţionarea litigiilor
28.1 - Achizitorul şi executantul vor face 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.
28.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecai'e poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.

29. Limba care guvernează contractul
29.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

30. Comunicări
30.1 - (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.
30.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.
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31. Legea aplicabilă contractului
31.1- Contractul va fî interpretat conform legilor din România.

31. Dispoziţii finale
31.1- Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
31.2 - Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, 
este ing. Anca Micle Toderean, consilier achiziţii în cadrul Direcţiei tehnice - Serviciul 
investiţii, achiziţii publice din cadrul Primăriei municipiului Zalău.

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALAU,

EXECUTANT,
Handling Logistics and Estates S.R.L., Tihău 

ADMINISTRATOR 
luIlan-Vasile Drv)hora -wPRIMAR, 

Ionel Ciunt
•V..'

c
SECRE 
Claudia t'lorica Ardelean

ENERAL, Terţ susţinător 
S.C. Lotus S.R.L., Zalău 

ADMINISTRATOR 
Viorel Fa

• \
/ <

PTi
SRL

Subcontractan^^^vt 
S.C. Concret De|P^S.R.L%

!0R.'RET^

''■281

Coi - ‘>!8nctar
DIRECTOR EC« 

ec. Mariana
OMIGf MU

ADMINIST

DIRECTOR TEHNIC, 
ing. Dănut Cosmin Curea

Subcontractant 2 
S.C. Exoproiect S.R.L. 
ADMINISTRATOR

,w.p.

SERVICIUL JURIDIC, Subcontractant 3
S.C. Niclam Serv S.R.L. 
ADMINISTRATOR 

Ştefan Pioarat

întocmii, ing. Ane oderean, DT-SIAP/AP/AMT/3ex
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

4500ie>Zalâu, Piaţa luliuManiu nr.3. Judeţul Sălaj 
Telefon. (40)260.610550 
httpv/www.zalausj.ro

Fax,(40)260 661869 
e-mail: primaria@zaiausj.ro

Contract de lucrări 
din

(proiectare, execuţie lucrări, asistenţă tehnică din 

partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor)

Nr.

Preambul
Prezentul contract de lucrări este executat ca parte a proiectului „Creşterea 

eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe 158 şi SB34 din municipiul Zalău”, cod 
SMIS 117519, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 20Î4-2020, Axa 
prioritară 3- Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiţii 3.1- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a 
energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în 
sectorul locuinţelor. Operaţiunea A- Clădiri rezidenţiale.
1. Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa I. Maniu, nr. 3, telefon: 0260/610550; fax; 0260/661869, 
cod fiscal 4291786, conturi nr. R025 TREZ 24A7 0033 0580 lOlX; R041 TREZ 
24A7 0033 0580 102X şi R073 TREZ 24C7 0033 0580 lOlX, deschise la Trezoreria 
Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, Claudia Florica Ardelean - Secretar 
general şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic, în calitate de achizitor

Ş»

Executant: Handling Logistics and Estates S.R.L., cu sediul în localitatea Tihău, 
Comuna Surduc, nr. 29, jud. Sălaj, telefon/fax: 0767744888, 
druhora@gmail.com, număr de înmatriculare: J31/19/2013, CUI: 31091424 cont nr. 
R019 TREZ 5645 069X XXOO 1950 deschis la Trezoreria Jibou; cont de garanţie de 
bună execuţie nr.

e-mail:
c

deschis la Trezoreria 
, reprezentată prin Iulian - Vasilc Druhora - administrator, având ca:

Terţ susţinător: S.C. Lotus S.R.L. cu sediul în localitatea Zalău, Str. 22 Decembrie 
1989, nr. 30/A, 29, jud. Sălaj, telefon/fax: 0260/661539; 0260/660611, e-mail: 
iotus_zalau@yahoo.com, număr de înmatriculare: J31/219/1991, CUI: 679174 cont nr. 
R073 TREZ 5615 069X XXOO 0582 deschis la Trezoreria Zalău, reprezentată prin 
Viorel Fanca- administrator,

Şl
Subcontractant 1: S.C. CONCRET DESIGN S.R.L., cu sediul în localitatea Zalău, Str. 
Gheorghe Doja, nr. 20, Bl. D20, Ap. 10, jud. Sălaj, telefon/fax: 0260/661221, număr de 
înmatriculare; J31/125/1999, CUI: 11947930, cont nr. R047 TREZ 5615 069X XXOO 
1244 deschis la Trezoreria Zalău, reprezentată prin Vasile Cimpean - administrator,
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Subcontractant 2: S.C. EXOPROIECT S.R.L., cu sediul în localitatea Oradea, Str. 
luliu Maniu, nr. 23, Ap. 2B, jud. Bihou, telefon: 0745.520749, număr de înmatriculare: 
J5/670/2012, CUI: 30134446. cont nr. R089 TREZ 0765 069X XXOl 3486 deschis la 
Trezoreria Municipiului Oradea, reprezentată prin Bogdan Pop - administrator,

Subcontractant 3: S.C. Niclam Serv S.R.L., cu sediul în localitatea Făgetu, Comuna 
Gura Vitioarei, judeţul Prahova, nr. 225, telefon/fax: 024/4285212, 0724.801089, număr 
de înmatriculare: J29/2556/2006, CUI: 19225802, cont nr. R048 TREZ 5285 069X 
XXOO 1332 deschis la Trezoreria Ploieşti, reprezentată prin Ştefan Pioara - 
administrator, 
în calitate de executant.

2. Definiţii
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza 
contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, 
asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. 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 referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în 
conformitate cu contractul;
f 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.
g. recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. 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.
i. proces verbal de recepţie finală - 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.
j. 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;
k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 
şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 
nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
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i. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţional’, document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.

3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de 
context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
nu se specifică în mod diferit.
3.3 - Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului 
4.1- Executantul se obligă să:
- presteze serviciul de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, care cuprinde: 
DTAC, PT şi detalii de execuţie (memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de 
sarcini, liste cu cantitati de lucrări, piese desenate şi DTOE), documentaţii pentru 
obţinerea acorduri/avize aferente fazei PT, verificate de către verificatori tehnici 
atestaţi, aferentă obiectivului de investiţii: „Creşterea eficienţei energetice a 
blocului de locuinţe 158 din Municipiul Zalău*’ din cadrul proiectului;
- să presteze serviciul de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul 
executării lucrărilor aferente obiectivului de investiţii menţionat;
- să execute lucrările aferente obiectivului de investiţii: „Creşterea eficienţei 
energetice a blocului de locuinţe 158 din Municipiul Zalău” din cadrul proiectului,

în conformitate cu specificaţiile din documentaţia tehnico-economică, faza DALI 
aferentă investiţiei, din Caietul de sarcini - Asistenţă tehnică, nr. 2331 din 15.01.2020, 
din Caietul de sarcini - execuţie lucrări, nr. 2334 din 15.01.2020 precum şi cu 
respectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract şi prin oferta prezentată la 
procedura simplificată, publicată în SEAP, prin anunţul de participare simplificat nr. 
SCNI063164 din 17.02.2020.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul 
contract pentru lucrările prevăzute la 4.1.

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, este de 1.089.423,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 206.990,37 lei, 
respectiv este în valoare totală de 1.296.413,37 lei cu TVA, detaliat după cum 
urmează:
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Responsabil 
prestare servicii/ 

execuţie
Nr. Valoare Ici 

fără TVA
Denumire

crt.

I. Servicii de proiectare, din care: 24.560,00
Servicii de proiectare faza DTAC - speciaiiatea 
construcţii

S.C. CONCRET 
DESIGNS.R.L.1. 10.400,00

Servicii de elaborare PT şi detalii de execuţie 
(memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de 
sarcini, liste cu cantitati de lucrări, piese desenate şi 
DTOE), inclusiv elaborare documentaţii pentru 
obţinerea acordurilor/avizelor la faza PT - 
speciaiiatea construcţii

S.C. CONCRET 
DESIGNS.R.L.

2. 11.200,00

S.C. Niclam Sei'v 
S.R.L.

Servicii de proiectare faza DTAC - specialitatea 
instalaţii3. 320,00

Servicii de proiectare faza DTAC + Servicii de 
elaborare PT şi detalii de execuţie (memorii tehnice, 
breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitati 
de lucrări, piese desenate şi DTOE), inclusiv 
elaborare documentaţii pentru obţinerea 
acordurilor/avizelor la faza PT - specialitatea 
instalaţii

S.C. Niclam Serv 
S.R.L.

4. 640,00

Servicii de verificare tehnică a PT şi a 
documentaţiilor pentru obţinerea acordurilor/avizelor 
la faza PT

S.C. Exoproiect 
S.R.L.5. 2.000,00

Servicii de asistenţă tehnică din partea 
proiectantului pe parcursul executării lucrărilor[1 3.600,00
Servicii de asistenţă tehnica din partea proiectantului 
- speciaiiatea construcţii______________________
Servicii de asistenţă tehnica din partea proiectantului 
~ specialitatea instalaţii

S.C. CONCRET 
DESIGNS.R.L. 3.440,00

S.C. Niclam Serv 
S.R.L. 160,00

Execuţie lucrări, din care: S.C. Handling 
Logistics S.R.L.

II. 1.061.263,00

Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:1. 1.051.263,00
Construcţii şi instalaţiil.î 1.051.263,00
Organizare de şantier, din care:2. 10.000,00
Lucrări de construcţii şi 
organizării de şantier

instalaţii aferentelî 7.000,00

Lucrări conexe organizării şantierului12 3.000,00
TOTAL LEI FĂRĂ TVA 1.089.423,00
TOTAL TVA 206.990,37
TOTAL LEI, INCLUSIV TVA 1.296.413,37
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5.2. - Achizitorul se obligă să achite separat, dacă este cazul, contravaloarea taxelor 
pentru obţinerea acordurilor şi avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism, pentru 
faza Proiect Tehnic (PT).
5.3. - Contractul poate fi modificat în condiţiile art. 26.1 din prezentul contract.

6. Durata contractului
6.1 - Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce 
efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi 
eliberarea garanţiei de bună execuţie.
6.2 - Termenele de execuţie a contractului de lucrări (proiectare cu execuţie) care fac 
obiectul prezentului contract sunt:
- Etapa I - elaborare documentaţie tehnică, faza DTAC, PT şi detalii de execuţie
(memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitati de lucrări, piese 
desenate şi DTOE), verificata de către verificatori tehnici autorizaţi, inclusiv 
elaborare documentaţii pentru obţinere acorduri/avize aferente fazei PT, verificate de 
către verificatori tehnici autorizaţi şi obţinerea acestora, 2 luni de la data semnării 
contractului de către ambele părţi;
- Etapa // - execuţia lucrărilor conform proiectului şi asistenţă tehnică din partea 
proiectantului pe parcursul executării lucrărilor, 12 luni, de la data emiterii, de către 
achizitor, a Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuţie.
6.3. - După expirarea termenului stabilit la art. 6.2. din contract, lucrările se vor executa 
cu aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 1^.1 din contract.

7. Executarea contractului:
7.1 - Prestarea serviciilor de proiectare şi executarea lucrărilor se va realiza conform 
graficului de prestare a serviciilor şi de execuţie a lucrării şi va începe după predarea 
amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrării.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din 
prezentul contract:

a) Documentaţie tehnico-economică, faza DALI aferentă obiectivului de investiţii;
b) Tema de proiectare nr. 47488 din 24.06.2019, inclusiv clarificările şi/sau măsurile 
de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi 
financiare, după caz;
c) Caietul de sarcini nr. 2331 din 15.01.2020 pentru serviciul de asistenţa tehnică din 
partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor, inclusiv clarificările şi/sau 
măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice 
şi financiare, după caz;
d) Caietul de sarcini nr. 2334 din 15.01.2020 pentru execuţia lucrărilor aferente 
obiectivului de investiţii: „Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 158 
din Municipiul Zalău”, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până 
la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare, după caz;
e) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările 
din perioada de evaluare;
f) graficul de prestare a serviciilor şi de execuţie a lucrării;
g) programul calităţii pentru execuţia lucrării;
h) instrumentul de garantare privind constituirea garanţiei de bună execuţie, după caz;
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i) instrumentul de garantare privind retumarea avansului, după caz;
j) contractul de subcontractare nr. 33/24.06.2020, încheiat între S.C. Handling 
Logistics and Estates S.R.L. şi S.C. Concret Design S.R.L., înregistrat la Primăria 
municipiului Zalău cu nr. 32896 din 24.06.2020;
k) contractul de subcontractare nr. 34/24.06.2020, încheiat între S.C. Handling 
Logistics and Estates S.R.L. şi S.C. EXOPROIECT S.R.L., înregistrat Ia Primăria 
municipiului Zalău cu nr. 32899 din 24.06.2020;
l) contractul de subcontractare nr. 35/24.06.2020, încheiat între S.C. Handling 
Logistics and Estates S.R.L. şi S.C. Niclam Serv S.R.L., înregistrat la Primăria 
municipiului Zalău cu nr. 32901 din 24.06.2020;
m) angajamentul ferm de susţinere din partea S.C. Lotus S.R.L. Zalău, înregistrat Ia 
Primăria municipiului Zalău cu nr. 33052 din 24.06.2020;
n) acte adiţionale, dacă există; 
n) alte anexe la contract.

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1 - Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt 
considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.
9.2 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea 
obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi 
comisia monumentelor istorice.

10. Obligaţiile executantului privind proiectarea:
10.1 - Executantul are obligaţia de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul 
prezentului contract cu proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi specialişti, care corespund 
cerinţelor menţionate în specificaţiile tehnice, anexa la prezentul contract (Documentaţia 
tehnico-economică, faza DALI aferentă investiţiei, Tema de proiectare nr. 47488 din 
24.06.2019).
10.2 - Executantul va garanta că el, proiectanţii şi subproiectanţii săi au experienţa şi 
capacitatea necesară pentru proiectare.
10.3 - Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a 
participa Ia discuţii cu achizitorul si/sau persoana autorizată de aceasta, ori de câte ori 
este necesar, pe parcursul derulării contractului şi până la data expirării garanţiei de bună 
execuţie a contractului.
10.4 - Pe baza specificaţiilor tehnice puse la dispoziţie de achizitor, executantul are 
obligaţia de a asigura elaborarea şi finalizarea tuturor proiectelor necesare pentru 
obiectivul de investiţii; „Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 158 din 
Municipiul Zalău
10.5 - Executantul are obligaţia de a elabora un proiect tehnic coerent şi conform cu 
cerinţele din specificaţiile tehnice şi planşele furnizate de achizitor, potrivit 
documentaţiei de atribuire care a stat la baza încheierii prezentului contract.
10.6 - Executantul are dreptul de a furniza succesiv informaţii pe părţi de proiect cu 
condiţia ca fiecare parte înaintată să fie completă în aşa fel încât să poată fi analizată si 
aprobată de achizitor separat, ca pai1e integrantă a întregului proiect de execuţie al 
lucrărilor.
10.7 - Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea 
lucrărilor respectă cerinţele impuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru 
proiectarea lucrărilor la standardele în vigoare. V/zaf 
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10.8 - Executantul are obligaţia de a proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) 
necesare îndeplinirii obiectului prezentului contract.
10.9 - Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele 
tehnice şi prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor 
referitoare la mediu înconjurător.
10.10 - Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor 
şi/sau legislaţiei aplicabile la elaborarea proiectului, executantul va înştiinţa achizitorul 
şi {dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.
10.11 - In situaţia în care, achizitorul decide că se impune aplicaiea noilor reglementări, 
propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile 
contractante cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia.
10.12 - Executantul va soluţiona neconformităţile şi neconcordanţele semnalate de către 
verificatorii proiectului.
10.13 - Executantul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 
prezentate în ofertă şi în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene.
10.14 - Executantul se obligă să presteze serviciile conform prevederilor Legii nr. 
10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi să 
îndeplinească obligaţiile care îi revin, în calitate de proiectant, conform acestui act 
normativ.
10.15 - Executantul se obligă să obţină toate acordurile şi avizele solicitate prin 
Certificatul de urbanism, aferente fazei PT.
10.16 - Executantul are obligaţia de a asigura verificarea documentaţiei tehnico- 
economice, faza proiect tehnic, de către verificatori tehnici autorizaţi.
10.17 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

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 produsele 
achiziţionate, şi

daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sai'cini întocmit 
de către achizitor.
10.18 - Executantul se obligă sa încheie şi să deţină asigurare de răspundere civilă 
profesională, valabilă pe toată perioada derulării contractului.
10.19 - Executantul se obligă în solidar cu persoana/persoanele fizice care elaborează şi 
semnează documentaţiile ce fac obiectul prezentului contract să despăgubească pe 
achizitor pentru acoperirea integrală a prejudiciului produs acestuia ca urmare a 
îndeplinirii necorespunzatoare a obligaţiilor contractuale, datorate unor omisiuni şi/sau 
erori de elaborare a documentaţiilor predate achizitorului.

i)

ii)

îl. Obligaţiile executantului privind asistenţa tehnică acordată pe parcursul 
executării lucrărilor:
11.1. - Executantul are obligaţia de a asigura asistenţa tehnică din partea proiectantului 
pe toată durata execuţiei lucrărilor cu respectarea cerinţelor Caietului de sarcini nr. 2331 
din 15.01.2020.
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11.2. -Serviciile de asistenţă tehnică vor cuprinde:
detalierea de soluţii tehnice, piese scrise şi piese desenate, pentru cazurile solicitate 

de constructor sau dirigintele de şantier;
adoptarea de soluţii tehnice pentru situaţiile care nu au fost cuprinse în proiectul 

tehnic, din motive neimputabile proiectantului;
modificări de soluţii tehnice, piese scrise şi piese desenate, în cazul în care de la data 

elaborării proiectului şi până la data execuţiei lucrărilor au apărut soluţii tehnice noi, 
superioare calitativ.
11.3. - Executantul se obligă să presteze serviciile de asistenţa tehnică în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.
11.4. - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.); 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, eferente.
11.5. - Executantul se obligă să participe la şedinţele de progres organizate lunar pe 
parcursul executării lucrărilor, să efectueze deplasări pe şantier lunar şi ori de câte ori 
este necesar, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea în scris a beneficiarului sau 
a reprezentantului acestuia, dirigintele de şantier, în cazurile justificate;
11.6. - Executantul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
11.7. - Executantul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor. Totodată, este 
răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât 
şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
11.8. - Executantul are obligaţia de a emite lunar facturile, numai după prestarea 
serviciului şi acestea vor fi însoţite de procese verbale încheiate cu ocazia deplasărilor în 
şantier, semnate de părţile participante.

c

12. Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor
12.1 (1) - Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a 
remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu 
obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de 
prezentul contract, cu respectarea cerinţelor din Caietul de sai'cini - execuţie lucrări, nr. 
2334 din 15.01.2020
(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 definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării 
acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(3) - Executantul are obligaţia de a asigura paza şantierului pe perioada de execuţie a 
lucrărilor.
12.2 • Executantul arc obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea 
execuţiei lucrării, graficul lunar, fizic şi valoric, necesar execuţiei lucrărilor, 
detaliat pe obiecte şi categorii de lucrări, în ordinea tehnologică de execuţie.
12.3. (1) - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de 
execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea 
în construcţii.
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(2) - Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut 
de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de 
achizitor, la cererea acestora.
(3) - Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la cerere, caietele de 
măsurători (ataşamente/antemăsurători semnate de către executant şi diriginte de şantier) 
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.
(4) - Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere, detalii privind 
fiecare categorie de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.
12.4 (1) - Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în 
orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care 
executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, 
acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve 
de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea 
contravin prevederilor legale.
(2) - în cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) 
determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste 
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
12.5 (1) - Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele 
date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de 
sarcini pe durata îndeplinirii contractului.
(3) în cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea 
respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru 
verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu 
grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
12.6 “ Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia:
i) 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;

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

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

iv) 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.
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12.7 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data 
primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de 
recepţie a lucrării.
12.8 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni 
inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 
deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care 
responsabilitatea revine executantului.
12.9 (1) - Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile 
ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul 
va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi 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 se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a 
despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor 
poduri sau drumuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil 
şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau 
poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
12.10 (1) - Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) - Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare 
în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
12.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform art. 30 din 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare) şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, 
pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de 
execuţie aferente execuţiei lucrării.
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12.12 - Executantul se obligă sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia 
lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente; cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului 
de sarcini întocmit de către achizitor.

12.13. - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării 
lucrărilor, următoarele :
a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
e) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control 

calitate, verificări şi încercări).
12.14. (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 la terminarea lucrărilor, 
numai după terminarea acestei instruiri.
12.15. (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.
(2) Executantul suportă toate schimbările referitoare Ia construirea şi întreţinerea 
instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt 
deschise circulaţiei publice.
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină 
informaţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) 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.
12.16 (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.
(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a 
personalului său, precum şi a terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta 
va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în 
exterior. In măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului.
(5) 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.
(6) 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.
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(7) 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, acesta din urmă având ca 
responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, 
în aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor 
unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.
12.17. - Executantul are obligaţia de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi 
documentelor referitoare la prezenta investiţie cu ocazia misiunilor de control 
desfăşurate de AM POR/ OI POR sau de alte structuri cu competenţe în controlul şi 
recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, după caz.

13. Obligaţiile achizitorului
13.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către executant, în termen de 30 zile de la 
data primirii facturii emise de către executant pentru serviciile prestate sau lucrările 
executate, conform prevederilor art. 20 din contract.
13.2. - Achizitorul are obligaţia de a examina lucrările care devin ascunse în cel mult 5
zile de la notificarea executantului.
13.3. (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.
(2) - Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor 

aparate de măsurat se suportă de către executant.

N. SancJiuni pentru neîndepUnirea culpabilă a obligaţiilor. Răspunderea contractuală
14.1 - In cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile 
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula, iar executantul are obligaţia 
de a plăti achizitorului, cu titlu de penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de
O, 15% pe zi întârziere din valoarea serviciilor şi/sau lucrărilor neprestate/neexecutate 
sau prestate/executate cu întârziere, în termen de maxim 30 zile de la data comunicării 
cuantumului penalităţilor datorate. Penalităţile vor fl calculate la valoarea stabilită, 
pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
14.2 - In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut din 
prezentul contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă 
cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, până Ia 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
14.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părţi, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în 
întârziere şi fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
14.4 - Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate 
conform prezentului contract.
14.5 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile 
art. 14.1 şi 14.2, în completare, părţile datorează daune - interese în condiţiile dreptului
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14.6 - In cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul 
dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la 
deschiderea procedurii de instanţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrări. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 
30 de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat 
de drept.
14.7. - In cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
sau îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de 
plata a serviciilor/lucrarilor conform art 20, iar a executantului: de realizare a 
serviciilor si lucrărilor contractate conform art. 4.1), debitorul va datora creditorului 
obligaţiei, suma de 259.282,67 lei, sumă ce reprezintă 20% din valoarea contractului 
de lucrări, reprezentând daune interese contractuale.

are

Clauze specifice
15. Garanţia de bună execuţie a contractului
15.1 - Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din 
preţul fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie 
în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. De 
regulă, gai-anţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de 
o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă Ia contract, prevederile art. 36 
alin. (3) şi (5) aplicându-se în mod corespunzător. în cazul în care valoarea garanţiei de 
bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, achizitorul (Autoritatea Contractantă) 
dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în 
numerar.

are

15.2. (1). - Garanţia de bună execuţie poate fi constituită şi prin reţineri succesive din 
facturile emise, situaţie în care executantul are obligaţia de a deschide un cont la 
dispoziţia achizitorului (Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se 
depune de către contractant, în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul 
contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă 
urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 
contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
15.2. (2). - în situaţia în care garanţia de bună execuţie este constiuită prin instrument de 
garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de 
asigurări, în condiţiile legii, este obligatorie menţionarea în scrisoare/ alt act a
obligaţiei societăţii bancare sau societăţii de asigurări de a obţine acordul scris al 
benefîciarului pentru diminuarea valorii scrisorii de garanţie si stingerii acesteia. 
Prevederile, termenele şi clauzele prevăzute în poliţele de asigurare trebuie să fie în 
concordanţă cu prevederile contractului de lucrări şi cu prevederile HG 395/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare. Lipsa acestor precizări sau cuprinderea unor 
precizări restrictive, va determina/constitui motiv de respingere a instrumentului de 
garantare de către achizitor.
15.3 (l) - în situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are 
obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata 
corespunzătoare prelungirii termenului de execuţie, în maxim 5 zile lucrătoare de la data 
semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire. Ip V/zaf 

o//c/u/ juridic 13



(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea 
procesului verbal de recepţie finală. Este obligatorie menţionarea distinct în 
scrisoare/ alt act a obligaţiei societăţii bancare sau societăţii de asigurări de a obţine 
acordul scris al beneficiarului pentru stinserea acesteia,
15.4 - In cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de 
bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 
zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
15.5 - 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.
15.6 - 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. în 
situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia 
de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
15.7 - (1) - Pentru serviciile de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, faza 
PT, inclusiv verificarea tehnică a proiectului de către verificatori tehnici autorizaţi 
şi pentru serviciul de asistenţă tehnică din partea proiectantului, achizitorul se 
obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data încheierii 
procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului 
respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
15.8 (1) - Pentru execuţia lucrărilor, achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună 
execuţie, după cum umiează:
> 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului 

verbal de recepţie la tenninarea lucrărilor, daca nu a ridicat până la aceea data 
pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

> 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, în 
tennen de 5 zile de la data semnării procesului verbal de recepţie finală, în urma unei 
solicitări scrise din partea executantului.

(2) - Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv recepţie finală, 
pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, în condiţiile legii şi ale HG 273/1994, dacă 
acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
15.9 Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
15.10 Garanţia de bună execuţie a contractului va fi constituită de către executantul, S.C. 
Handling Logistics and Estates S.R.L. pentru toată valoarea contractului de proiectare, 
execuţie şi asistenţă tehnică.

16. începerea şi execuţia lucrărilor
16.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe executarea contractului după semnarea 
contractului de către ambele părţi.
(2) Proiectarea trebuie să se realizeze în tennen de 2 luni de la data semnării contractului 
de către ambele părţi.
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(3) Execuţia lucrărilor aferentă contractului, trebuie să se realizeze în termen de 12 luni 
de la data emiterii, de către achizitor, a Ordinului de începere a lucrărilor;
16.2 - Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, 
Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
16.3 (1) - Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie 
terminate la data stabilită.
(2) - Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, 
graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în 
care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu 
graficul de execuţie a lucrărilor. Ia cererea achizitorului, executantul va prezenta un 
grafic revizuit, în vederea tenninării lucrărilor la data prevăzută în contract.
Graficul revizuit nu îi va scuti pe executant de nici una 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.
Şl

A

(3) In cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau 
dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 14.1, achizitorul este îndreptăţit să-i 
fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl 
avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia 
contractul.
16.4 (1) - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de 
a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au 
obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea 
executantului, dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau 
juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) - Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul 
de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
16.5 (1) - Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. 
La solicitarea achizitorului, prestatorul se obligă să prezinte buletine de verificări/testări 
ale acestora. In cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine de verificări/testări 
solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezervă dreptul de a face 
aceste verificări/ testări pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmând a fi 
recuperată din valoarea lucrărilor executate.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, 
inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu 
sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. , t ...... .
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16.6 (1) - Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, tară 
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

A

(4) In cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
16.7. (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.

A

(4) In cazul producem 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.

17. întârzierea şi sistarea lucrărilor
A

17.1 - In cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit 

prin încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau 
a oricărei păi'ţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
17.2. (1) - Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 17.1. 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 
reintrarea în ritmul nonnal.
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17.3 - Fără a prejudicia dreptul executantului, acesta are dreptul de a sista lucrările sau 
de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte la expirarea termenului 
prevăzut; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

18. Finalizarea lucrărilor
A) Finalizarea lucrărilor de proiectare
18.1- Documentaţiile aferente proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie (memorii 
tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitati de lucrări, piese desenate şi 
DTOE) se vor preda achizitorului de către executant, verificate de către verificatori de 
proiecte autorizaţi, în 5 exemplare în format tipărit (originale) şi 1 exemplar în format 
electronic - CD (fişiere Word, Excel - MS Office 2003, Adobe Acrobat Reader şi 
Autocad 2004).
18.2.1 - Documentaţiile pentru obţinerea Autorizaţiei de construire, verificate de 
verificator tehnici autorizaţi, se vor întocmi şi se vor preda în 2 exemplare în format 
tipărit (originale) şi 1 exemplar în format electronic - CD (fişiere WORD, Excel - MS 
Office 2003, Adobe Acrobat Reader şi Autocad 2004).
18.2.2. Documentaţiile pentru obţinerea acordurilor şi avizelor se vor elabora în 2 
exemplare pe suport de hârtie (originale şi semnate/ştampilate) şi un exemplar în 
format electronic, cu fişiere de forma celor menţionate mai sus, din care 1 exemplar 
tipărit se va depune la societăţile avizatoare şi 1 exemplar tipărit se va depune la 
achizitor împreună cu avizul/acrodul obţinut.
18.3 - Documentaţiile aferente Dispoziţiilor de şantier se vor preda în 3 exemplare în 
format tipărit (originale), semnate inclusiv de verificatori de proiecte, dacă este cazul şi 
1 exemplar în format electronic - CD (fişiere Word, Excel - MS Office 2003, Adobe 
Acrobat Reader şi Autocad 2004).
18.4 - La predarea efectivă a documentaţiilor, achizitorul şi executantul au obligaţia de a 
verifica modul în care au fost elaborate lucrările prevăzute în contract, numărul lor, alte 
date şi alte elemente necesare. Procesul verbal de predare-primire a documentaţiei 
constituie recepţia documentaţiilor care au făcut obiectul contractului.
18.5 - Achizitorul are obligaţia să preia documentaţiile prevăzute în contract în forma şi 
numărul de exemplare contractate, condiţionat de existenţa dovezii verificării de către 
verificatorii atestaţi, potrivit legislaţiei în vigoare.
18.6 - Predarea - preluarea documentaţiilor întocmite potrivit prezentului contract nu-1 
absolvă pe executant de răspunderea cu privire la conformitatea conţinutului 
documentaţiei, acesta răspunzând în solidar cu verificatorul de proiecte pentru nivelul 
de calitate corespunzător cerinţelor proiectului.
18.7 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat în 
termenul stabilit prin contract.
B) Finalizarea lucrărilor de execuţie
18.8 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a se finaliza 
într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, 
termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
18.9. (1) Executantul are obligaţia de a obţine autorizaţia ISCIR pentru toate 
echipamentele din cadrul investiţiei care necesită aceasta şi de a efectua testele la 
terminarea lucrărilor, în următoarea succesiune:

c
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(a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste 
funcţionale pentru a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să 
funcţioneze în condiţii de siguranţă în următoarea etapă;
(b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru a 
demonstra că lucrările sau sectoare de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi aşa 
cum este specificat, în toate condiţiile admisibile de funcţionare;
(c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările sau sectoarele de lucrări pot 
funcţiona în condiţii de siguranţă, conform prevederilor contractului.

A

(2) In timpul funcţionării de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt 
gata pentru efectuarea oricăror alte teste la terminare, inclusiv teste de funcţionare, 
pentru a demonstra că lucrările corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului.
(3) Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor din contract.
(4) Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în perioada 
de efectuare a probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea Achizitorului.
(5) înainte de începerea testelor Ia terminarea lucrărilor, executantul va transmite 
achizitorului documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere 
astfel încât achizitorul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara 
această parte a lucărilor.
(6) O astfel de parte nu va fi considerată a fi temiinată în scopul recepţiei potrivit 
prevederilor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.
18.10 (1) Za 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.

c) Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului planşe ale 
lucrărilor conforme cu execuţia, reprezentând lucrările aşa cum sunt executate, şi ie 
va transmite după caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului.

d) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la 
primirea de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. b).

e) de a prezenta situaţia cantitativă şi valorică a lucrărilor individuale executate la 
fiecare apartament însuşită de proprietar, de reprezentantul asociaţiei de 
proprietari, semnată de executant şi dirigintele de şantier; este recomandat ca 
această situaţie să fie întocmită pe măsură ce lucrările sunt realizate.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentm a convoca comisia de recepţie, 
în cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate 
executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea 
remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, 
achizitorul va convoca comisia de recepţie.
18.11 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului 
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în 
vigoare. în funcţie de constatările tăcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a 
respinge recepţia.
18.12 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere 
fizic şi funcţional. VIzM
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19. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
19.1 - Perioada de garanţie a lucrărilor este de 5 ani şi decurge de la data recepţiei la 
terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.
19.2 - (1) în perioada de garanţie, executantul are obligaţia ca în termen de 7 zile, în 
urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, 
reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este 
nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) - Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea 
unei părţi a lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile 
explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

A

(3) - In cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate 
de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi 
plătit ca lucrări suplimentare.
19.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantul, în scris, orice plângere 
sau reclamaţie ce apare cu privire la lucrarea executată.

A

19.4 - In cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 19.2, alin. (1), 
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.
19.5 - Garanţia lucrărilor executate este de 5 ani (60 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.

20. Modalităţi de plată
Plata serviciilor şi a lucrărilor aferente contractului se va face cu respectarea prevederilor 
art. 5.1. din contract, după cum urmează:
A) Servicii de proiectare şi de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul 
executării lucrărilor
20.1 a) - Pentru serviciile de elaborare a documentaţiilor aferente fazei DTAC, PT şi 
detalii de execuţie (memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu 
cantitati de lucrări, piese desenate şi DTOE), inclusiv de obţinere a avizelor şi 
acordurilor necesare (după caz) şi de verificare a acestora de către verificatori de 
proiecte autorizaţi, achizitorul are obligaţia de a efectua plata către următorii 
subcontractanţi: S.C. CONCRET DESIGN S.R.L., S.C. NICLAM SERV S.R.L. şi 
S.C. EXOPROIECT S.R.L, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la 
comunicarea facturilor de către aceştea. Facturile se vor emite după avizarea 
documentaţiei de către finanţator, comunicată executantului.

b) Pentru serviciile de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe toată durata 
executării lucrărilor, achizitorul are obligaţia de a efectua plata către subcontractanţii: 
S.C. CONCRET DESIGN S.R.L.şi S.C. NICLAM SERV S.R.L., în termen de cel
mult 30 zile calendaristice de la comunicarea facturilor de către aceştea, conform 
Anexelor la contractele de subcontractare nr. 33 şi 35 din 24.Q^j'S.()‘B0i î. .... fa..x M^re la
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Primăria municipiului Zalău cu nr. 32896 şi 32901 din 24.06.2020, respectiv prima 
factură de va emite la 6 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor şi ultima 
factură se va emite după data întocmirii procesului verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor.

B) Lucrări
20.3 (1) - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de 
zile de la comunicarea facturilor de către acesta. Facturile se vor emite în baza situaţiilor 
de lucrări lunare confirmate la plată de către reprezentantul achizitorului, dirigintele de 
şantier.

(2) Plata cheltuielilor conexe, aferente organizării de şantier, se va face pe baza 
facturilor/documentelor justificative pentru cheltuieli de natura celor prevăzute la art. 
5.1.2. din HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice.
20.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 20.1 din contract, 
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.
20.5 (1) - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, în cuantum de până 
la 15% din valoarea contractului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de 
garanţie de returnare a avansului, conform Hotărârii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 alin. 
(1^1) din HG 264/2003 şi potrivit prevederilor art. 52 alin. (lO'^l) din Legea 500/2002 şi 
ale art. 54 alin. (9^1) din Legea 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, la 
efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, avansurile acordate vor fi recuperate 
până la finalizarea execuţiei lucrărilor, prin aplicarea unei cote de 30% fiecărei 
facturi emise.
(2) Garanţia privind retumarea avansului se va constitui în cuantumul sumei solicitate 
ca avans, cu valabilitate până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care 
derivă din acordarea avansului.
(3) Achizitorul 
avansului în cazul în care se prelungeşte durata contractului.
(4) Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru retumarea avansului la data 
îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.
20.6 (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 provizorie, 
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 se depun de către executant în 2 exemplare, confiimate la plată de 
către dirigintele de şantier. Acestea se confirmă de către achizitor în termen de 5 zile 
lucrătoare de la primirea lor.
(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.

poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru retumarea
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20.7 - 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 plătită imediat.
20.8 - Contractul nu va fi considerat terminat până 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 executată conform prevederilor legale, după 
expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru 
lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie 
finală.

21. Asigurări
A) Asigurarea proiectaniuiui
21.1 - Executantul se obligă sa încheie şi să deţină asigurare de răspundere civilă 
profesională, valabilă pe toată perioada derulării contractului.
B) Asigurarea executantului
21.2(1) - Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o 
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare 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 autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli 
indirecte”.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, 
inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această 
asigurare trebuie să fie în vigoare de la data începerii lucrărilor până la data emiterii 
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Agenţia de asigurare va menţine această asigurare pentru a furniza acoperire până la data 
emiterii Procesului verbal de recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care 
executantul este responsabil şi care sunt generate de o cauză apărută înainte de emiterea 
Procesului verbal de recepţie la teiminarea lucrărilor, precum şi pentru pierderi sau 
daune cauzate de executant în cursul oricăror altor operaţiuni.
(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţin 
egală cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru 
fiecare dintre utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada 
transportului spre şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca 
utilaj executantului.
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din 
vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către 
executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi 
menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va participa la 
execuţia lucrărilor. Achizitorul şi dirigintele de şantier vor fi de asemenea despăgubiţi 
potrivit prevederilor poliţei de asigurare, cu excepţia faptului că această poliţă poate 
exclude pierderi şi reclamaţii în măsura în care acestea decurg d|iptr-un act sau dintr-o
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neglijenţă a achizitorului sau a personalului achizitorlui. Pentru angajaţii unui 
subcontractant, asigurarea poate fi încheiată de către subcontractant, dar executantul va 
fi cel responsabil pentru respectarea prezentei clauze.
(6) 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).
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca 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).
21.3 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant.

22. Amendamente
22.1 (1) - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin 
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

23. Subcontractanţi
23.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
23.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
23.3 - (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.
23.4 - 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.
23.5 - Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 
contractului de lucrări, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 
98/2016.

!

24. Cesiunea
24.1 - Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
24.2 - Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
24.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 24.2.

25. Forţa majoră
25.1 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
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25.2 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
25.3 - Partea contractantă care invoca foi*ţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
25.4 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

26. Modificarea contractului
26.1. (1) Modificările privind lucrările pot fi dispuse numai de către achizitor, în 
conformitate şi în limitele contractului şi ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în 
orice moment înaintea emiterii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fie 
direct printr-o instrucţiune emisă de achizitor în acest sens, fie printr-o cerere adresată 
executantului de a prezenta o propunere de modificare.
(2) - Executantul are obligaţia de a executa orice modificare emisă de către achizitor. O 
modificare poate include:

i. schimbări ale cantităţilor pentru un articol de lucrări din contract (deşi, asemenea 
schimbări nu vor constitui în mod necesar o modificare);

ii. schimbări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări;
iii. schimbări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei părţi din lucrări;
iv. omiterea unor lucrări;
V. orice lucrări suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute în 

contract;
vi. modificări în succesiunea sau durata de execuţie a lucrărilor, din motive ce ţin de 

priorităţile Achizitorului.
26.2. - Executantul nu va face nicio modificare, până când achizitorul, Proiectantul şi 
Dirigintele de Şantier nu va dispune sau nu va aproba o modificare.
26.3. - Dacă achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, 
executantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

i. descriere a activităţilor necesar a fi realizate şi un grafic fizic pentru realizarea 
acestora;

ii. propunerea executantului referitoare la orice modificări ale graficul fizic şi 
financiar acceptat şi ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul şi

iii. propunerea executantului privind evaluarea financiară a lucrărilor.
26.4. După primirea propunerii executantului, achizitorul va putea:

i. să aprobe propunerea respectivă privind modificarea
ii. să o respingă sau

iii. să transmită comentarii.
26.5. (1) - Diferenţele dintre cantităţile estimate iniţial şi cele real executate, fără 
modificarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, nu vor fi interpretate ca o 
modificare în condiţii excepţionaie/substanţială/nesubstanţială, în situaţia în care aceste 
diferenţe sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea execuţiei, 
fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice.

(2) - Modificările nesubstanţiale în cazul în care se fac în limita valorii contractate se 
formalizează prin următoarele înscrisuri: note de constatare, memorii justificative, 
dispoziţii de şantier, liste de cantităţi (note de renunţare şi note de comandă 
suplimentară), propunerea executantului, acordul/refuzul achizitorului în scris./.
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26.6. - In căzui unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului final/total al 
contractului, achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu 
executantul.
26.7. - Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni 
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele 
dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile 
referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 alin. 4 ).
26.8. (1) - Orice modificare a prezentului contract de achiziţie publică în cursul perioadei 
sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 
98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(2) - în situaţiia nerespectării dispoziţiile alin. (1), achizitorul are dreptul de a 
denunţa unilateral prezentul contract.

27. încetarea contractului
27.1 - Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
27.2 - Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
27.3 - Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc ia modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului 
public. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

28. Soluţionarea litigiilor
28.1 - Achizitorul şi executantul vor face 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 legătura cu îndeplinirea contractului.
28.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.

c

29. Limba care guvernează contractul
29.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

30. Comunicări
30.1 - (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.
30.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.
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31. Legea aplicabilă contractului
31.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

31. Dispoziţii finale
31.1 - Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
31.2 - Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, 
este ing. Anca Micle Toderean, consilier achiziţii în cadrul Direcţiei tehnice - Serviciul 
investiţii, achiziţii publice din cadrul Primăriei municipiului Zalău.

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALAU,

EXECUTANT,
Handling Logistics and Estates S.R.L., Tihău 

ADMINISTRATOR^

• PRIMAI
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SEp^TAR GENERAL, 
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S.C. Lotus S.R.L., 

ADMINISTRA-^ŞĂ^ 
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MUNICIPIUL ZALAU 
PRIMAR

450016-Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: [40)260.610550 
http.//www.zalausj,ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail; primaria@zalausj.ro

CONTRACT DE LUCRĂRI
Nr. hlhlh din Afl (j’il 2020

Preambul
Municipiul Zalău a semnat în data de 20.06.2019 contractul de finanţare pentru 

proiectul: “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe G164 şi bloc 80 
(scara A) din municipiul Zalău”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 
carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectoixil locuinţelor, Operaţiunea A-Clădiri 
rezidenţiale.

i. Părţile contractante:

Autoritatea contractantă: Municipiul Zalău, Piaţa luliu Maniu nr. 3, tel. 0260- 
610550 fax: 0260-661869, cod fiscal 4291786, conturi nr. R025 TREZ 24A7 0033 
0580 lOlX, R041 TREZ 24A7 0033 0580 102X şi R057 TREZ 24A7 0033 0580 
103X deschise la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, Claudia 
Florica Ardelean - Secretar general şi cc. Mariana Cuibuş - Director economic, în 
calitate de achizitor

Şl
S.C. AVRIL S.R.L. cu sediul în localitatea Negreşti Oaş, strada Livezilor, nr.37, 
judeţul Satu Mare, telefon 0260610765 /fax 0260610765, număr de înmatriculare 
J30/1623/1992, cod fiscal RO 2825969, cont R054 TREZ 4365 069X XXOO 1072, 
deschis la Trezoreria Satu Mare, cont garanţie de bună execuţie nr.
________________________________________ , deschis la ______________
reprezentată prin loan Savu - administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;
c. preţul contractului ~ preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza 
contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, 
asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. 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 referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în 
conformitate cu contractul;
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f. recepţia la termnarea lucrărilor ~ recepţia efectuată la terminarea completă a 
lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fî 
utilizată separat.
g. recepţia finală ~ recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ~ documentul întocmit şi semnat 
în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de constmcţii şi instalaţii 
aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, ia cererea 
reprezentantului autorizat al acestuia.
i. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu 
Reguiamentui de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de 
către comisia de recepţie numită de către achizitor.
j. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca 
fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de 
neîndepiinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
k. forţa majoră - un eveniment mai presus dc controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 
şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca uimare 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 păi-ţi.
l. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
m. garanţia de hună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.
3. Interpretare

A

3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire Ia zile reprezintă zile calendaristice dacă 
nu se specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor f interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1 Executantul se obliga să execute şi să finalizeze lucrările pentiu realizarea 
obiectivelor de investiţii: “Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe G164 
din Municipiul Zalău” şi “Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 80 
scara A din Municipiul Zalău”, în conformitate cu proiectele tehnice şi cu 
documentaţia de atribuire care au stat la baza achiziţiei lucrărilor, cu respectarea 
obligaţiilor asumate prin prezentul contract şi prin oferta prezentată la procedura 
simplificata, publicată în SEAP. prin anunţul de participare simplificat 
SCN1065564/20.03.2020.

nr.
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4.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentru execuţia si finalizarea 
lucrărilor menţionate.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, este de 2.538.512,17 lei fără TVA, respectiv 3.020.829,48 lei cu TVA. 
defalcat pe loturi astfel:

Lot
nr. 1

“Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe G164 din Municipiul
Zalău”

Nr. Denumire Valoare (lei fără TVA)crt.
Valoarea totală a lucrărilor, din care; 1.872.607,81
Cheltuieli pentru investiţia de bază1. 1.837.828,05

2. Organizare de şantier, din care: 34.779,76

Lucrări de construclii şi instalaţii aferente 
organizării de şantier

2.1 10.979,76

2.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier 23.800,00
Lot “Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 80 scara A din

Municipiul Zalău”nr. 2
Nr. Denumire Valoare (iei fără TVA)crt.

Valoarea totală a lucrărilor, din care; 665.904,36
1. Cheltuieli pentru investiţia de bază 652.030,42
2. Organizare de şantier, din care: 13.873,94

2.1 Lucrări de constiucţii şi instalaţii aferente 
organizării de şantier

10.973,94

Cheltuieli conexe organizării de şantier2.2 2.900,00
TOTAL LEI FARA TVA 2.538.512,17
TOTAL VALOARE TVA 
TOTAL LEI CU TVA

482.317,31
3.020.829,48 ,

5.2 Contractul poate fi modificat în condiţiile art. 25.1 din prezentul contract.
6. Durata contractului
6.1. Contractul de lucrări 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 de bună execuţie.
6.2 Durata executării lucrărilor este de 12 luni, de la data emiterii ordinului de începere 
a lucrărilor aferente Lotului nr.l "Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 
G164 din Municipiul Zalău" şi de 8 luni de la data emiterii ordinului de începere a 
lucrărilor aferente Lotului nr.2 "Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 80 
SC.A din Municipiul Zalău", conform graficelor de execuţie.
6.3. După expirarea termenului stabilit la art. 6.2. din contract, lucrările se vor executa 
cu aplicarea penalităţilor prevăzute Ia art. 12.1 din contract.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea lucrărilor se va realiza conform graficului de execuţie şi va începe după 
predarea amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrării.
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8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
a) caietele de sarcini nr. 17888/ 17.03.2020 şi nr. 17775/ 17.03.2020;
b) documentaţiile tehnico-economice, faza Proiect tehnic, inclusiv clarificările şi/sau 

măsurile de remediere aduse până Ia depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice 
şi financiare;

c) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din 
perioada de evaluare;

d) graficul de execuţie;
e) programul calităţii pentin execuţia lucrării;
f) instrumentul de garantare privind constituirea garanţiei de bună execuţie;
g) instrumentul de garantare privind returnarea avansului;
h) acordul de asociere, dacă există;
i) alte anexe la contract.
9. Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1 Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt 
considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.
9.2 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea 
obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi 
comisia monumentelor istorice.
10. Obligaţiile principale ale executantului
10.1 (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a 
remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu 
obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute dc 
prezentul contract.
(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 definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării 
acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligaţia de a asigura paza şantierului pe perioada de execuţie a 
lucrărilor.
10.2 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea 
execuţiei lucrării, graficul lunar, fizic şi valoric, necesar execuţiei lucrărilor, 
detaliat pe obiecte şi categorii de lucrări, în ordinea tehnologică de execuţie.
10.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentim 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.
(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de 
acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de 
achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi răspunzător pentm proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost 
întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor 
permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru 
acea parte a lucrărilor,
(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitoailui, la cerere, caietele de
măsurători (ataşamente/antemăsurători semnate de către executant şi diriginte de
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şantier) 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.
(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere detalii privind 
fiecare categorie de personal, precum şi al fiecărui lip de utilaj existent pe şantier.
10.4 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în 
orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. In cazul în care 
executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, 
acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve 
de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea 
contravin prevederilor legale.
(2) în cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute Ia alin. (1) determină 
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi 
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
10.5 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date 
de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitomlui despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de 
sarcini pe durata îndeplinirii contractului.
(3) în cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea 
respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru 
verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu 
grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
10.6 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia:
i) 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;

in 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 a! asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 
şantiemiui 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.

iv) 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.

10.7 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la datr, 
primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de 
recepţie a lucrării.
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10.8 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni 
inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private 

care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitomlui sau a oricărei alte 
persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclaraaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin, (1), pentru care 
responsabilitatea revine executantului.
10.9 (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul 
va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi 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 se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a 
despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor 
poduri sau drumuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil 
şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror diiimuri sau 
poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
10.10 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare 
în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
10.11 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un inteival de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform art. 30 din 
l.egea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare) şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, 
pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de 
execuţie aferente execuţiei lucrării.
10.12 Executantul se obligă sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia 
lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente; .
Viz
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cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau 
caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
10.13. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării 
lucrărilor, unnătoarele :
a) procese verbale de recepţie;
b) documentele dc calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
e) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control 

calitate, verificări şi încercări).
10.14. (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea 
şi întreţinerea lucrărilor conform prevederilor din cerinţele achizitoiailui.

(2) Lucrările vor fi considerate teiTninatc în vederea recepţiei la terminarea 
lucrărilor, numai după terminarea acestei instruiri.
10.15. (I) Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar 
putea avea nevoie pentm instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse 
la dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.
(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.
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină 
informaţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) 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.
10.16 (1) Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe 
şantier.
(2) Persoanele autorizate se vor limita Ia personalul executantului, personalul 
achizitorului şi oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată 
executantului de către achizitor.
(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a 
personalului său, precum şi a terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta 
va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în 
exterior. In măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea 
şantierului.
(5) 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.
(6) Punctele dc 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.
(7) Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către 
public trebuie să fie conformă cu reglementăiile în materie. Aceasta se realizează sub 
controlul serviciilor competente de către executant, acesta din urmă având ca 
responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, 
în aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării Ia exti-emităţile secţiunilor 
unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării dmmurilor deviatep-
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10.17. Executantul are obligaţia de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi 
documentelor referitoare la prezenta investiţie cu ocazia misiunilor de control 
desfăşurate de AM POR/ OI POR sau de alte structuri cu competenţe în controlul şi 
recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, după caz.
//. Obligaţiile achizitorului
11.1 La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi 
avizele necesare execuţiei lucrărilor.
11.2 (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă 
nu s-a convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier. (2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al 
contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.
11.3 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga 
documentaţie neces^iră pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele 
stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.
11.4 Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului.
11.5 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror 
altor infonnaţii furnizate executantului, precum şi pentiii dispoziţiile şi livrările sale.
12. Sancţiuni pentru neîndeplinîrea culpabilă a obligaţiilor
12.1 în cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, achizitorul are di'eptul de a calcula, iar executantul de a plăti 
achizitorului, cu titlul de penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% 
pe zi întârziere din valoarea lucrărilor nerealizate sau realizate cu întârziere, în termen de 
maxim 30 zile de la data comunicării penalităţilor datorate. Penalităţile vor fi calculate la 
valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.2 în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în teimenul stabilit la art. 18.1 din 
contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,15yo pe zi întârziere din plata neefectuată la tennea până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3 Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
12.4 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în 
întârziere şi fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daime-interese.
12.5 în cazul în care executantul intră în procedură dc insolvcnţă, achiziloml are dreptul 
de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrări. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 
30 de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat 
de drept.
12.6. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în 
condiţiile art. 12.1 şi 12.2, în completare, părţile datorează daune - interese în condiţiile 
dreptului comun. iVM- 
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12.7. în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndepiinirii sau 
îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a 
lucrărilor conform art. 18.1, iar a executantului: de realizare a lucrărilor contractate 
conform art. 4.1), debitorul va datora creditorului obligaţiei, suma de 604.165,90 lei, 
suma ce reprezintă 20 % din valoarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, 
reprezentând daune interese contractuale. _

Clauze specifice
13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din 
preţul fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie 
în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. De 
regulă, garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de 
o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 
alin. (3) şi (5) din HG 395/2016 aplicându-se în mod corespunzător. In cazul în care 
valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, achizitorul 
(Autoritatea Contractantă) are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea 
la casierie a unor sume în numerar.
13.2. (1). Garanţia de bună execuţie poate fi constituită şi prin reţineri succesive din 
facturile emise, situaţie în care executantul are obligaţia de a deschide un cont la 
dispoziţia achizitorului (Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se 
depune de către contractant, în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul 
contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă 
urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 
contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
13.2. (2). In situaţia în care garanţia de bună execuţie este constiuită prin instrument de 
garantare emis de o societate bancară sau o societate de asigurări, este obligatorie 
menţionarea în scrisoare/ alt act a obligaţiei instituţiei de credit/societăţii bancare 
sau societăţii de asigurări de a obţine acordul scris al beneficiarului pentru 
diminuarea valorii scrisorii de garanţie si stingerii acesteia. Prevederile, termenele şi 
clauzele prevăzute în poliţele de asigurare trebuie să fie în concordanţă cu prevederile 
contractului de lucrări şi cu prevederile HG 395/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare. Lipsa acestor precizări sau cuprinderea unor precizări restrictive, va 
detennin^constitui motiv de respingere a instrumentului de garantare dc către achizitor.
13.3 (1) în situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are 
obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata 
corespunzătoare prelungirii tetmenului de execuţie, în maxim 5 zile lucrătoare de la dala 
semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea 
procesului verbal de recepţie finală. Este obligatorie menţionarea distinct în 
scrisoare/ alt act a obligaţiei instituţiei de credit/societăţii bancare sau societăţii de 
asigurări de a obţine acordul scris a! beneficiarului pentru stinserea acesteia.
13.4 în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de 
bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 
zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
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13.5 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.
13.6 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. In 
situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia 
dc a reîntregi garanţia în cauză raportat ia restul rămas de executat.
13.7 (î) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, după cum urmează:
> 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului 

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat până la aceea data 
pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

> 30% din valoarea garanţei, ia expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, în 
tennen de 5 zile de la data semnării procesului verbal de recepţie finală, în urma unei 
solicitări scrise din partea executantului.

(2) Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv recepţie 
finală, pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, în condiţiile legii şi ale HG 273/1994, 
dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
13.8 Garanţia telinică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
14. începerea şi execuţia lucrărilor
14.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările după predarea amplasamentului 
şi emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, 
Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
14.2 (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie 
terminale la data stabilită.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, 
graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul îr 
care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu 
graficul de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un 
grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul 
revizuit nu îl va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin 
contract. 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.
(3) In cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, tenninarea pregătirilor sau 
dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 10.1, achizitorul este îndreptăţit să-i 
fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl 
avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea teimenului stabilit va rezilia 
contractul.
14.3 (l) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 
stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au 
obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezent^rfilppior'atestaţi
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profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea 
executantului, dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau 
juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul 
de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse,
14.4 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. La 
solicitarea achizitorului, prestatoml se obligă să prezinte buletine de verificări/testări ale 
acestora. In cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine de verificări/testări 
solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezervă dreptul de a face 
aceste verificări/ testări pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmând a fi 
recuperată din valoarea lucrărilor executate.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, 
inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu 
sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.5 (l) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
14.6, (1) Executantul 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 şî 
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 
pentm 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 şl cerceta accidentul de 
muncă/evenimentul, contbnn prevederilor legale, pe care ÎI va înregistra la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
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(5) Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea 
şi facilităţile sociale ale persoanelor, confoim cerinţelor persoanei autorizate de 
achizitor.
15. întârzierea şi sistarea lucrărilor
15.1 în cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţionale de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu poate fi imputat executantului şi nu a survenit 

prin încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau 
a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, păi-ţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
15.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 15.1. 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 
reintrarea în ritmul normal.
15.3 Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a 
sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei daca achizitorul nu plăteşte în termenul 
prevăzut la art. Î8.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.
16. Finalizarea lucrărilor
16.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a se finaliza 
într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, 
termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
16.2. (1) Executantul are obligaţia de a obţine autorizaţia ISCIR pentai toate 
echipamentele din cadi-ul investiţiei care necesită aceasta şi de a efectua testele la 
terminarea lucrărilor, în următoarea succesiune:

(a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi tesle 
funcţionale pentru a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să 
funcţioneze în condiţii de siguranţă în următoarea etapă;

(b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru 
a demonstra că lucrările sau sectoare de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi 
aşa cum este specificat, în toate condiţiile admisibile de funcţionare;

(c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările sau sectoarele de lucrări pot 
funcţiona în condiţii de siguranţă, confomi prevederilor contractului.

(2) în timpul funcţionării de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt 
gata pentru efectuarea oricăror alte teste ia terminare, inclusiv teste de funcţionare, 
pentîu a demonstra că lucrările corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului.
(3) Efectuai-ea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor din contract.
(4) Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în perioada 
de efectuare a probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea Achizitorului.
(5) înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite 
achizitorului documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere 
astfel încât achizitorul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara 
această parte a jucărilor.
(6) O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit 
prevederilor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitomlui.
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163 {\) La finalizarea lucrărilor, execiiUintul 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. 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.

c) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la 
primirea de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. b).

d) de a prezenta situaţia cantitativă şi valorică a lucrărilor individuale executate la 
fiecare apartament însuşită de proprietar, de reprezentantul asociaţiei de 
proprietari, semnată de executant şi dirigintele de şantier; este recomandat ca 
această situaţie să fie întocmită pe măsură ce lucrările sunt realizate.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confinnate şi a constatărilor efectuate pe 
teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentm a convoca comisia de 
recepţie. în cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi 
notificate executantului, stabilindu-se şi tennenele pentru remediere şi finalizare. După 
constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 
executantului, achizitoml va convoca comisia de recepţie.
16.4 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în 
vigoai-e. In funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a 
respinge recepţia.
Î6,5 Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic 
şi funcţional.
17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
17.1 Perioada de garanţie este de 5 ani şi decurge de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.
17.2 (l) în perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, 
contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute ia alin.(l), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

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

părţi a lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 

sau implicite care îi revin în baza contractului.
(3) In cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate 
de către acesta confonn prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi 
plătit ca lucrări suplimentare.
17.3 în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin. (1), 
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.
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17.4. Gai'anţia lucrărilor executate este de 5 ani 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.
18. Modalităţi de plată
18.1 (1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executam în termen de 30 de 
zile de la comunicarea facturilor de către acesta. Facturile se vor emite în baza situaţiilor 
de lucrări lunare confirmate la plată de către reprezentantul achizitorului, dirigintele de 
şantier.

(2) Plata cheltuielilor conexe, aferente organizării de şantier, se va face pe baza 
facturilor/documentelor justificative pentru cheltuieli de natura celor prevăzute la ari. 
5.1.2. din Anexa 6 Ia MG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectiveior/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice.
18.2 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18.1 din contract, 
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.
18.3 (1) Achizitoioil are dreptul de a acorda avans prestatorului, în cuantum de până Ia 
15% din valoarea contractului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de 
garanţie de retumare a avansului, conform Hotărârii nr. 264/2003. Potrivit ari. 6 alin. 
(1^1) din HG 264/2003 şi potrivit prevederilor art. 52 alin. (10^1) din Legea 500/2002 şi 
ale art. 54 alin. (O-^l) din Legea 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, la 
efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, avansurile acordate vor fi recuperate 
până la finalizarea execuţiei lucrărilor, prin aplicarea unei cote de 30% fiecărei 
facturi emise.
(2) Garanţia privind returnarea avansului se va constitui în cuantumul sumei solicitate ca 
avans, cu valabilitate până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care 
derivă din acordarea avansului.
(3) Achizitorul poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru returnarea 
avansului în cazul în care sc prelungeşte durata contractului.
(4) Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru returnarea avansului la data 
îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.
18.4 (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la 
valoarea lucrărilor executate confonn contractului şi în cei 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 seiTicii 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 se depun de către executant în 2 exemplare confirmate la plată d(- 
către dirigintele de şantier, acestea se confirmă de către achitizor în termen de 5 zile 
lucrătoare de la primirea lor.
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de 
către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
18.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de 
plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte^diîa^^ff^e rjiotive.
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dar în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în 
litigiu va fi plătită imediat.
18.6 Contractul nu va fi considerat terminat până 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 executată conform prevederilor legale, după 
expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru 
lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie 
finală.
19. Ajustarea/actualizarea preţului contractului
19. Î Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
20. Asigurări

20.1 (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea 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 autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli 
indirecte”.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentm o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, 
inclusiv costurile de demolai'e, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această 
asigurare trebuie să fie în vigoare de la data începerii lucrărilor până la data emiterii 
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va menţine 
această asigurare pentru a furniza acoperire până la data emiterii. Procesului verbal de 
recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este responsabil şi care 
sunt generate de o cauză apărută înainte de emiterea Procesului verbal de recepţie la 
tenninarea lucrărilor, precum şi pentru pierderi sau daune cauzate de executant în cursul 
oricăror altor operaţiuni.
(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţin 
egală cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru 
fiecare dintre utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada 
transportului spre şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca 
utilaj executantului.
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din 
vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către 
executant sau oricărui alt membru ai personalului executantului. Asigurarea va fi 
menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va participa la 
execuţia lucrărilor. Achizitorul şi dirigintele de şantier vor fi de asemenea despăgubiţi 
potrivit prevederilor poliţei de asigurare, cu excepţia faptului că această poliţă poate 
exclude pierderi şi reclamaţii în măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o 
neglijenţă a achizitorului sau a personalului achizitorlui. Pentm angajaţii unui 
subcontractant, asigurarea poate fi încheiată de către suhcontractant. dar execntantnl va 
fi cel responsabil pentru respectarea prezentei clauze.
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(6) 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).
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca 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).
20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant.
2L Amendamente
21.1 (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin 
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
22. Subcontractanţi
22.1 Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţi! desemnaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
22.2 Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
22.3 (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.
22.4 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.
22.5 Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 
contractului de lucrări, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 
98/2016.
23. Cesiunea
23.1 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
23.2 Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
23.3 Solicităiile de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 23.2.
24. Forţa majoră
24.1 Forţa majoră exonerează păi-ţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
24.2 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
24.3 Partea contractantă care invoca 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.
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24.4 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
25. Modificarea contractului
25.1. (1) Modificările privind lucrările pot fi dispuse numai de către achizitor, în 
conformitate şi în limitele contractului şi ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în 
orice moment înaintea emiterii procesului-vcrbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fie 
direct printr-o instrucţiune emisă de achizitor în acest sens, fie printr-o cerere adresată 
executantului de a prezenta o propunere de modificare.
(2) Executantul are obligaţia de a executa orice modificare emisă de către achizitor. O 
modificare poate include:

i. schimbări ale cantităţilor pentru un articol de lucrări din contract (deşi, asemenea 
schimbări nu vor constitui în mod necesar o modificare);

ii. schimbări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări;
iii. schimbări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei părţi din lucrări;
iv. omiterea unor lucrări;
v. orice lucrări suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute în 

contract;
vi. modificări în succesiunea sau durata de execuţie a lucrărilor, din motive ce ţin de 

priorităţile Achizitorului.
25.2. Executantul nu va face nicio modificare, până când achizitorul, Proiectantul şi 
Dirigintele de Şantier nu va dispune sau nu va aproba o modificare.
25.3. Dacă achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, 
executantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

i. descriere a activităţilor necesar a fi realizate şi un grafic fizic pentru realizarea 
acestora;

ii. propunerea executantului referitoare la orice modificări ale graficul fizic şl 
financiar acceptat şi ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul şi

iii. propunerea executantului privind evaluarea financiară a lucrărilor.
25.4. După primirea propunerii executantului, achizitorul va putea:

i. să aprobe propunerea respectivă privind modificarea
ii. să o respingă sau

iii. să transmită comentarii.
25.5. (1) Diferenţele dintre cantităţile estimate iniţial şi cele real executate, fără 
modificarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, nu vor fi interpretate ca o 
modificare în condiţii excepţionale/substanţială/nesubstanţială, în situaţia în care aceste 
diferenţe sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea execuţiei, 
fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice.

(2) Modificările nesubstanţiale în cazul în care se fac în limita valorii contractate se 
formalizează prin unnătoarele înscrisuri: note de constatare, memorii justificative, 
dispoziţii de şantier, liste de cantităţi (note de renunţare şi note de comandă 
suplimentară), propunerea executantului, acordul/reflizul achizitorului în scris.
25.6. In cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului fmal/total al 
contractului, achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu 
executantul.
25.7. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni 
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al contractiihii, în limitele
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dispoziţiilor prevăzute de ait. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile 
referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 alin. 4 ).
25.8. (1) Orice modificare a prezentului contract de achiziţie publică în cursul perioadei 
sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 
98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(2) In situaţiia nerespectării dispoziţiile alin. (1), achizitorul are dreptul de a denunţa 
unilateral prezentul contract.

A

26. încetarea contractului
26.1 Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
26.2 Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fai'ă punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
26.3 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului 
public. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
27. Soluţionarea litigiilor
27.1 Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poale ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
27.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.
28. Limba care guvernează contractul
28.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
29. Comunicări
29.1 (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.
29.2 Comunicările între pâi-ţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail 
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
30. Legea aplicabilă contractului
30.1 - Contractul va fi inteipretaî conform legilor din România.
31. Dispoziţii finale
31.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.

V/z
oMai]ur/d/c
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31.2- Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, 
este Adriana Oros, consilier achiziţii- Serviciul achiziţii investiţii publice din cadrul 
Direcţiei Tehnice a Primăriei municipiului Zalău.

Achizitor 
Municipiul Zaiau,

Executant, 
SC AVRIL SRL

Primar,!. 
Ionel Ciunt

Administrator,
Sfloa vu

o
Se< r Generaiv**^ 

Clat^ia Florida Ardelean
/

Director Economic, 
ec. Mariana CuLl^

Director T^nic, l 
Dănuţ tosiţi' “mg. urca

/• <

Serviciul jJuridi^,
r/

îiikwmil.
Adriana Oros. 
DT/SIAP/AP-AO 1 t\. "lD p.
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016-Zalău, Piaţa luliuManiu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
htîp;//www.zalausj,ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

CONTRACT DE LUCRĂRI 
Nr. din 2020

7, Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa I. Maniu, nr. 3, telefon: 0260/610550; fax: 0260/661869, 
cod fiscal 4291786, cont R043TREZ24A675000710130X, deschis la Trezoreria Zalău, 
reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, Marina Bianca Fazacaş - Secretar general, ec. 
Mariana Cuibuş - Director economic, în calitate de achizitor.

Si

SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA cu sediul în localitatea Cluj Napoca, strada 
Alexandru Vaida Voievod nr.2, judeţul Cluj telefon 0264-419313 /fax 0264-419296, 
număr de înmatriculare J12/70/1991, cod fiscal 199141, cont RO90 TREZ 2165 069X 
XXOO 8765 deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cont garanţie de bună execuţie nr.
_______________________________________ , deschis
_______________________reprezentat prin ing.Oltean Ştefan Dorin, administrator cu
funcţia de Director General în calitate de executant, pe de altă parte

la

2, Definiţii
2.1 în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza 
contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, 
asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. 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 referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în 
conformitate cu contractul;
f 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.
g. recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.

#
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h. 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.
i. proces verbal de recepţie finală - 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.
j. 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;
k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 
şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 
nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, &ă a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
l. zi - zi calendaristică; an ~ 365 zile.
m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.
i. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
nu se specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare Ia întregul contract.

Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1 Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările si sa achiziţioneze dotările/ 
utilajele pentru realizarea obiectivului de investiţii: „Reabilitarea, modernizarea, 
dotarea si extinderea Cinematografului Scala din municipiul Zalău, iudetul Sălaj 
lucrări aflate in sarcina UAT Zalau”, în conformitate cu proiectul tehnic şi cu 
documentaţia de atribuire care au stat la baza achiziţiei lucrărilor, cu obligaţiile asumate 
prin prezentul contract şi prin oferta prezentată la procedura simplificata, publicată în 
SEAP, prin anunţul de participare simplificat nr. SCN1071441/13.07.2020.
4.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentru execuţia si finalizarea 
lucrărilor menţionate.
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5. Preţul contractului
5.1 Preţul ofertat pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, este de 702.328,42 lei fara TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 
133.442,40 lei, respectiv este în valoare totală de 835.770,82 lei cu TVA, defalcată 
astfel:
Nr.crt Denumirea lucrării Lei fara TVA

702.328,421 Valoare finanţată de U.A.T. mun. Zalau , jud Salaj - valori neeligibile:

Cheltuieli pentru investiţia de bază (cap.4-4.1 Construcţii şi instalaţii)* 
Corp A 280.297,361.1

Construcţii:
finisaje)

arhitectura (Închideri exterioare, compartimentări, 192.804,021.1.1

165.206.07arhitectura lucrări de construcţii (hol)
16.626,71demolări (hol- pereţi despărţitori, tencuieli)
10.971,24lucrări inst electrice (ho!)

87,493,341.1.2 Lucrări aviz ISU

23.198,07a Arhitectura spatii comerciale
i

53.478,57b instalaţii electrice ISU (spatii comerciale)

10.816,70a hidranti ISU (spatii comerciale)

90.330,431.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice

41.026,261.2.1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice cinema Scala

2.319,03arhitectura (manopera montaj dotări mobilier cafenea)

14.449,81sisteme audio video (cafenea)

24.257,42sistem multimedia (cafenea)

1.2.2 49.304,17Montaj utilaje si echipamente tehnologice ISU

b 49.304,17sisteme detecţie incendiu - ISU (spatii comerciale)

328.900,631.3 DOTĂRI

278.782,961.3.1 Procurare echipamente, dotări Scala
utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj ( sistem audio-video+ 

multimedia)
72.015,46

alte dotări -inclusiv utilaje si echipamente indep ( mobiler +echipamente 
cafenea

97.430,00

109.337,50panou multimedia, cu montaj
Procurare echipamente, dotări ISU1.3.2 50.117,67
utilaje si echip tehn, cu montaj -ISU (spatii comerciale, sistem de alarma) 
din care 50.117,671.3.2.1

- sisteme de detecţie incendiu sp comerciale - utilaje si echip tehn, cu 
montaj -ISU (spatii comerciale, sistem de alarma) 39.617,67lJ.2.1.b

l.3.2.1;a 10.500,00- hidranti

1.4 2.800,00Organizare de şantier

1.4.1 lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 2.800,00
cheltuieli conexe organizării de şantier 0.001.4.2
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5.2 Contractul poate fi modificat în condiţiile art. 25.1 din prezentul contract.
5.3 Preţul Contractului de lucrări este de 559.928,01 Iei fara TVA la care se adaugă 
TVA în valoare de 106.386,32 Iei, avand valoarea totală de 666.314,33 lei cu TVA, 
respectiv, NU cuprinde contravaloarea lucrărilor aferente sistemelor de detecţie 
incendiu — ISU (spatii comerciale) .

Potrivit adresei nr.74178/74199/16.07.2020 a ISU Salaj, înregistrata la Municipiul 
Zalau cu nr. 38191/ 16.07.2020, nu este necesara echiparea tuturor spatiilor comerciale 
cu instalaţii de detecţie, semnalizare si alarmare a incendiilor, acestea fiind obligatorii 
pentru cinematograf, spatiile aferente acestuia si cele care comunica direct cu circulaţiile 
c inematografiilui.

Categoriile de lucrările care nu se vor executa in cadrul Contractului de lucrări sunt:

Nr.crt Denumirea lucrării Lei fara TVA
Valoare finanţată de U.A.T. mun. Zalau , jud Salaj - valori neeligibile: 142.400,411

Cheltuieli pentru investiţia de bază (cap.4-4.1 Construcţii şi instalaţii)- 
Corp A 53.478,571.1

53.478,571.1.2 Lucrări aviz ISU

53.478,57instalaţii electrice ISU (spatii comerciale)

49.304,171.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice

1.2.2 49.304,17Montaj utilaje si echipamente tehnologice ISU

49.304,17sisteme detecţie incendiu - ISU (spatii comerciale)

39.617,671.3 DOTĂRI
Procurare echipamente, dotări ISU 39.617,671.3.2

utilaje si echip tehn, cu montaj -ISU (spatii comerciale, sistem de alarma) 
din care

39.617,671.3.2.1

- sisteme de detecţie incendiu sp comerciale - utilaje si echip tehn, cu 
montaj -ISU (spatii comerciale, sistem de alarma)_____________________ 39.617,671.3.2.1.a

6. Durata contractului
6.1. Contractul de lucrări intră în vigoare Ia data semnării de către părţi şi produce 
efecte până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi 
eliberarea garanţiei de bună execuţie.
6.2 Durata executării lucrărilor este de pana la data de 10.12.2020, respectând termenul 
de finalizare a lucrărilor prevăzut in Contractul de proiectare şi execuţie de lucrări nr. 
98/04.04.2019 încheiat intre Compania Naţională de Investiţii - CNI si asocierea SC TCI 
CONTRACTOR GENERAL S.A. Cluj & SC AVITECH CO S.R.L, pentru 
realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dotarea si extinderea 
Cinematografului Scala din municipiul Zalău, iudetul Sălaj .
6.3. După expirarea termenului stabilit la art. 6.2. din contract, lucrările se vor executa 
cu aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 12.1 din contract.

or-
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7. Executarea contractului
7.1 Executarea lucrărilor se va realiza in termenul prevăzut la art 6.2, după semnarea 
contractului de către ambele parti

8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini nr. 34.648/01.07.2020
b) documentaţia tehnico-econoraică, faza Proiect tehnic, inclusiv clarificările şi/sau 

măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice 
şi financiare;

c) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din 
perioada de evaluare;

d) graficul de execuţie;
e) programul calităţii pentru execuţia lucrării;
f) instrumentul de garantare privind constituirea garanţiei de bună execuţie;
g) instrumentul de garantare privind retumarea avansului;
h) acordul de asociere, dacă există;
i) contractul de subcontractare, daca există;
j) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul
k) acte adiţionale, dacă există;
l) alte anexe la contract.

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1 Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt 
considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.
9.2 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea 
obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi 
comisia monumentelor istorice.

10. Obligaţiile principale ale executantului
10.1 (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a 
remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu 
obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de 
prezentul contract.
(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 definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării 
acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligaţia de a asigura paza şantierului pe perioada de execuţie a 
lucrărilor.
10.2 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea 
execuţiei lucrării, graficul lunar, fizic şi valoric, necesar execuţiei lucrărilor, 
detaliat pe obiecte şi categorii de lucrări, în ordinea tehnâlagică^de-ex«cuţie.
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10.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de 
execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea 
în construcţii.
(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de 
acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de 
achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost 
întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor 
permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru 
acea parte a lucrărilor.
(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la cerere, caietele de 
măsurători (ataşamente/antemăsurători semnate de către executant şi diriginte de 
şantier) 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.
(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere detalii privind 

fiecare categorie de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.
10.4 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în 
orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. In 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.

A

(2) In cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină 
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi 
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
10.5 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date 
de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de 
sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

A

(3) In cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea 
respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru 
verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu 
grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
10.6 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia:
i) 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 fina^at^i ocupate de către
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achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele 
persoane;

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

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

iv) 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.

10.7 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la 
începerii lucrărior până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.
10.8 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni 
inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private 

care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte 
persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care 
responsabilitatea revine executantului.
10.9 (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul 
va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi 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 se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a 
despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor 
poduri sau drumuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil 
şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau 
poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
10.10 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatif.-stirphis materiale;
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iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 
orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare 
în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de g^anţie.
10.11 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform art. 30 din 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare) şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, 
pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de 
execuţie aferente execuţiei lucrării.
10.12 Executantul se obligă sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia 
lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau 
caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
10.13. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării 
lucrărilor, următoarele :
a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
e) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control 

calitate, verificări şi încercări).
10.14. (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 la terminarea 
lucrărilor, numai după terminarea acestei instruiri.
10.15. (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.
(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.
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină 
informaţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) 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.

. •
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10.16 (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.
(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a 
personalului său, precum şi a terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta 
va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în

A

exterior. In măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea 
şantierului.
(5) 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.
(6) 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.
(7) 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, acesta din urmă având ca 
responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, 
în aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor 
unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.
10.17. Executantul are obligaţia de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi 
documentelor referitoare la prezenta investiţie cu ocazia misiunilor de control 
desfăşurate de CNI finanţator al obiectivului de investiţii sau de alte structuri cu 
competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, după caz.

IL Obligaţiile achizitorului
11.1 La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi 
avizele necesare execuţiei lucrărilor.
11.2 (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă 
nu s-a convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier. (2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al 
contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.
11.3 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga 
documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele 
stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.
11.4 Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului.
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11,5 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror 
altor informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

12. Sancţiuni pentru neîndepUnirea culpabilă a obligaţiilor
A

12.1 - In cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, 
ca penalitate, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din 
valoarea lucrărilor nerealizate sau realizate cu intarziere. Penalităţile vor fi calculate la 
valoarea stabilita, pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

A

12.2 In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18.1 din 
contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3 Penalităţile datorate curg de drept de Ia data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
12.4 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în 
întârziere şi fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.

A

12.5 In cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul 
de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de instanţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrări. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 
30 de zile de Ia data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat 
de drept.
12.6. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în 
condiţiile art. 12.1 şi 12.2, în completare, părţile datorează daune - interese în condiţiile 
dreptului comun.

A

12.7. In cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii sau 
îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a 
lucrărilor conform art. 18.1, iar a executantului: de realizare a lucrărilor contractate 
conform art. 4.1), debitorul va datora creditorului obligaţiei, suma de 133.262,87 lei, 
suma ce reprezintă 20 % din valoarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, 
reprezentând daune interese contractuale.

Clauze specifice
13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din 
preţul fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie 
în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. De 
regulă, garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de 
o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 
alin. (3) şi (5) aplicându-se în mod corespunzător. In cazul în care valoarea garanţiei de 
bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, achizitorul (Autoritatea Contractantă) are
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dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în 
numerar.
13.2. (1). Garanţia de bună execuţie poate fi constituită şi prin reţineri succesive din 
facturile emise, situaţie în care executantul are obligaţia de a deschide un, cont la 
dispoziţia achizitorului (Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se 
depune de către contractant, în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţui 
contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă 
urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 
contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.

A

13.2. (2). In situaţia în care garanţia de bună execuţie este constituită prin instrument de 
garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau o societate de 
asigurări, este obligatorie menţionarea în scrisoare/ alt act a obligaţiei societăţii 
bancare sau societăţii de asigurări de a obţine acordul scris al beneficiarului pentru 
diminuarea valorii scrisorii de garanţie si stingerii acesteia. Prevederile, termenele şi 
clauzele prevăzute în poliţele de asigurare trebuie să fie în concordanţă cu prevederile 
contractului de lucrări şi cu prevederile HG 395/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare. Lipsa acestor precizări sau cuprinderea unor precizări restrictive, va 
determina/constitui motiv de respingere a instrumentului de garantare de către achizitor.

A

13.3 (1) In situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are 
obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata 
corespunzătoare prelungirii termenului de execuţie, în maxim 5 zile lucrătoare de la data 
semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea 
procesului verbal de recepţie finală. Este obligatorie menţionarea distinct în 
scrisoare/ alt act a obligaţiei societăţii bancare sau societăţii de asigurări de a obţine 
acordul scris al beneficiarului pentru stinserea acesteia*

A

13.4 In cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de 
bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 
zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
13.5 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.
13.6 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. în 
situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia 
de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat,
13.7 (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, după cum urmează:
> 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat până la aceea data 
pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
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> 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, în 
termen de 5 zile de la data semnării procesului verbal de recepţie finală, în urma unei 
solicitări scrise din partea executantului.

(2) Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv recepţie 
finală, pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, în condiţiile legii şi ale HG 273/1994,: 
dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
13.8 Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

A

14, începerea şi execuţia lucrărilor
14.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările după predarea amplasamentului 
şi emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, 
Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
14.2 (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie 
terminate la data stabilită,
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, 
graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în 
care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu 
graficul de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un 
grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul 
revizuit nu îl va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin 
contract. 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.
(3) In cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau 

dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 10.1, achizitorul este îndreptăţit să-i 
fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl 
avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia 
contractul.
14.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 
stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au 
obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea 
executantului, dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau 
juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului,
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul 
de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
14.4 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. La 
solicitarea achizitorului, prestatorul se obligă să prezinte buletine de verificări/testări ale 
acestora. In cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine de verificări/testări 
solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezervă dreptul de a face 
aceste verificări/ testări pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmând a fi 
recuperată din valoarea lucrărilor executate.
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(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, 
inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări ,sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu ■ 
sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14,5 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

A

(4) In cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
14,6. (1) Executantul 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.

A

(4) In 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.

A

15» întârzierea şi sistarea lucrărilor
A

15.1 In cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţionale de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu poate fi imputat executantului şi nu a survenit 
prin încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau 
a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul; eoni ^cj
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15.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 15.1, 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. . 
- reintrarea în ritmul normal.

15.3 Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a . 
sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termenul 
prevăzut la art. 18.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea lucrărilor
16.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a se finaliza 
într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, 
termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
16.2. (1) Executantul are obligaţia de a obţine autorizaţia ISCIR pentru toate 
echipamentele din cadrul investiţiei care necesită aceasta şi de a efectua testele la 
terminarea lucrărilor, în următoarea succesiune:

(a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste 
funcţionale pentru a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să 
funcţioneze în condiţii de siguranţă în următoarea etapă;

(b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru 
a demonstra că lucrările sau sectoare de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi 
aşa cum este specificat, în toate condiţiile admisibile de funcţionare;

(c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările sau sectoarele de lucrări pot 
funcţiona în condiţii de siguranţă, conform prevederilor contractului.

(2) In timpul funcţionării de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt 
gata pentru efectuarea oricăror alte teste la terminare, inclusiv teste de funcţionare, 
pentru a demonstra că lucrările corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului.
(3) Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor din contract.
(4) Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în perioada 
de efectuare a probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea Achizitorului.
(5) înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite 
achizitorului documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere 
astfel încât achizitorul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara 
această parte a lucărilor.
(6) O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit 
prevederilor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

16.3 {\)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. 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.
c) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la
primirea de către achizitor a tuturor documentelor de calitate-_sL.g^^tie aferente 
lucrărilor si dotărilor ce fac obiectul contractului. v4
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d) de a prezenta situaţia cantitativă şi valorică a lucrărilor individuale executate la 
fîecare spaţiu comercial însuşită de proprietar, semnată de executant şi dirigintele 
de şantier; este recomandat ca această situaţie să fie întocmită pe măsură ce 
lucrările sunt realizate.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe 
teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de 
recepţie. In cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi 
notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După 
constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor. Ia o nouă solicitare a 
executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
16.4 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în 
vigoare. în funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a 
respinge recepţia.
16.5 Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic 
şi funcţional.

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
17.1 Perioada de garanţie este de 36 luni şi decurge de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.

A

17.2 (1) In perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, 
contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei 
părţi a lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 
sau implicite care îi revin în baza contractului.
(3) în cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate 
de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi 
plătit ca lucrări suplimentare.
17.3 în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin. (1), 
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.
17.4. Garanţia lucrărilor executate este de 36 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.

18, Modalităţi de plată
18.1 (1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de 
zile de la comunicarea facturilor de către acesta. Facturile se vor emite în baza situaţiilor 
de lucrări lunare confirmate la plată de către reprezentantul achizitorului, dirigintele de 
şantier.
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(2) Plata cheltuielilor conexe, aferente organizării de şantier, se va face pe baza 
facturilor/documentelor justificative pentru cheltuieli de natura celor prevăzute la art. 
5.1.2. , resp Anexa 6 din HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice.
18.2 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18.1 din contract, 
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.
18.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, în cuantum de 15% 
din valoarea contractului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de garanţie 
de retumare a avansului, conform Hotărârii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 alin. (1) din HG 
264/2003, la efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, avansurile acordate vor fi 
deduse integral din sumele datorate. Nu se admit plăţi efective decât după deducerea 
integrală a avansului. Avansul acordat va fi recuperat integral până la sfârşitul 
anului bugetar şi în situaţia în care, până la sfârşitul anului bugetar nu sunt 
executate lucrări a căror valoare să acopere avansul acordat se va uzita de 
scrisoarea de garanţie de returnare a avansului.
(2) Garanţia privind retumarea avansului se va constitui în cuantumul sumei solicitate ca 
avans, cu valabilitate până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care 
derivă din acordarea avansului.
(3) Achizitorul poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru retumarea 
avansului în cazul în care se prelungeşte durata contractului,
(4) Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentm retumarea avansului la data 
îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.
18.4 (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenomlui), 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, achizitoml va putea face scăzaminte pentm 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 se depun de către executant, achizitomlui în 2 exemplare 
confirmate la plata de către dirigintele de şantier; acestea se confirmă de către achizitor 
în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor.
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de 
către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
18.5 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 plătită imediat.
18.6 Contractul nu va fi considerat terminat până 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 executată conform prevederilor legale, după 
expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume ^aţoi^ excitantului, pentm
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lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie 
finală.

19. Ajustarea/actualizarea preţului contractului
19.1 Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele 

" declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

20. Asigurări
20.1 (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrările 
executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, 
personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifîce, să testeze sau să 
recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe 
persoane fîzice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli 
indirecte”.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, 
inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această 
asigurare trebuie să fie în vigoare de la data începerii lucrărilor până la data emiterii 
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va menţine 
această asigurare pentru a furniza acoperire până la data emiterii. Procesului verbal de 
recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este responsabil şi care 
sunt generate de o cauză apărută înainte de emiterea Procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, precum şi pentru pierderi sau daune cauzate de executant în cursul 
oricăror altor operaţiuni.
(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţin 
egală cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru 
fiecare dintre utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada 
transportului spre şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca 
utilaj executantului.
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din 
vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către 
executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi 
menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va participa la 
execuţia lucrărilor. Achizitorul şi dirigintele de şantier vor fi de asemenea despăgubiţi 
potrivit prevederilor poliţei de asigurare, cu excepţia faptului că această poliţă poate 
exclude pierderi şi reclamaţii în măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o 
neglijenţă a achizitorului sau a personalului achizitorlui. Pentru angajaţii unui 
subcontractant, asigurarea poate fi încheiată de către subcontractant, dar executantul va 
fi cel responsabil pentru respectarea prezentei clauze.
(6) 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).
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca 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). ------ - -
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20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant.

21. Amendamente
21.1 (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin 
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

22. Subcontractanţi
22.1 Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
22.2 Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
22.3 (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.
22.4 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.
22.5 Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 
contractului de lucrări, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 
98/2016.

23. Cesiunea
23.1 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
23.2 Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
23.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 23.2.

24. Forţa majoră
24.1 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
24.2 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
24.3 Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau Ia 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
24.4 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
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25. Modificarea contractului
25.1. (1) Modificările privind lucrările pot fi dispuse numai de către achizitor, în 
conformitate şi în limitele contractului şi ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în 
orice moment înaintea emiterii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fie 
direct printr-o instrucţiune emisă de achizitor în acest sens, fie printr-o cerere adresată 
executantului de a prezenta o propunere de modificare.
(2) Executantul are obligaţia de a executa orice modificare emisă de către achizitor. O 
modificare poate include:

i. schimbări ale cantităţilor pentru un articol de lucrări din contract (deşi, asemenea 
schimbări nu vor constitui în mod necesar o modificare);

ii. schimbări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări;
iii. schimbări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei părţi din lucrări;
iv. omiterea unor lucrări;
V. orice lucrări suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute în 

contract;
vi. modificări în succesiunea sau durata de execuţie a lucrărilor, din motive ce ţin de 

priorităţile Achizitorului.
25.2. Executantul nu va face nicio modificare, până când achizitorul, Proiectantul şi 
Dirigintele de Şantier nu va dispune sau nu va aproba o modificare.
25.3. Dacă achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, 
executantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

i. descriere a activităţilor necesar a fi realizate şi un grafic fizic pentru realizarea 
acestora;

ii. propunerea executantului referitoare la orice modificări ale graficul fizic şi 
financiar acceptat şi ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul şi

iii. propunerea executantului privind evaluarea financiară a lucrărilor.
25.4. După primirea propunerii executantului, achizitorul va putea:

i. să aprobe propunerea respectivă privind modificarea
ii. să o respingă sau

iii. să transmită comentarii.
25.5. (1) Diferenţele dintre cantităţile estimate iniţial şi cele real executate, fără 
modificarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, nu vor fi interpretate ca o 
modificare în condiţii excepţionale/substanţială/nesubstanţială, în situaţia în care aceste 
diferenţe sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea execuţiei, 
fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice.

(2) Modificările nesubstanţiale în cazul în care se fac în limita valorii contractate se 
formalizează prin următoarele înscrisuri: note de constatare, memorii justificative, 
dispoziţii de şantier, liste de cantităţi (note de renunţare şi note de comandă 
suplimentară), propunerea executantului, acordul/refuzul achizitorului în scris.
25.6. In cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului final/total al 
contractului, achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu 
executantul.
25.7. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni 
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele 
dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile 
referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 alin. 4 ).

j:
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25.8. (1) Orice modificare a prezentului contract de achiziţie publică în cursul perioadei 
sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 
98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(2) în situaţiia nerespectării dispoziţiile alin. (1), achizitorul are dreptul de a denunţa 
unilateral prezentul contract.

26. încetarea contractului
26.1 Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
26.2 Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi,. a 
obligaţiilor contractuale.
26.3 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului 
public. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

e au;':. •

27. Soluţionarea litigiilor
27.1 Achizitorul şi executantul vor face 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.
27.2 Dacă, după 15 zile de Ia începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.

28. Limba care guvernează contractul
28.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

29. Comunicări
29.1 (1) Orice comimicare 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.
29.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail 
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

30. Legea aplicabilă contractului
30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

31. Dispoziţii finale
31.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
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31.2, Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, 
este Brudasca Maria, inspector de specialitate- Serviciul achiziţii investiţii publice din 
cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei municipiului Zalău.

Achizitor,
MUNICIPIUL ZALĂU

Executant,
SC TCI CONTRACTOR 

GENERAL SA 
Administator,

DORIN OLTEAN
PRIMAR, 

IONEL C ŞTEF^

>

^cretar 
arina BianCa Fazacaş

Director Economic, 
ec. Mariana Ciinuş

Director Tehnic^ 
ing. Dănuţ ~ ln^.urea

Serviciul Juridi

întocmit,
Maria Brudasca 
DT/SIAP/AP-AO 1 ex

/
#
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MUNICIPIUL ZALAU 
PRIMAR

450016 - Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon. (40)260,610550 
httpT/wvwv,zalausj.ro

Fax,(40}260.661869
e-mail, primarta@zalausj.ro

CONTRACT DE LUCRĂRI
Nr. QiiliiC, din )Q II 2020

/. Părţile contractante:

MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa 1. Maniu, nr. 3, telefon: 0260/610550; fax: 
0260/661869, cod fiscal 4291786, conturi nr. R025 TREZ 24A7 0033 0580 lOlX, 
nr R041 TREZ 24A7 0033 0580 102X şi nr. R073 TREZ 24C7 0033 0580 lOlX, 
deschise la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, Marina Bianca 
Fazacaş - Secretar general şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic, în calitate 
de achizitor,

Şl

Avril SRL cu sediul în localitatea Negreşti Oaş, str. Livezilor nr. 37, judeţul Satu - 
Mare, telefon/fax 0260-610765, e-mail: avril@avril.ro, număr de înmatriculare 
j30/1623/1992, CUI 2825969, nr. cont R073 TREZ 24C7 0033 0580 lOlX, deschis 
Trezoreria Satu Mare, cont garanţie de bună execuţie
_____________________________________ , deschis la_________________
reprezentată prin Savu loan, administrator în calitate de executant, pe de altă parte
2, Definiţii
2.1 în prezentul contract uimătorii teiTneni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract ~ reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza 
contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. 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 referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor 

în conformitate cu contractul;
f. 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.
g. recepţia finală ~ recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. ţ)roc€S verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi 
semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de

nr.

trucţii şi

1
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instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la 
cererea reprezentantului autorizat al acestuia.
i. proces verbal de recepţie finală - 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.

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;

J-

eveniment mai presus de controlul păi-ţilor, care nu sek. forţa majoră -
datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii 
contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; 
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau

un

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.

l. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
m. garanţia de hună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în 
scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în 
perioada convenită a contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei 
la terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin 
contract.
o. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile 

contractului.
i. Interpretare
3.1 în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis " 

de context.
3.2 Termenul ‘“zf’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 rapoitare la întregul contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1 Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările pentru- realizarea 
obiectivului de investiţii: „Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 
SB15 din Municipiul Zalău”, în conformitate cu proiectul tehnic şi cu documentaţia 
de atribuire care au stat la baza achiziţiei lucrărilor, cu obligaţiile asumate prin 
prezentul contract şi prin oferta prezentată la negocierea fără publicare din data de 

07.09.2020.
4.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pe^
finalizarea lucrărilor menţionate. ^

execuţia si
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5. Preţul contractului

5.Î Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, este de 586.306,61 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 111.398,26 lei, 
respectiv este în valoare totală de 697.704,87 lei cu TVA, defalcată astfel:

Nr.crt. Denumire Valoare (lei fără TVA)
Bloc SB15

Valoarea totală a lucrărilor, din care ; 586.306,61
Cheltuieli pentru investiţia de bază1 573.896,74

2 Organizare de şantier din care: 12.409,87
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de şantier

2.1 } 1.809,87

2.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier 600,00
Total generai 586.306,61

TVA 111.398,26
Total inclusiv TVA 697.704,87

5.2 Contractul poate fi modificat în condiţiile art. 25.1 din prezentul contract.
6. Durata contractului
6.1. Contractul de lucrări intră în vigoare ia data semnării de către părţi şi produce 
efecte până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate 
şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.

6.2 Durata executării lucrărilor este de 8 luni, de la data emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor, conform graficului de execuţie.

6.3. După expirarea termenului stabilit la art. 6.2. din contract, lucrările se vor 
executa cu aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 12.1 din contract,
7. Executarea contractului
IA Executarea lucrărilor se va realiza conform graficului de execuţie şi va începe 
după predarea amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrării.
8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini nr. 39853 din 24.07.2020 şi documentaţia tehnico-economică, 
faza Proiect tehnic aferentă, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere 
aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările 
din perioada de evaluare, pentru obiectivul de investiţii Creşterea eficienţei 
energetice a blocului de locuinţe SB15 din municipiul Zalău.

c) graficul de execuţie;
d) programul calităţii pentru execuţia lucrării;
e) instrumentul de garantare privind constituirea garanţiei de bună execuţie;
f) instrumentul de garantare privind returnarea avansului;

\
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g) acte adiţionale, dacă există;
h) alte anexe la contract.
9. Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1 Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt 
considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea 
obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi 
comisia monumentelor istorice.
10. Obligaţiile principale ale executantului

10.1 (I) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a 
remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu 
obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de 
prezentul contract.
(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 definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil 
din contract.
(3) Executantul are obligaţia de a asigura paza şantierului pe perioada de execuţie a 
lucrărilor.

10.2 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea 
execuţiei lucrării, graficul lunar, fizic şi valoric, necesar execuţiei lucrărilor, 
detaliat pe obiecte şi categorii de lucrări, în ordinea tehnologică de execuţie.
10.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de 
execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind 
calitatea în construcţii.
(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va tî 
ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări 
Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate 
de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au 
fost întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor 
permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil 
pentru acea parte a lucrărilor.
(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la cerere, caietele 
de măsurători (ataşamente/antemăsurători semnate de către executant şi 
dirigintele de şantier) 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.

(



(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere, detalii 
privind fiecare categorie de personal, precum şi ale fiecărui tip de utilaj existent pe 
şantier.

10.4 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în 
orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care 
executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, 
acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl 
absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care 
acestea contravin prevederilor legale.
(2) în cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) 
determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste 
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.5 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele 
date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de 
sarcini pe durata îndeplinirii contractului.
(3) în cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, 
cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are 
obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în 
care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către 
proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de 
a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor.

10.6 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia:
i) 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;

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

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

iv) 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. /
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10.7 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data 
primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de 
recepţie a lucrării.
10.8 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul 
are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu 
stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private 

care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte 
persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
Justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută Ia alin. (1), pentru care 
responsabilitatea revine executantului.
10.9 (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau 9 

podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea 
sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre 
subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi 
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 se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are 
obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea 
respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este 
responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul 
facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 
asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul 
şantierului.
10.10 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de 

materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările 

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până Ia sfârşitul perioadei de 
garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi 
sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
10.11 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse 
ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform ari.
30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constnicţii, cu modi%ărrle“^i
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completările ulterioare) şi, după împlinirea acestui temieii, pe toată durata de 
existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării 
proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

10.12 Executantul se obligă sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 

proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura 
cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului 
sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.13. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării 
lucrărilor, următoarele :
a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în 

operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
e) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control 

calitate, verificări şi încercări).

10.14. (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 la terminarea 
lucrărilor, numai după terminarea acestei instruiri.

10.15. (l) 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.
(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.
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină 
informaţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu,
(4) 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 Ia dispoziţie acestuia ca loc de depozitare 
definitivă sau provizorie.
10.16 (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.
(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a 
personalului său, precum şi a terţilor în vederea evitării accidentelor pe ^antîâr.
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Acesta va avea în vedere toate reglementările şi instimcţiunile autorităţilor 
competente.
(4) 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.
(5) 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.
(6) 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.
(7) 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, acesta din unnă având ca 
responsabilitate furnizarea şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este 
responsabil, în aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la 
extremităţile secţiunilor unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor 
deviate.
10.17. Executantul are obligaţia de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi 
documentelor referitoare la prezenta investiţie cu ocazia misiunilor de control 
desfăşurate de AM POR/ OI POR sau de alte structuri cu competenţe în controlul şi 
recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, după caz.
ÎL Obligaţiile achizitorului
11.1 La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi 
avizele necesare execuţiei lucrărilor.
11.2 (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, ^
dacă nu s-a convenit altfel, următoarele: ^

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier. (2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al 
contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.
11.3 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga 
documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele 
stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.
11.4 Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în 
cel mult 5 zile de la notificarea executantului.
11.5 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror 
altor informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

/
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12. Sancţiuni pentru nemdeplinirea culpabilă a obligaţiilor
A,

12.1 In cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula, iar executantul 
de a plăti achizitorului, cu titlul de penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea lucrărilor nerealizate sau realizate 
cu întârziere, în tennen de maxim 30 zile de la data comunicării penalităţilor 
datorate. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, 
până ia îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.2 In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18.1 
din contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă 
cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, până 
Ia îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.3 Penalităţile datorate curg de drept de Ia data scadenţei obligaţiilor asumate 
conform prezentului contract.

12.4 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
păiti, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în 
întârziere şi Iară sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune- 
interese.

A

12.5 In cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul 
dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la 
deschiderea procedurii de insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de 
lucrări. Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în 
termen de 30 de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se 
consideră denunţat de drept.

12.6. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot 
fi percepute în condiţiile art. 12.1 şi 12.2, în completare, părţile datorează daune - 
interese în condiţiile dreptului comun.

12.7. In cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
sau îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de 
plată a lucrărilor conform art. 18.1, iar a executantului: de realizare a lucrărilor 
contractate conform art. 4.1), debitorul va datora creditorului obligaţiei, suma de 
139.540,97 lei, suma ce reprezintă 20 % din valoarea lucrărilor care fac obiectul 
prezentului contract, reprezentând daune interese contractuale.

Clauze specifice
13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din 
preţul tară TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se 
constituie în tennen de 5 (cinci) zile lucrătoare de Ia semnarea contractului de 
achiziţie publică. De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie prin virament 
bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din 
România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine 
anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) aplicându-ş^^

are
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corespunzător. în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 
5.000 de lei, achizitorul (Autoritatea Contractantă) are dreptul de a accepta 
constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.

13.2. (1). Garanţia de bună execuţie poate fi constituită şi prin reţineri succesive din 
facturile emise, situaţie în care executantul are obligaţia de a deschide un cont la 
dispoziţia achizitorului (Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care 
se depune de către contractant, în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul 
contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea 
contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele 
datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie 
de bună execuţie.

13.2. (2). In situaţia în care garanţia de bună execuţie este constiuită prin instrument 
de garantare emis de o societate bancară sau o societate de asigurări, este obligatorie 
menţionarea în scrisoare/ alt act a obligaţiei societăţii bancare sau societăţii de 
asigurări de a obţine acordul scris ai beneficiarului pentru diminuarea valorii 
scrisorii de garanţie si stingerii acesteia. Prevederile, tennenele şi clauzele 
prevăzute în poliţele de asigurare trebuie să fie în concordanţă cu prevederile 
contractului de lucrări şi cu prevederile HG 395/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare. Lipsa acestor precizări sau cuprinderea unor precizări restrictive, va 
determina/constitui motiv de respingere a instrumentului de garantare de către 
achizitor.
13.3 (1) In situaţia în care păi'ţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are 
obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata 
corespunzătoare prelungirii termenului de execuţie, în maxim 5 zile lucrătoare de la 
data semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea 
procesului verbal de recepţie finală. Este obligatorie menţionarea distinct în ^ 
scrisoare/ alt act a obligaţiei societăţii bancare sau societăţii de asigurări de a obţine 
acordul scris al beneficiarului pentru stinşerea acesteia,
13.4 în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia 
de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în 
maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de 
majorare.
13.5 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.
13.6 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. în situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sautotal.
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contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat Ia restul rămas de 
executat.

13.7 (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, după cum 
urmează:
> 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului 

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat până la aceea data 
pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

> 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, în termen de 5 zile de la data semnării procesului verbal de recepţie 
finală, în urma unei solicitări scrise din partea executantului.

(2) Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv recepţie 
finală, pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, în condiţiile legii şi ale HG 
273/1994, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
13.8 Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
14, începerea şi execuţia lucrărilor

14.1 (1)
amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, 
Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a 
lucrărilor.

14.2 (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie 
terminate la data stabilită.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, 
graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. In cazul 
în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu 
graficul de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un 
grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor Ia data prevăzută în contract. Graficul 
revizuit nu îl va scuti pe executant de nici una 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

Executantul are obligaţia de a începe lucrările după predarea

contract.
(3) în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor 
sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12.1, achizitorul este îndreptăţit 
să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl 
avertizeze că, în cazul neconfonnării, la expirarea termenului stabilit va rezilia 

contractul.
14.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi 
de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile 
contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, id^tit^ea
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reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul 
tehnic cu execuţia din partea executantului, dirigintele de şantier sau, dacă este 
cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la 
locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de 
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor 
ascunse.
14.4 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie.
La solicitarea achizitorului, prestatorul se obligă să prezinte buletine de 
verificări/testări ale acestora. In cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine 
de verificări/testări solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi 
rezervă dreptul de a face aceste verificări/ testări pe cheltuiala executantului, 
contravaloarea acestora urmând a fi recuperată din valoarea lucrărilor executate.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele 
necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi ^ 
încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele 
nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu 
prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de 
lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau păi-ţi de lucrare, la 
dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este 
cazul.
(4) In cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

14.6. (1) Executantul 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

desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu 
prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi aj^^eirpelor
care

12
/



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) In 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.
75. întârzierea şi sistarea lucrărilor
15.1 In cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţionale de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu poate fi imputat executantului şi nu a 

survenit prin încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor 
sau a oricărei păi*ţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

15.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pctii al art. 15.1. 
se realizează ia 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 
reintrarea în ritmul normal.

15.3 Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta ai'e dreptul 
de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în 
termenul prevăzut la art. 18.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt 
achizitorului.
16> Finalizarea lucrărilor
16.1 Ansamblu] lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a se 
finaliza într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul 
convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2. (1) Executantul are obligaţia de a obţine autorizaţia ISCIR pentru toate 
echipamentele din cadrul investiţiei care necesită aceasta şi de a efectua testele la 
terminarea lucrărilor, în următoarea succesiune:

(a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi 
teste funcţionale pentru a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate 
să funcţioneze în condiţii de siguranţă în următoarea etapă;

(b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare 
pentru a demonstra că lucrările sau sectoare de lucrări pot funcţiona în condiţii de 
siguranţă şi aşa cum este specificat, în toate condiţiile admisibile de funcţionare; ^
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(c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările sau sectoarele de lucrări 
pol funcţiona în condiţii de siguranţă, conform prevederilor contractului.

(2) în timpul funcţionării de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările 
sunt gata pentru efectuarea oricăror alte teste la terminare, inclusiv teste de 
funcţionare, pentru a demonstra că lucrările corespund criteriilor specificate în 
cerinţele achizitorului.
(3) Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor din contract.
(4) Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în 
perioada de efectuare a probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea 
Achizitorului.
(5) înainte de începerea testelor la tenninarea lucrărilor, executantul va transmite 
achizitorului documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi 
întreţinere astfel încât achizitorul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, 
ajusta şi repara această parte a lucărilor.
(6) O astfel de parte nu va fl considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit 
prevederilor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.
16.3 (1) Z,rt 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. 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.

c) lucrările nu vor fi considerate terminale în vederea efectuării recepţiei până la 
primirea de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. b).

d) de a prezenta situaţia cantitativă şi valorică a lucrărilor individuale 
executate la fiecare apartament însuşită de proprietar, de reprezentantul 
asociaţiei de proprietari, semnată de executant şi dirigintele de şantier; este 
recomandat ca această situaţie să fie întocmită pe măsură ce lucrările sunt 
realizate.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe 
teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia 
de recepţie. In cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi 
notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. 
După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o noua solicitare a 
executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
16.4 Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului 
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările 
în vigoare. în funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba
a respinge recepţia.

C
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16.5 Recepţia se poate face şi pentru păi*ţi ale lucrării, distincte din punct de vedere 
fizic şi funcţional.
î 7. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1 Perioada de garanţie este de 5 ani şi decurge de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.

17.2 (1) In perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a 
viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor 
contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu 

prevederile contractului; sau

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

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

(3) In cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind 
executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi 
evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

17.3 In cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin. 
(1), 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.

17.4. Garanţia lucrărilor executate este de 5 ani de ia 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.
18. Modalităţi de plată
18.1 (I) Pentru lucrările real executate, Executantul va elabora Situaţii de lucrări, cu 
respectarea cerinţelor finanţatorului, care vor fi înaintate spre verificare şi aprobare 
Dirigintelui de şantier.

(2) în termen de 10 zile de la primirea situaţiilor de lucrări, Dirigintele de
A

şantier notifică Executantul privind acceptarea/neacceptarea acestora. In situaţia în 
care acestea nu sunt acceptate, vor fi retumate împreună cu obiecţiile care constituie 
motivul neacceptării.

(3) După primirea unei situaţii de lucrări conforme, Autoritatea 
Contractantă/Achizitorul transmite acceptul de plată, iar Executantul va emite 
factura/facturile aferentă/aferente situaţiei de lucrări acceptate la plată.

(4) Autoritatea contractantă va efectua plata după cum urmează:

15



• în situaţia existenţei disponibilului necesar din prefinanţări sau buget local/alte 
surse, în tennen de 30 zile de la data primirii facîurii/facturilor;

• în situaţia aplicării mecanismului cererii de plată către finanţator, achizitorul 
va transmite spre decontare documentele de plată finanţatorului, iar plata se va 
face în termen de 10 zile lucrătoare de la data virării de către finanţator a 
sumelor solicitate către Municipiul Zalău, dar nu mai târziu de 60 de zile de la 
data primirii facturii/facturilor.
(5) Plata cheltuielilor conexe, aferente organizării de şantier, se va face pe 
baza facturilor/documentelor justificative pentru cheltuieli de natura celor 
prevăzute la art. 5.1.2. din HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

18.2 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18.1 din 
contract, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a 
diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată ia nivelul 
corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, 
executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

18.3 (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans prestatorului, în cuantum de până 
la 15% din valoarea contractului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori 
de garanţie de returnare a avansului, conform Hotărârii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 
alin. (1^1) din HG 264/2003 şi potrivit prevederilor art. 52 alin. (10^1) din Legea 
500/2002 şi ale art. 54 alin. (9^1) din Legea 273/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare, la efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, avansurile acordate vor 
fi recuperate până la finalizarea execuţiei lucrărilor, prin aplicarea unei cote de 
30% fiecărei facturi emise.
(2) Garanţia privind returnarea avansului se va constitui în cuantumul sumei 
solicitate ca avans, cu valabilitate până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor 
contractuale care derivă din acordarea avansului.
(3) Achizitorul poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru returnarea 
avansului în cazul în care se prelungeşte durata contractului.
(4) Achizitoml se obligă să restituie garanţia pentru returnarea avansului la data 
îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.

18.4 (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 se depun de către executant în 2 exemplare confirmate la plată 
de către dirigintele de şantier; acestea se confirmă de către achizitor în termen de 5 
zile lucrătoare de la primirea lor.
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(3) Plăţile pai-ţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de 
către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

18.5 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 plătită imediat.

18.6 Contractul nu va fi considerat terminat până 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 executată conform prevederilor 
legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate 
executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea 
procesului verbal de recepţie finală.
19. Ajustarea/actuaiizarea preţului contractului

19.1 Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
20. Asigurări

20.Î (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea 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 autorizată. 
Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din 
capitolul “Cheltuieli indirecte”.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de 
refacere, inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi 
profit. Această asigurare trebuie să fie în vigoare de ia data începerii lucrărilor până 
la data emiterii Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Agenţia de 
asigurare va menţine această asigurare pentru a furniza acoperire până Ia data 
emiterii. Procesului verbal de recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care 
executantul este responsabil şi care sunt generate de o cauză apărută înainte de 
emiterea Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi pentru 
pierderi sau daune cauzate de executant în cursul oricăror altor operaţiuni.
(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţin 
egală cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru 
fiecare dintre utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada 
transportului spre şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca 
utilaj executantului.
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg 
din vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajat^
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de către executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea 
va fi menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va 
participa la execuţia lucrărilor. Achizitorul şi dirigintele de şantier vor fi de 
asemenea despăgubiţi potrivit prevederilor poliţei de asigurare, cu excepţia faptului 
că această poliţă poate exclude pierderi şi reclamaţii în măsura în care acestea decurg 
dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a achizitorului sau a personalului achizitorlui. 
Pentru angajaţii unui subcontractant, asigurarea poate fi încheiată de către 
subcontractant, dar executantul va fi cel responsabil pentru respectarea prezentei 
clauze.

(6) 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).

(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca 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).

(8) în caz de majorare a valorii contractului de lucrări se va actualiza şi valoarea 
poliţei de asigurare.

20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, 
compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau 
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant.
21. Amendamente
21.1 (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.

(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, 
prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
22. Subcontractanţi
22.1 Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, 9 
în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

22.3 (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care 
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantu! este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă 
aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.
22.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica 
preţul contractului şi va f notificată achizitorului.
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22.5 Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 
contractului de lucrări, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din 
Legea 98/2016.
23. Cesiunea
23.1 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia 
sau orice alte obligaţii asumate prin contract.
23.2 Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
23.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni 
cu respectarea dispoziţiilor articolului 23.2.
24. Forţa majoră
24.1 Forţa majoră exonerează păi*ţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

A

24.2 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până ia apariţia acesteia.
24.3 Partea contractantă care invoca 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.
24.4 Dacă foi*ţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai 
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de 
plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte 
daune-interese.
25. Modificarea contractului
25.1. (1) Modificările privind lucrările pot fi dispuse numai de către achizitor, în 
conformitate şi în limitele contractului şi ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în 
orice moment înaintea emiterii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, 
fie direct printr-o instrucţiune emisă de achizitor în acest sens, fie printr-o cerere 
adresată executantului de a prezenta o propunere de modificare.
(2) Executantul are obligaţia de a executa orice modificare emisă de către achizitor. 
O modificare poate include:

i. schimbări ale cantităţilor pentru un articol de lucrări din contract (deşi, 
asemenea schimbări nu vor constitui în mod necesar o modificare);

ii. schimbări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări;
iii. schimbări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei părţi din lucrări;
iv. omiterea unor lucrări;
v. orice lucrări suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute în 

contract;
vi. modificări în succesiunea sau durata de execuţie a lucrărilor, din motive ce ţin 

de priorităţile Achizitorului.
25.2. Executantul nu va face nicio modificare, până când achizitorul, Proiectantul şi 
Dirigintele de Şantier nu va dispune sau nu va aproba o modificare.
25.3. Dacă achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, 
executantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

i. descriere a activităţilor necesar a fi realizate şi un grafic fizic pentru realizamar 
acestora; z
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ii. propunerea executantului referitoare la orice modificări ale graficul fizic şi 
financiar acceptat şi ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul şi

iii. propunerea executantului privind evaluarea financiară a lucrărilor.

25.4. După primirea propunerii executantului, achizitorul va putea:
i. să aprobe propunerea respectivă privind modificarea

ii. să o respingă sau
iii. să transmită comentarii.
25.5. (1) Diferenţele dintre cantităţile estimate iniţial şi cele real executate, fără 
modificarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, nu vor fi interpretate ca o 
modificare în condiţii excepţionale/substanţială/nesubstanţială, în situaţia în care 
aceste diferenţe sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea 
execuţiei, fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice.

(2) Modificările nesubstanţiale în cazul în care se fac în limita valorii contractate 
se formalizează prin următoarele înscrisuri; note de constatare, memorii justificative, 
dispoziţii de şantier, liste de cantităţi (note de renunţare şi note de comandă 
suplimentară), propunerea executantului, acordul/refuzul achizitorului în scris.
25.6. în cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului fmal/total al 
contractului, achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional 
cu executantul.
25.7. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a 
conveni modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi 
proceduri de atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al 
contractului, în limitele dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 
98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 
395/2016 (art. 164 alin.4).
25.8. (1) Orice modificare a prezentului contract de achiziţie publică în cursul 
perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 
din Legea nr. 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(2) în situaţiia nerespectării dispoziţiile alin. (1), achizitorul are dreptul de a 
denunţa unilateral prezentul contract.

A

26. încetarea contractului
26.1 Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.

26.2 Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de Judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
26.3 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului 
public. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului. /

r-7
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27. Soluţionarea litigiilor
27.1 Achizitorul şi executantul vor face 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.
27.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare 
poate solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti 
competente.

28. Limba care guvernează contractul
28.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
29. Comunicări
29.1 (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 ti'ansmiterii cât şi în 
momentul primirii.
29.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e- 
mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
30. Legea aplicabilă contractului
30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
31. Dispoziţii finale
31.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
31.2. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu unnărirea derulării 
contractului, este Ioana Costea, consilier achiziţii- Serviciul investiţii, achiziţii 
publice din cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei municipiului Zalău.

Achizitor,
Municipiu]^ Za Iau,

Executant, 
SC Avril SRL 

Administrator, 
; Sajvu loan

M a r in^JSrân^Fa z a c a ş

loi
tc.

tm
Dit^tor Economic 

iana Cuibu:
» !

întocmit. 
Ioana Costea, 

DT/SIAP/AP-IC 3ex
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MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016 - Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon; {40)260.610550 
http:/Mv\iw.zalausj.ro

\t.

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

CONTRACT DE LUCRĂRI
Nr. (o5.CdS din j Ci 2020

/. Părţile contractante:

MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa 1. Maniu, nr. 3, telefon: 0260/610550; fax; 
0260/661869, cod fiscal 4291786, conturi nr. R025 TREZ 24A7 0033 0580 lOlX, 
nr. R04I TREZ 24A7 0033 0580 102X şi nr. R073 TREZ 24C7 0033 0580 lOlX, 
deschise la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, Marina Bianca 
Fazacaş - Secretar general şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic, în calitate 
de achizitor,

Avril SRL cu sediul în localitatea Negreşti Oaş, str. Livezilor nr. 37, judeţul Satu - 
Mare, telefon/fax 0260-610765, e-mail: avril@avriLro, număr de înmatriculare 
J30/1623/1992, CUI 2825969, nr. cont R073 TREZ24C7 0033 0580 lOlX, deschis 
Trezoreria Satu Mare, cont garanţie de bună execuţie nr.
_____________________________________ , deschis la____________________ _
reprezentată prin Savu loan, administrator în calitate de executant, pe de altă parte
2, Definiţii
2.1 In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel;
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza 
contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor 
sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. 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 referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor 
în conformitate cu contractul;
f 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.
g. recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi 
semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii^

f
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instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor. Ia 
cererea reprezentantului autorizat al acestuia.
i. proces verbal de recepţie finală - 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,

penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca 
fiind plătibilă de către una din păi-ţile contractante către cealaltă parte, în caz de 
neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;

J-

un eveniment mai presus de controlul pâi*ţilor, care nu sek. forţa majoră -
datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii 
contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau 
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat foi'ţă 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.
l. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
m. garanţia de himă execuţie - garanţia care se constituie de către executant în 
scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în 
perioada convenită a contractului.

n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei 
la terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin 
contract.
o. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile 
contractului.

3. Interpretare
3.1 în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis ^ 

de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice 
dacă nu se specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1 Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările pentru realizarea 
proiectului: „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe C, SB42 şi 
IB din Municipiul Zalău”, în conformitate cu proiectul tehnic şi cu documentaţia 
de atribuire care au stat la baza achiziţiei lucrărilor, cu obligaţiile asumate prin 
prezentul contract şi prin oferta prezentată la negocierea fără publicare din data de 

07.09.2020.
4.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentm execyţîar^
finalizarea lucrărilor menţionate. (.
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5. Preţul contractului

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, este de 1.647.492,33 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 313.023,54 
lei, respectiv este în valoare totală de 1.960.515,87 lei cu TVA, defalcată astfel;

Nr.crt. Denumire Valoare (lei fără TVA)
Bloc C

Valoarea totală a lucrărilor, din care : 778.760,03
Cheltuieli pentru investiţia de bază1 766.350,16
Organizare de şantier din care:2 12.409,87

2.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de şantier

11.809,87

2.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier 600,00
Bloc SB42

Valoarea totală a lucrărilor, din care ; 431.546,35
Cheltuieli pentru investiţia de bază1 420.602,24
Organizare de şantier din care:2 10.944,11

2.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de şantier

10.644,11

Cheltuieli conexe organizării de şantier2.2 300,00
Bloc IB

Valoarea totală a lucrărilor, din care : 437.185,95
Cheltuieli pentru investiţia de bază1 424.876,08
Organizare de şantier din care:2 12.309,87
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de şantier

2.1 11809,87

Cheltuieli conexe organizării de şantier2.2 500,00
Total general 1.647.492,33

TVA 313.023,54
Total inclusiv TVA 1.960.515,87

5.2 Contractul poate fi modificat în condiţiile art. 25.1 din contract.
6. Durata contractului
6.1. Contractul de lucrări 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 de bună execuţie.
6.2 Durata executării lucrărilor este de 8 luni pentru fiecare obiectiv de investiţii,
de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuţie.

6.3. După expirarea tennenului stabilit la art. 6.2. din contract, lucrările se vor 
executa cu aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 12.1 din contract.

3



7. Executarea contractului
IA Executarea lucrărilor se va realiza conform graficului de execuţie şi va începe 
după predarea amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrării.
8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
a) caietele de sarcini nr. 39848 din 24.07.2020 (pentru blocul C) nr. 39851 din 

24.07.2020 (pentru blocul SB42) şi nr. 39852 din 24.07.2020 (pentru blocul IB) 
şi documentaţiile tehnico-economice, faza Proiect tehnic aferent fiecărui bloc, 
inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea 
ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;

b) ofertele, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv 
clarificările din perioada de evaluare, pentru obiectivele de investiţii:
- Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe C din municipiul Zalău
- Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe SB42 din mun. Zalău
- Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe IB din municipiul Zalău

c) graficul de execuţie;
d) programul calităţii pentru execuţia lucrării;
e) instrumentul de garantare privind constituirea garanţiei de bună execuţie;
f) instrumentul de garantare privind returnarea avansului;
g) acte adiţionale, dacă există;
h) alte anexe la contract.
9. Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1 Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt 
considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea 
obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi 
comisia monumentelor istorice.
10. Obligaţiile principale ale executantului

10.1 (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a 
remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu 
obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de 
prezentul contract.
(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 definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil 
din contract.
(3) Executantul are obligaţia de a asigura paza şantierului pe perioada de^îC^u^ a
lucrărilor. / /
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10.2 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea 
execuţiei lucrării, graficul lunar, fizic şi valoric, necesar execuţiei lucrărilor, 
detaliat pe obiecte şi categorii de lucrări, în ordinea tehnologică de execuţie.
10.3. (l) 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.

(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi 
ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări 
Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate 
de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au 
fost întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor 
permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil 
pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, ia cerere, caietele 
de măsurători (ataşamente/anteinăsurători semnate de către executant şi 
dirigintele de şantier) 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.
(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere, detalii 

privind fiecare categorie de personal, precum şi ale fiecărui tip de utilaj existent pe 
şantier.
10.4 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în 
orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care 
executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, 
acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl 
absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care 
acestea contravin prevederilor legale.
(2) în cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) 
determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste 
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.5 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele 
date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de 
sarcini pe durata îndeplinirii contractului.
(3) în cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, 
cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are 
obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în 

care eroarea
proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are

respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, ^ către
ig^a de
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a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor.
10.6 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia:
i) 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;

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

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

iv) 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.

10.7 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data 
primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de 
recepţie a lucrării.
10.8 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul 
are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu 
stânjeni inutil sau în mod abuziv;
a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private 

care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte 
persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care 
responsabilitatea revine executantului.
10.9 (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau 
podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea 
sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre 
sLibcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi 
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 respectiyerr" y
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(2) în cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are 
obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea 
respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este 
responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul 
facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 
asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul 
şantierului.
10.10 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de 

materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările 

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de 
garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi 
sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
10.11 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse 
ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării (Confonti art. 
30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare) şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de 
existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, unuare a nerespectării 
proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

10.12 Executantul se obligă sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror;
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 

proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura 
cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului 
sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
10.13, Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării 
lucrărilor, următoarele :
a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în 

operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
e) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control 

calitate, verificări şi încercări).
10.14. (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitoruiuî^_,p£Atru 
ftvnlofltarea si întreţinerea lucrărilor confonn prevederilor din cerinţele achizitorumi.
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(2) Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepţiei la terminarea 
lucrărilor, numai după terminarea acestei instruiri.
10.15. (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.
(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.
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină 
informaţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) 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.
10.16 (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.
(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a 
personalului său, precum şi a terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. 
Acesta va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor 
competente.
(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şl în 
exterior. In măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea 
şantierului.
(5) 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.
(6) 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.
(7) 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, acesta din urmă având ca 
responsabilitate furnizarea şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este 
responsabil, în aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la 
extremităţile secţiunilor unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor 
deviate.
10.17. Executantul are obligaţia de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi 
documentelor referitoare la prezenta investiţie cu ocazia misiunilor de control 
desfăşurate de AM POR/ OI POR sau de alte structuri cu competenţe în
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recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, după caz.
ÎL Obligaţiile achizitorului
H.l La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi 
avizele necesare execuţiei lucrărilor.

H.2 (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, 
dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier. (2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al 
contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.3 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga 
documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, tară plată, la tennenele 
stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.

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

11.5 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror 
altor informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1 In cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a calcula, iar executantul 
de a plăti achizitorului, cu titlul de penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea lucrărilor nerealizate sau realizate 
cu întârziere, în termen de maxim 30 zile de la data comunicării penalităţilor 
datorate. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi întârziere, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

A

12.2 In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18. l 
din contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă 
cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, până 
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3 Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate 
conform prezentului contract.
12.4 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 
părţi, dă dreptul păi*ţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în 
întârziere şi fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune- 
interese.
12.5 în cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are 
dreptul de a notifica administratorul Judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de ia 
deschiderea procedurii de insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de 
lucrări. Administratorul Judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în 
tennen de 30 de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contract 
consideră denunţat de drept.

ie
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12.6. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot 
fi percepute în condiţiile art.12.1 şi 12.2, în completare, părţile datorează daune - 
interese în condiţiile dreptului comun.
12.7. în cazul în care oricare dintre păiti suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
sau îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de 
plată a lucrărilor conform ait. 18.1, iar a executantului: de realizare a lucrărilor 
contractate conform art. 4.1), debitorul va datora creditorului obligaţiei, suma ce 
reprezintă 20 % din valoarea lucrărilor ofertate fiecărui lot, care fac obiectul 
prezentului contract, reprezentând daune interese contractuale.

Clauze specifice
13. Garanţia de huna execuţie a contractului
13.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din 
preţul fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se 
constituie în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de ^ 
achiziţie publică. De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie prin virament 
bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din 
România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine 
anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) aplicându-se în mod

•K

corespunzător. In cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 
5.000 de lei, achizitorul (Autoritatea Contractantă) are dreptul de a accepta 
constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.

13.2. (1). Garanţia de bună execuţie poate fi constituită şi prin reţineri succesive din 
facturile emise, situaţie în care executantul are obligaţia de a deschide un cont la 
dispoziţia achizitorului (Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care 
se depune de către contractant, în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul 
contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea 
contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele 
datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie ^ 
de bună execuţie.
13.2. (2). în situaţia în care garanţia de bună execuţie este constiuită prin instrument 
de garantare emis de o societate bancară sau o societate de asigurări, este obligatorie 
menţionarea în scrisoare/ alt act a obligaţiei societăţii bancare sau societăţii de 
asigurări de a obţine acordul scris al beneficiarului pentru diminuarea valorii 
scrisorii de garanţie si stingerii acesteia. Prevederile, termenele şi clauzele 
prevăzute în poliţele de asigurare trebuie să fie în concordanţă cu prevederile 
contractului de lucrări şi cu prevederile HG 395/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare. Lipsa acestor precizări sau cuprinderea unor precizări restrictive, va 
determina/constitui motiv de respingere a instrumentului de garantare de către 
achizitor.
13.3 (1) în situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are 
obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata 
corespunzătoare prelungirii termenului de execuţie, în maxim 5 zile lucrătoar^eria 
data semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire. ^ /
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(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea 
procesului verbal de recepţie finală. Este obligatorie menţionarea distinct în 
scrisoare/ alt act a obligaţiei societăţii bancare sau societăţii de asigurări de a obţine 
acordul scris al beneficiarului pentru stinserea acesteia.
13.4 In cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia 
de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în 
maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de 
majorare.
13.5 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.

13.6 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. In situaţia executării gai’anţiei de bună execuţie, parţial sau total, 
contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de 
executat.
13.7 (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, după cum 
urmează:
> 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului 

verbal de recepţie la tenninarea lucrărilor, daca nu a ridicat până la aceea data 
pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

> 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, în termen de 5 zile de la data semnării procesului verbal de recepţie 
finală, în urma unei solicitări scrise din partea executantului.

(2) Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv recepţie 
finală, pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, în condiţiile legii şi ale HG 
273/1994, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
13.8 Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
14. începerea şi execuţia lucrărilor

Executantul are obligaţia de a începe lucrările după predarea14.1 (1)
amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, 
Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a 

lucrărilor.
14.2 (l) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie 

terminate la data stabilită.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, 
graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie^^iTca^l
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după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cuin care
graficul de execuţie a lucrărilor, Ia cererea achizitorului, executantul va prezenta un 
grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul 
revizuit nu îl va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin
contract. 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.
(3) în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor 

sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute Ia 12.1, achizitorul este îndreptăţit 
să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl 
avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia 
contractul.
14.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi 
de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Păi*ţile 
contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea 
reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul 
tehnic cu execuţia din partea executantului, dirigintele de şantier sau, dacă este 
cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la 
locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de 
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor 
ascunse.
14.4 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. 
La solicitarea achizitorului, prestatorul se obligă să prezinte buletine de 
verificări/testări ale acestora. In cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine 
de verificări/testări solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi 
rezervă dreptul de a face aceste verificări/ testări pe cheltuiala executantului, 
contravaloarea acestora urmând a fi recuperată din valoarea lucrărilor executate.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele 
necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi 
încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele 
nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu 
prevederile contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.5 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de 
lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
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(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la 
dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este 
cazul.

A

(4) In cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

14.6, (1) Executantul 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) In 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, confoim cerinţelor persoanei 
autorizate de achizitor.
15. întârzierea şi sistarea lucrărilor
15.1 In cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţionale de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu poate fi imputat executantului şi nu a 

survenit prin încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor 
sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga Ia preţul contractului.
Î5.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 15.1. 
se realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.
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(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de 
suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru 
reintrarea în ritmul normal.
15.3 Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul 
de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în 
termenul prevăzut la ait. 18.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt 
achizitorului.
16. Finalizarea lucrărilor
16,1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a se 
finaliza într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul 
convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2. (1) Executantul are obligaţia de a obţine autorizaţia ISCIR pentru toate 
echipamentele din cadrul investiţiei care necesită aceasta şi de a efectua testele la 
terminarea lucrărilor, în următoarea succesiune:

(a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi ^ 

teste funcţionale pentru a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate 
să funcţioneze în condiţii de siguranţă în următoarea etapă;

(b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare 
pentru a demonstra că lucrările sau sectoare de lucrări pot funcţiona în condiţii de 
siguranţă şi aşa cum este specificat, în toate condiţiile admisibile de funcţionare;

(c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările sau sectoarele de lucrări 
pot funcţiona în condiţii de siguranţă, conform prevederilor contractului.

(2) In timpul funcţionării de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările 
sunt gata pentru efectuarea oricăror alte teste Ia teniiinare, inclusiv teste de 
funcţionare, pentru a demonstra că lucrările corespund criteriilor specificate în 
cerinţele achizitorului.
(3) Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor din contract.
(4) Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în 
perioada de efectuare a probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea 
Achizitorului.
(5) înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite 
achizitomlui documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi 
întreţinere astfel încât achizitorul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, 
ajusta şi repara această parte a lucărilor.
(6) O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit 
prevederilor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.
16.3 {\) 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 "confonne cu 

execuţia", precizând amplasamentele, dimensiunile şi detaliile lucrărilor rt^^ 
executate. Aceste înregistrări vor fi păstrate pe şantier şi vor fi utilizate în sce^I /
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recepţiei 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.

c) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până Ia 
primirea de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. b).

d) de a prezenta situaţia cantitativă şi valorică a lucrărilor individuale 
executate la fiecare apartament însuşită de proprietar, de reprezentantul 
asociaţiei de proprietari, semnată de executant şi dirigintele de şantier; este 
recomandat ca această situaţie să fie întocmită pe măsură ce lucrările sunt 
realizate.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe 
teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia 
de recepţie. In cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi 
notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. 
După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 
executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

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

16.5 Recepţia se poate face şi pentru păi-ţi ale lucrării, distincte din punct de vedere 
fizic şi funcţional.
17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1 Perioada de garanţie este de 5 ani şi decurge de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.

A

17.2 (1) In perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a 
viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor 
contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu 

prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea 

unei pai-ţi a lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile 

explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.
(3) în cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind 
executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi 
evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
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17.3 în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin.
(1), 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.
17.4. Garanţia lucrărilor executate este de 5 ani 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.
Î8. Modalităţi de plată
18.1 (1) Pentru lucrările real executate, Executantul va elabora Situaţii de lucrări, cu 
respectarea cerinţelor finanţatorului, care vor fi înaintate spre verificare şi aprobare 
Dirigintelui de şantier.

(2) în termen de 10 zile de la primirea situaţiilor de lucrări, Dirigintele de 
şantier notifică Executantul privind acceptarea/neacceptarea acestora. în situaţia în 
care acestea nu sunt acceptate, vor fi returnate împreună cu obiecţiile care constituie ^ 
motivul neacceptării.

(3) După primirea unei situaţii de lucrări conforme, Autoritatea 
contractantă/Achizitorul transmite acceptul de plată, iar Executantul va emite 
factura/facturile aferentă/aferente situaţiei de lucrări acceptate la plată.

(4) Autoritatea contractantă va efectua plata după cum urmează:

• în situaţia existenţei disponibilului necesar din prefinanţări sau buget local/alte 
surse, în termen de 30 zile de la data primirii facturii/facturilor;

• în situaţia aplicării mecanismului cererii de plată către finanţator, achizitorul 
va transmite spre decontare documentele de plată finanţatorului, iar plata se va 
face în termen de 10 zile lucrătoare de la data virării de către finanţator a 
sumelor solicitate către Municipiul Zalău, dar nu mai târziu de 60 de zile de la 
data primirii facturii/facturilor.
(5) Plata cheltuielilor conexe, aferente organizării de şantier, se va face pe 
baza facturilor/documentelor justificative pentru cheltuieli de natura celor 
prevăzute la art. 5.1.2. din HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

18.2 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 18.1 din 
contract, 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.
18.3 (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans prestatorului, în cuantum de până 
(a 15% din valoarea contractului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori 
de garanţie de returnare a avansului, conform Hotărârii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 
alin. (1^1) din HG 264/2003 şi potrivit prevederilor art. 52 alin. (10^1) din Legea 
500/2002 şi ale art. 54 alin. (9^1) din Legea 273/2006 cu modificările şi completăril^,..^—^ 
ulterioare, la efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, avansurile acordate^r /
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fi recuperate până la finalizarea execuţiei lucrărilor, prin aplicarea unei cote de 
30% fiecărei facturi emise,
(2) Garanţia privind returnarea avansului se va constitui în cuantumul sumei 
solicitate ca avans, cu valabilitate până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor 
contractuale care derivă din acordarea avansului.

(3) Achizitorul poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru returnarea 
avansului în cazul în care se prelungeşte durata contractului.
(4) Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru returnarea avansului la data 
îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.

18.4 (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 unnare a unor prevederi 
legale.

(2) Situaţiile de plată se depun de către executant în 2 exemplare confirmate la plată 
de către dirigintele de şantier; acestea se confirmă de către achizitor în termen de 5 
zile lucrătoare de la primirea lor.

(3) Plăţile pai-ţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de 
către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
18.5 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 plătită imediat.
18.6 Contractul nu va fi considerat terminat până 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 executată confonn prevederilor 
legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate 
executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea 
procesului verbal de recepţie finală.
19, Ajustarea/actiHiUzarea preţului contractului
19.1 Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
20, Asigurări
20.1 (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea 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. ^ /
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(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. 
Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din 
capitolul “Cheltuieli indirecte”.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de 
refacere, inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi 
profit. Această asigurare trebuie să fie în vigoare de la data începerii lucrărilor până 
la data emiterii Procesului verbal de recepţie la teiTninarea lucrărilor. Agenţia de 
asigurare va menţine această asigurare pentru a furniza acoperire până Ia data 
emiterii. Procesului verbal de recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care 
executantul este responsabil şi care sunt generate de o cauză apărută înainte de 
emiterea Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi pentru 
pierderi sau daune cauzate de executant în cursul oricăror altor operaţiuni.
(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţin 
egală cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru 
fiecare dintre utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada ^ 
transportului spre şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca 
utilaj executantului.

(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg 
din vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate 
de către executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea 
va fi menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va 
participa la execuţia lucrărilor. Achizitorul şi dirigintele de şantier vor fi de 
asemenea despăgubiţi potrivit prevederilor poliţei de asigurare, cu excepţia faptului 
că această poliţă poate exclude pierderi şi reclamaţii în măsura în care acestea decurg 
dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a achizitorului sau a personalului achizitorlui. 
Pentru angajaţii unui subcontractant, asigurarea poate fi încheiată de către 
subcontractant, dar executantul va fi cel responsabil pentru respectarea prezentei 
clauze.
(6) 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).
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca 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).
(8) în caz de majorare a valorii contractului de lucrări se va actualiza şi valoarea 
poliţei de asigurare.
20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, 
compensaţii plătibiie prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau 
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant.
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2Î. Amendamente
21.1 (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional
(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, 
prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

22. Suhcontractanţi
22.1 Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, 
în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
22.3 (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.

22.4 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.
22.5 Executantul are dreptul de a implica noi suhcontractanţi, pe durata executării 
contractului de lucrări, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din 
Legea 98/2016.
23. Cesiunea
23.1 Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia 
sau orice alte obligaţii asumate prin contract.
23.2 Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
23.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni 
cu respectarea dispoziţiilor articolului 23.2.

24. Forţa majoră
24.1 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
24.2 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

24.3 Partea contractantă care invoca 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.
24.4 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai 

de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea demare
plin drept a prezentului contract, tară ca vreuna din părţi să poată pretinde celpMîe 
daune-interese.
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25. Modificarea contractului
25.1. (1) Modificările privind lucrările pot fi dispuse numai de către achizitor, în 
conformitate şi în limitele contractului şi ale noiinelor tehnice şi legale aplicabile, în 
orice moment înaintea emiterii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, 
fie direct printr-o instrucţiune emisă de achizitor în acest sens, fie printr-o cerere 
adresată executantului de a prezenta o propunere de modificare.
(2) Executantul are obligaţia de a executa orice modificare emisă de către achizitor. 
O modificare poate include:

i. schimbări ale cantităţilor pentru un articol de lucrări din contract (deşi, 
asemenea schimbări nu vor constitui în mod necesar o modificare);

ii. schimbări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări;
iii. schimbări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei părţi din lucrări;
iv. omiterea unor lucrări;
V. orice lucrări suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute în 

contract;
vi. modificări în succesiunea sau durata de execuţie a lucrărilor, din motive ce ţin 

de priorităţile Achizitorului.

25.2. Executantul nu va face nicio modificare, până când achizitorul, Proiectantul şi 
Dirigintele de Şantier nu va dispune sau nu va aproba o modificare.

25.3. Dacă achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, 
executantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

i. descriere a activităţilor necesar a fi realizate şi un grafic fizic pentru realizarea 
acestora;

ii. propunerea executantului referitoare la orice modificări ale graficul fizic şi 
financiar acceptat şi ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul şi

iii. propunerea executantului privind evaluarea financiară a lucrărilor.
25.4. După primirea propunerii executantului, achizitorul va putea:

i. să aprobe propunerea respectivă privind modificarea
ii. să o respingă sau

iii. să transmită comentarii.
25.5. (1) Diferenţele dintre cantităţile estimate iniţial şi cele real executate, fără 
modificarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, nu vor fi interpretate ca o 
modificare în condiţii excepţionale/substanţială/nesubstanţială, în situaţia în care 
aceste diferenţe sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea 
execuţiei, fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice.

(2) Modificările nesubstanţiale în cazul în care se fac în limita valorii contractate 
se formalizează prin următoarele înscrisuri: note de constatare, memorii justificative, 
dispoziţii de şantier, liste de cantităţi (note de renunţare şi note de comanda 
suplimentară), propunerea executantului, acordul/refuzul achizitorului în scris.^__ ^

{
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25.6. In cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului final/total al 
contractului, achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional 
cu executantul.

25.7. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a 
conveni modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, ^ră organizarea unei noi 
proceduri de atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al 
contractului, în limitele dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 
98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 
395/2016 (art. 164 alin.4).

25.8. (1) Orice modificare a prezentului contract de achiziţie publică în cursul 
perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 
din Legea nr. 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(2) In situaţiia nerespectării dispoziţiile alin. (1), achizitorul are dreptul de a 
denunţa unilateral prezentul contract.
26. încetarea contractului

26.1 Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.

26.2 Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, flră punere în întârziere şi tară 
sesizarea instanţei de Judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.

26.3 Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului 
public. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului.
27. Soluţionarea litigiilor
27.1 Achizitorul şi executantul vor face 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.
27.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare 
poate solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti 
competente.
28. Limba care guvernează contractul
28.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

29. Comunicări
29.1 (1) Orice comunicare între păi-ţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, 
momentul primirii.

şDîn
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29.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e- 
mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

30. Legea apUcahilă contractului
30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

31. Dispoziţii finale
31.Î Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.

31.2. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu unnărirea derulării 
contractului, este Ioana Costea, consilier achiziţii- Serviciul investiţii, achiziţii 
publice din cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei municipiului Zalău.

Achizitor,
Municipiul Zalajţ^^^ 

Primar,
Ionel Ciunt

Executant, 
SC Avril SRL 

Adininistrator, 
__Şa\^oan

Secr^tef^eneral, 
Marina Blanca Fazacaş

Directo 
ec. Ma^

economic,', ISQ
iSrcuibus r

9
I

mrector 
ing. Dănuţ

IC,

Curca

Inlocmit.
Ioana Cosiea, 
DT/SIAI’/aP-IC t ex
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MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016-Z3lâu, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sâlsj 
Telefon: (40)260.610550 
http;//www zalausj ro

Fax.(40)260 661869 
0-mail; primaria@zalausj.ro

CONTRACT DE LUCRĂRI 
Nr.

1. Părţile contractante:
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa I. Maniu, nr. 3, telefon: 
0260/610550; fax: 0260/661869, cod fiscal 4291786, cont nr. R082 TREZ 24A5 1010 
3710 300X deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, Marina 
Bianca Fazacaş - Secretar general şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic în 
calitate de achizitor.

Şl

Executant: S.C. PAULO GEPA CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in loc. Românaşi, 
comuna Românaşi, nr. 171, jud. Sălaj, telefon: 0745014144, e-mail: office@paulogepa.ro. 
număr de înmatriculare J31/443/2008, cod fiscal R023985458, nr. cont trezorerie R038 
TREZ 5615 069X XXOO 4607 deschis la Trezoreria Zalău, cont garanţie de bună execuţie nr.
_____________________________ , deschis la _________________________
reprezentată prin Paul George Avram - administrator, în calitate de executant.

Z Definiţii
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel;
a. contract -- reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant ~ păitile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza 
contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, 
asumate prin conti'act;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. 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 referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în 
confonnitate cu contractul;
f. recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea completă a 
lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fî utilizată 
separat.
g. recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. 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 ai acestuia.
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i. proces verbal de recepţie finală - 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.
j. 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;
k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate

evenimente; războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofeasemenea
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.
1. zi - zi calendaristică; - 365 zile.
tn. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei Ia 
terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţional*, document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului

3, Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1 - Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările de reparaţii capitale la 
clădirea Primăriei Municipiului Zalău, Piaţa luliu Maniu, nr.3, jud. Sălaj, în 
conformitate cu specificaţiile şi cerinţele din Caietul de sarcini nr. 45800/21.08.2020, cu 
prevederile ofertei postate în SEAP în cadrul procedurii simplificate, identificată cu nr. 
SCN1074322/01.09.2020, precum şi cu respectarea prevederilor prezentului contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentim execuţia şi finalizarea 
lucrărilor menţionate.

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, este de 618.581,61 lei fără TVA respectiv 736.112,11 lei inclusiv TVA.

Vizat
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6. Durata contractului
6.1. - Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce 
efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi 
eliberarea garanţiei de bună execuţie.
6.2 - Termenul de finalizare a lucrărilor este de 4 luni de la data emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor.
6.3. - După expirarea termenului stabilit la art. 6.2. din contract, lucrările se vor executa 
cu aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 11.1 din contract.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea lucrărilor se va realiza conform graficului de execuţie şi va începe după 
semnarea contractului de către părţi.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:

a. Caietul de sarcini nr. 45800/21.08.2020, elaborat de către achizitor;
b. Documentaţia de atribuire, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere 

aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare:
c. Propunerea tehnică şi propunerea financiară postate în SEAP în cadrul procedurii 

simplificate identificată cu nr. SCN1074322/01.09.2020, inclusiv clarificările din 
perioada de evaluare;

d. Graficul de prestare a serviciilor şi de execuţie a lucrării;
e. Programul calităţii pentru execuţia lucrării;
f. Documentul privind garanţia de bună execuţie;
g. Instrumentul de garantare privind retumarea avansului, după caz;
h. Acte adiţionale, dacă există;
i. Şi alte anexe la contract.

9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a 
remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu 
obligaţiile asumate prin contract.
(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 definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării 
acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligaţia de a asigura paza şantierului pe perioada de execuţie a 
lucrărilor.
9.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de 
execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în 
construcţii.
(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de 
acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, 
la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost 
întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor
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permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru 

acea parte a lucrărilor.
(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la cerere, caietele de 
măsurători (ataşamente/antemăsurători) 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.
(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere, detalii privind 
fiecare categorie de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.
9.3 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile^ achizitorului în 
orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care 
executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, 
acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de 
obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin 
prevederilor legale.
(2) în cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină 
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi 
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
9.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date 
de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instmmentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de 
sarcini pe durata îndeplinirii contractului.
(3) în cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea 
respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru 
verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu 
grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
9.5 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia:

i) 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:

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

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

iv) 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.
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9.6 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fî puse în operă de Ia data 
semnării contractului de către părţi până la data semnării procesului verbal de recepţie a 

lucrării.
9.7 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul 

obligaţia, în măsura pennisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni
inutil sau în mod abuziv:

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

private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei 
alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care 
responsabilitatea revine executantului.
9.8 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul 
va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi 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 se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a 
despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor 
poduri sau drumuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi 
va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau 
poduri care comunică cu sau care se afla pe ti'aseul şantierului.
9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole Inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de 

materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările 

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare 
în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
(3) Executantul are obligaţia de a sorta şi depozita materialele recuperabile pană la 
data predării acestora, către achizitor pentru valorificarea lor, pe baza de proces 
verbal de predare primire.
9.10 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform art. 30 din 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările

are
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ulterioare) şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, 
pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de 
execuţie aferente execuţiei lucrării.
9.11- Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

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

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau 
caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9.12 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării 
lucrărilor, următoarele:

a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
e) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control 

calitate, verificări şi încercări).
9.13 (l) 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 la terminarea 
lucrărilor, numai după terminarea acestei instruiri.
9.14 (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.
(2) Executantul suportă toate schimbările referitoare ia construirea şi întreţinerea 
instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt 
deschise circulaţiei publice.
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină 
informaţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) 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 Ia dispoziţie acestuia ca loc de depozitare definitivă sau 
provizorie.
9.15 (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.
(3) 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.
(4) 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.
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(5) Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să 
reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
(6) 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.
(7) 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.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, 
în aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor 
unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.

10. Obligaţiile achizitorului
10.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi 
avizele necesare execuţiei lucrărilor.
10.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă 
nu s-a convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină:
b) suprafeţele de teren necesai'e pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier:
c) căile de acces rutier.
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate 

de măsurat se suportă de către executant.
10.3 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului.
10.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror 
altor informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11. Sancţiuni pentru nemdeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - In cazul în care, din vina sa, 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 o cotă procentuală de 0,15% pe zi 
întârziere din valoarea lucrărilor executate cu întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor.
11.2 - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la ait. 17.1 din 
contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată Ia termen, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3 - Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate 
conform prezentului contract.
11.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere 
şi fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.5 - In cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul 
de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrări. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în tennen de

nu
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30 de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de 
drept.
11.6. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutai'ea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile 
art.11.1 şi 11.2, în completare, părţile datorează daune - interese în condiţiile dreptului 
comun.
11.7 în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a 
lucrărilor conform art. 17.1. iar a executantului: de realizare a lucrărilor contractate 
conform art. 4.1), debitorul va datora creditorului obligaţiei, suma de 147.222,42 lei, 
suma ce
contract, reprezentând daune interese contractuale.

Clauze specifice

12, Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de maxim 5 (cinci) zile 
lucrătoare de la data semnării contractului. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a 
contractului reprezintă 10% din preţul contractului, fără TVA. De regulă, garanţia de 
bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 
emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, 
în condiţiile legii, şi devine anexă la contract. în cazul în care valoarea garanţiei de bună 
execuţie este mai mică de 5.000 lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta 
constituirea garanţiei acesteia prin depunerea la caserie a unor sume în numerar. In 
situaţia în care garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare 
emis de o instituţie de credit, este obligatoriu a se preciza în cuprinsul poliţei sau scrisorii 
de garanţie că diminuarea valorii acesteia, inclusiv la termen, se face doar cu acordul 
scris al achizitorului. Prevederile, termenele şi clauzele prevăzute în poliţele de asigurare 
trebuie să fie în concordanţă cu prevederile contractului de lucrări şi cu prevederile HG 
395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Lipsa acestor precizări sau 
cuprinderea unor precizări restrictive, va determina/constitui motiv de respingere a 
instrumentului de garantare de către achizitor.
12.2 în situaţia în care garanţia de bună execuţie va fi constituită prin reţineri succesive 
din facturile emise, prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia 
achizitorului (Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de 
către contractant, în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului fără TVA. 
Pe parcursul îndeplinirii contractului achizitorul (Autoritatea Contractantă) urmează să 
alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 
contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
12.3 - (1) In situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia 
de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare 
prelungirii termenului de execuţie, în 5 zile lucratoare de la data semnării de către părţi a 
actului adiţional de prelungire.

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării 
celei iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până la semnarea 
procesului verbal de recepţie finală.

sau

reprezintă 20 % din valoarea lucrărilor care se vor executa în baza prezentului
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12.4 - Achizitoml 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.
12.5 - (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, după cum urmează:

> 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat până la aceea data 
pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

> 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, în termen de 5 zile de Ia data semnării procesului verbal de recepţie 
finală,

in urma unei solicitări scrise din partea executantului.
(2) Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, 

dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
12.6 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

A

J3. începerea şi execuţia lucrărilor
Executantul are obligaţia de a începe lucrările după semnarea contractului de13.1 - 

către ambele părţi.
13.2 - Lucrările trebuie să se realizeze în termen de 4 luni de la data emiterii ordinului
de începere a lucrărilor.
13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de 
a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au 
obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesional pentru acest scop.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul 
de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. La 
solicitarea achizitorului, prestatorul se obligă să prezinte buletine de verificări/testări ale 
acestora, in cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine de verificări/testări 
solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezen'ă dreptul de a face 
aceste verificări/ testări pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmând a fi 
recuperată din valoarea lucrărilor executate.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, 
inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele 
sunt corespuipătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile 
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

sau
nu
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(4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
13.6. (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.

14. întârzierea şi sistarea lucrărilor
14.1 - In cazul în care:

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţionale nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a 

survenit prin încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a 
oricărei păi-ţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

14.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 14.1. 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 
reintrarea în ritmul normal.
14.3 - Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 23.1, acesta are dreptul de 
a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termenul 
prevăzut la art. 17.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrărilor
15.1 - 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.
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15.2 (1) 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 lucrăidlor "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. Suplimentar, executantul are obligaţia de a prezenta 
achizitorului planşe ale lucrărilor conforme cu execuţia, reprezentând lucrările aşa

sunt executate, şi le va transmite după caz, pentru revizuire potrivit 
prevederilor contractului.

c) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la 
primirea de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. b),

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie, 
în cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate 
executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea 
remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, Ia o nouă solicitare a executantului, 
achizitorul va convoca comisia de recepţie.
15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în 
vigoare. în funcţie de constatările tăcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a 
respinge recepţia.
15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic 
şi funcţional.

cum

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
16.1 - Perioada de garanţie este de 3 ani şi decurge de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.
16.2 - (1) în perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, 
contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

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

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

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

(3) în cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de 
către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit 
ca lucrări suplimentare.
16.3 - în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2, alin. (1), 
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 Ia executant sau 
reţinute din sumele cuvenite acestuia.
16.4. Garanţia lucrărilor executate este de 3 ani de la data semnării procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata
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de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din 
nerespectarea normelor de execuţie.

17. Modalităţi de plată
17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile 
de la comunicarea facturii de către acesta. Facturile se vor emite în baza situaţiilor de 
lucrări confirmate la plată de către reprezentantul achizitorului, după executarea 
lucrărilor.
17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 17.1 din contract, 
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.
17.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, în cuantum de 15% 
din valoarea contractului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de garanţie de 
retumare a avansului, confonn Hotărârii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 alin. (1) din HG 
264/2003, la efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, avansurile acordate vor fi 
deduse integral din sumele datorate. Nu se admit plăţi efective decât după deducerea 
integrală a avansului. Avansul acordat va fi recuperat integral până la sfârşitul 
anului bugetar şi în situaţia în care, până la sfârşitul anului bugetar nu sunt 
executate lucrări a căror valoare să acopere avansul acordat se va uzita de 
scrisoarea de garanţie de returnare a avansului.
(2) Garanţia privind retumarca avansului se va constitui în cuantumul sumei solicitate ca 
avans, cu valabilitate până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care 
derivă din acordarea avansului.
(3) Achizitorul poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru retumarea 
avansului în cazul în care se prelungeşte durata contractului.
(4) Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru retumarea avansului la data 
îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.
17.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, Ia 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 se depun de către executant în 2 exemplare; acestea se confirmă în 
termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor.
(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.
17.5 - 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 plătită imediat.
17.6 - Contractul nu va fî considerat terminat până 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
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expirai'ea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru 
lucrările executate, nu va fî condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie 

finală.

75. Ajustarea preţului contractului
18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele
declarate în propunerea fmanciară, anexă la contract. ___
18.2 - Preţul lucrărilor este cel din ofertă/propunere financiară, dacă nu se modifică prin 
act adiţional.
18.3 -Ajustarea preţului contractului este posibilă numai în cazul în care au loc 
modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative

ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale 
al căror efect se reflecta în creşterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat 
preţul contractului.

79. Asigurări
19.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare 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 autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, 
inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această 
asigurare trebuie să fie în vigoare de la data începerii lucrărilor până la data emiterii 
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va menţine 
această asigurare pentru a furniza acoperire până Ia data emiterii. Procesului verbal de 
recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este responsabil şi care 
sunt generate de o cauză apărută înainte de emiterea Procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, precum şi pentru pierderi sau daune cauzate de executant în cursul 
oricăror altor operaţiuni.
(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţin 
egală cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru 
fiecare dintre utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada 
transportului spre şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj 
executantului.
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din 
vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către 
executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi 
menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va participa la 
execuţia lucrărilor. Achizitorul vor fi de asemenea despăgubiţi potrivit prevederilor 
poliţei de asigurare, cu excepţia faptului că această poliţă poate exclude pierderi şi 
reclamaţii în măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a 
achizitorului sau a personalului achizitorului. Pentru angajaţii unui subcontractant,
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asigurarea poate fi încheiată de către subcontractant, dar executantul va fi cei responsabil 
pentru respectarea prezentei clauze.
(6) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa 

poliţele de asigurare şi recipisete pentru plata primelor curente (actualizate).
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca 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).
19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant.

20. Amendamente
20.1 - (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin 
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

sau

21, Modificarea contractului
21.1. (l) Modificările privind lucrările pot fi dispuse numai de către achizitor. în 
conformitate şi în limitele contractului şi ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în 
orice moment înaintea emiterii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fie 
direct printr-o instrucţiune emisă de achizitor în acest sens, fie printr-o cerere adresată 
executantului de a prezenta o propunere de modificare.

(2) Executantul are obligaţia de a executa orice modificare emisă de către 
achizitor. O modificare poate include:

schimbări ale cantităţilor pentru un articol de lucrări din contract (deşi, 
asemenea schimbări nu vor constitui în mod necesar o modificare);

schimbări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări;
iii. schimbări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei părţi din lucrări;
iv. omiterea unor lucrări;
V. orice lucrări suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute

i.

11

în contract;
modificări în succesiunea sau durata de execuţie a lucrărilor, din motive ce 

ţin de priorităţile Achizitorului.
21.2. Executantul nu va face nicio modificare, până când achizitorul. Proiectantul şi 
Dirigintele de Şantier nu va dispune sau nu va aproba o modificare.
21.3. Dacă achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, executantul 
va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

descriere a activităţilor necesar a fi realizate şi un grafic fizic pentru

VI.

1.
realizarea acestora;

ii. propunerea executantului referitoare la orice modificări ale graficul fizic şi 
financiar acceptai şi ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul şi

iii. propunerea executantului privind evaluarea fmanciară a lucrărilor.
21.4. După primirea propunerii executantului, achizitorul va putea:

să aprobe propunerea respectivă privind modificarea 
11. să o respingă sau
iii. să transmită comentarii.

1.
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21.5. (1) Diferenţele dintre cantităţile estimate iniţial şi cele real executate, fără 
modificarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, nu vor fi interpretate ca o 
modificare în condiţii excepţionale/substanţială/nesubstanţială, în situaţia în care aceste 
diferenţe sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea execuţiei, 
fără a fî afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice.
(2) Modificările nesubstanţiale în cazul în care se fac în limita valorii contractate se 
formalizează prin următoarele înscrisuri: note de constatare, memorii justificative, 
dispoziţii de şantier, liste de cantităţi (note de renunţare şi note de comandă 
suplimentară), propunerea executantului, acordul/refuzul achizitorului în scris.
21.6. în cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului final/total al 
contractului, achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu 
executantul.
21.7. Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni 
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele 
dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile 
referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 alin. 4 ).
21.8. (1) Orice modificare a prezentului contract de achiziţie publică în cursul perioadei 
sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 
98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.
(2) în situaţiia nerespectării dispoziţiile alin. (1), achizitorul are dreptul de a denunţa 
unilateral prezentul contract.

22, Subcontractanţi
22.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontraclanţii desemnaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
22.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
22.3 - (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-intercse subcontractanţilor dacă aceştia 
nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.
22.4 - 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.
22.5 - Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 
contractului de lucrări, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 
98/2016.

23. Cesiunea
23.1 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
23.2 - Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
23.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 23.2.

sau
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24. Forţa majoră
24.1 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
24.2 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
24.3 - Partea contractantă care invoca 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.
24.4 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. încetarea contractului
25.1 - Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
25.2 - Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată. în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
25.3 - Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului 
public. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

26. Soluţionarea litigiilor
26.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
26.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.

27. Limba care guvernează contractul
27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

28. Comunicări
28.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii.
28.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.

29. Legea aplicabilă contractului
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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30, Dispoziţii finale
30.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
30.2. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, 
este ing. Milena Pojar - consilier în cadrul Direcţiei tehnice - Serviciul Investiţii, 
Achiziţii Publice, a Municipiului Zalău .

Executant,
SC PAULO GEPA COSTRUCT SRL

Administrator,
PAUL GEORGE AVRAIVI

Achizitor,
MUNICIPIUL ZALĂU

PRIMAR, 
IONEL (flUNT^'

primar*

^lîEfAR GENER^S’̂ âJ^^ 

INA BUNtA FAZACAŞ

c
s

M
/

DIRECTOR economic; 
ec. MARIAN

\

roprto

vt - -, \ ^ '

DIREdrOR/T 
ing. DĂNUT COS)

IC,
CUREA

SERVICIUL JURIDIC

întocmit: 
ing. Milena Pojar

DT-SIAP/AP/Mft/

Pag. 17 din 17



KKIIVtAK
450016-Zâlâu, Pia;a luliu Maniu nr 3, Judeţul Sâiaj 
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Fax,(40)260.661869 
e-iTiail: prirnaria@zalausj ro

CONTRACT DE LUCRĂRI
aoo^3j3c,.io. siogoNr.

J, Părţile contractante:
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa I. Maniu, nr. 3, telefon; 
0260/610550; fax: 0260/661869, cod fiscal 4291786, cont nr. R062 TREZ 24A5 1010 

3200 200X deschis Ia Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, Marina 

Bianca Fazacaş - Secretar general şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic în 

calitate de achizitor.
şi

Executant: S.C. CITADIN ZALĂU S.R*L., str. Fabricii, nr.28, mun. Zalău, jud. Sălaj, 
înregistrat la Registrul Comerpilui sub nr. J31/248/2010, Cod fiscal R027243753, tel./ 
fax. 0260/612.837, 0260/611.543, având cont IBAN R082TREZ5215069XXX005949, 
deschis la Trezoreria Zalău, reprezentată prin ing. Miclea loan- Gheorghe- director 

executiv, în calitate de executant.

2. Definiţii
A

2.1 - In prezentul contract unnătorii tenneni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;
c. preţui contractuiui - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza 

contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, 
asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. 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 referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în 

confonnitate cu contractul;
f. 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.
g. recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi semnat în 

confonnitate cu Regulamentul privind recepţia constmcţiilor, de către comisia de 

recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia.
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achizitor.
j. penalilaie contractuala: 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;
k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul păi-ţilor, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 
şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 

asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 

naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 

exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor 

de mai sus care, :^'ă a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 

executarea obligaţiilor uneia din părţi.
l. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
m. garanţia de hună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 

convenită a contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 

tenninarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţional: document prin care se pot modifica tennenii şi condiţiile contractului.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 

vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 

se specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1 Executantul se obligă să execute lucrările de reparaţii la instalaţiile termice, 
aferente blocurilor de locuinţe ANL DM 5, ANL DM 9, ANL 03 din Municipiul 
Zalău, în conformitate cu oferta înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 
56967/12.10.2020 şi oferta nr. 57934/15.10.2020, şi cu respectarea obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentiu execuţia 

lucrării.

5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 

achizitor este de 26.584,76 Iei fără TVA, respectiv 31.635,87 Iei in^ttsîv TVA, astfel;
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TVA, respectiv 4,230,44 Iei inclusiv TVA;
- înlocuirea pompei de recirculare a apei şi a celorlalte componente defecte din 

centrala tennică a blocului de locuinţe ANL DM 9, str. Viitorului nr. 13 din Municipiul 
Zalău: 2.445,06 lei fără TVA, respectiv 2.909,62 lei inclusiv TVA;

- înlocuirea boilerelor de lOOOL din centrala termică a blocului de locuinţe ANL 

03, str. Olarilor nr. 64 din Municipiul Zalău: 20.584,71 Iei fără TVA, respectiv 

24.495,81 Iei inclusiv TVA, în confonnitate cu oferta înregistrată la Municipiul Zalău 

cu nr. 56967/12.10.2020 şi oferta nr. 57934/15.10.2020.

6. Durata contractului
6.1. - Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce 

efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi 
eliberarea garanţiei de bună execuţie.
6.2 - Durata executării lucrărilor este de:

- 20 de zile lucrătoare de la data semnării contractului pentru înlocuirea 

pompei de recirculare pe circuitul de încălzire din centrala termică a blocului ANL DM 

5, strada Viitorului nr. 9 din Municipiul Zalău;
- 20 de zile lucrătoare de la data semnării contractului pentiu înlocuirea 

pompei de recirculare a apei şi a celorlalte componente defecte din centrala tennică a 

blocului de locuinţe ANL DM 9, str. Viitorului nr. 13 din Municipiul Zalău;
- 40 de zile lucrătoare de la data semnării contractului pentru înlocuirea 

boilerelor de lOOOL din centrala tennică a blocului de locuinţe ANL 03, str. Olarilor nr. 
64 din Municipiul Zalău.
6.3. - După expirarea tennenului stabilit la art. 6.2. din contract, lucrările se vor executa 

cu aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 10.1 din contract.

7. Documentele contractului
7.1 Documentele conti‘actului sunt:

a) solicitările de ofertă nr. 55842/07.10.2020 şi m-, 7499/15.10.2020; 
b) ofertele depuse de SC CITADIN ZALÂU SRL, înregistrate la Municipiul 

Zalău cu nr. 56967/12.10.2020 şi nr. 57934/15.10.2020 ;
c) Garanţia de bună execuţie, constituită potrivit contractului;
d) Certificate de confonnitate şi de garanţie, în limba română;
e) acte adiţionale, dacă există;
f) alte documente dacă este cazul.

8. Obligaţiile principale ale executantului
8.1 - Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 

viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile 

asumate prin contract.
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şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.
(2) Executantul se obligă să furnizeze echipamentele ofertate la standardele şi/sau 

perfonnanţele prezentate în ofertă.
(3) Executantul se obligă să furnizeze şi să monteze echipamentele în teimenul specificat 
în ofertă, însoţite de certificate de conformitate şi certificate de garanţie.
(4) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura foi-ţa de muncă, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, 
fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării 
acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(5) Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 

proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 

echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în 

legătură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 

situaţiei în cai‘e o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor.

8.4. - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentini procedeele de 

execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea 

în construcţii.
8.5. - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în 

orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care 

executantul consideră că dispoziţiile achizitoi-ului sunt nejustificate sau inoportune, 
acesta are dreptul de a ridica obiecţii. în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de 

obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin 

prevederilor legale.
(2) în cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină 

dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fî 
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
8.6. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 

obligaţia:
i) 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 pentnj respectivele persoane;

ii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în 

afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate
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iii) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în 

unna activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale 

în vigoare.
8.7. - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data 

semnării contractului până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.
8.8. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 

obligaţia, în măsura pennisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni 
inutil sau în mod abuziv:

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

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

justiţie, daunelor-inlerese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care 

responsabilitatea revine executantului.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil 

şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transpoitului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau 

poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantiemlui.
8.9. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrăi'ii, executantul are obligaţia:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, suiplus de 

materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrăi'ile 

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.
8.10. - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 

proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 

echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în 

legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente; 

cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau 

caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
8.11. - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, odată cu situaţiile de lucrări 
şi la sfârşitul executării lucrărilor, unnătoarele :

a) procese verbale de recepţie;

gwiiwicaţi— ţ- *
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8.12. (1) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a 

pei-sonalului său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta 

va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
(2) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantieiului. In măsura în care este nevoie 

executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului.
(3) 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.
8.13. In cazul în care executantul intră în procedura de insolvenţă, achizitorul are dreptul 
de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în primele 3 luni de la deschidere 

procedurii de insolvenţă, solicitând denunţarea contractului. Administratoml 
judiciar/lichidator are obligaţia de a răspunde notificării în tennen de 30 de zile de la data 

primirii acesteia în caz contrar contractul se consideră denunţat de drept.

X t LCillil C

9. Obligaţiile achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă sa plătească preţul către executant în termenul de 30 zile de Ia 

comunicarea facturii de către acesta. Facturile se vor emite după recepţia lucrărilor.

10. Sancţiuni pentru neîncleplinirea culpabilă a obligaţiilor
A

10.1 - In cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract, atunci achizitoml este îndreptăţit de a deduce din preţul 
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi 
întârziere din valoarea lucrărilor executate cu întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 

obligaţiilor.
10.2 - In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 9.1 

din prezentul contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu o cota procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată la 

teiTnen, până Ia îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, 
în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără

^ punere în întârziere şi fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune- 

interese.
10.4 - Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate 

confonn prezentului contract.
10.5. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile 

art. 10.1 şi 10.2, în completare, părţile datorează daune - interese în condiţiile dreptului 
comun.
10.6. /// cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
sau îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de
plata a lucrărilor conform art. 9.1, iar a executantului: de realizare a lucrărilor 

contactate conform art. 4.1), debitorul va datora creditorului iga/iei, suma de
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Clauze Specifice

11. Garanţia de bună execuţie a contracTului
11.1 Garanţia de bună execuţie se constituie în teniien de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de 

la data semnării contractului. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului 
reprezintă 10% din preţul contractului, fără TVA. De regulă, garanţia de bună execuţie 

se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie 

de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi 
devine anexă la contract. In cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică 

de 5.000 lei, autoritatea contractantă ai'e dreptul de a accepta constituirea garanţiei acesteia 

prin depunerea la caserie a unor sume în numerar. în situaţia în care garanţia de bună 

execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit, este 

obligatoriu a se preciza în cuprinsul poliţei sau scrisorii de garanţie că diminuarea valorii 
acesteia, inclusiv la termen, se face doar cu acordul scris al achizitorului. Prevederile, 
tennenele şi clauzele prevăzute în poliţele de asigurare trebuie să fie în concordanţă cu 

prevederile contractului de lucrări şi cu prevederile HG 395/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare. Lipsa acestor precizări sau cuprinderea unor precizări restrictive, va 

determina/constitui motiv de respingere a instrumentului de garantare de către achizitor.
11.2 In situaţia în care garanţia de bună execuţie va fi constituită prin reţineri succesive din 

facturile emise, prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului 
(Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către contractant, în 

contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului fără TVA. Pe parcursul 
îndeplinirii contractului achizitoml (Autoritatea Contractantă) unnează să alimenteze acest 
cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la 
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
11.3-(1) în situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia de 

a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii 
tennenului de execuţie, în 5 zile lucratoare de la data semnării de către părţi a actului 
adiţional de prelungire.

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a tennenului de execuţie şi până la semnarea procesului 
verbal de recepţie finală.
11.4 - 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 hună execuţie, achizitorul ai'e obligaţia de a notifica 

acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în 

situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia 

de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. ___

■’w
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bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 

zile lucrătoare de la data semnării de către păi-ţi a actului adiţional de majorare.

12.6 - (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, după cum urmează:
> 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului 

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat până la aceea data 

pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
> 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, 

în teimen de 5 zile de la data semnării procesului verbal de recepţie finală,
in urma unei solicitări scrise din partea executantului.

(2) Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, 
dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
12.7 - Gai-anţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

12. începerea şi execuţia lucrărilor
12.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările după semnai-ea contractului de 

către ambele păiţi.
(2) Executarea lucrărilor trebuie să se realizeze în temien de:
- 20 de zile lucrătoare de la data semnării contractului pentru înlocuirea 

pompei de recirculare pe circuitul de încălzire din centrala termică a blocului ANL DM 

5, strada Viitorului nr. 9 din Municipiul Zalău;
- 20 de zile lucrătoare de ia data semnării contractului pentru înlocuirea 

pompei de recirculare a apei şi a celorlalte componente defecte din centrala termică a 

blocului de locuinţe ANL DM 9, str. Viitorului nr. 13 din Municipiul Zalău;
- 40 de zile lucrătoare de la data semnării contractului pentru înlocuirea 

boilerelor de lOOOL din centrala tennică a blocului de locuinţe ANL 03, str. Olaiilor nr. 
64 din Municipiul Zalău.
(3) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul 
de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
12.2- (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; 
verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de 

trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în 
anexa/anexelc la contract.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 

pentiii verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, 
inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.
12.3- (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 

aprobarea achizitoi*ului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări 
sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.

1 iXAlWAi
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(4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate confonn documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
(5) în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, tenninarea pregătirilor sau 

dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12.1, achizitoi*ul este îndreptăţii să-i 
fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl 
avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia 

contractul.
12.4. (1) Executantul poai'tă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de 

muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate 

sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee telinologice 

utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei apai'ţinând 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 aplicai-e a Legii nr. 
319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă 

apărtită pe timpul des:^şurăi'ii contractului.
(2) 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, confonn prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
(3) Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoaite privind sănătatea, securitatea 

şi facilităţile sociale ale persoanelor, confonn cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.

13. întârzierea şi sistarea lucrărilor 

13.1 - în cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
Ui) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a 

survenit prin încălcarea contractului de către acesta; 
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea tennenului de execuţie a lucrărilor sau a 

oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

13.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 13.1. se 

realizează la dispoziţia scrisă a achizitoiiilui.
(2) Decalarea tennenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de 

suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru 

reintrarea în ritmul nonnal.
13.3 - Fără a prejudicia dreptul executantului confonn clauzei 21.1acesta are dreptul de 

a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nujilăteşte la expirarea
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14. Finalizarea lucrărilor, recepţia echipamentelor, inspecţii şi Ieste
14.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat în 

tenuenul stabilit prin contract.
14.2 (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, 
achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea 

comisiei de recepţie.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. 
In cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate 

executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare, După constatarea 

remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, 
achizitorul va convoca comisia de recepţie.
14.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 

corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în 

vigoare. In funcţie de constatările feute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a 

respinge recepţia.
14.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic 

şi funcţional.
14.5 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa
echipamentele pentru a verifica confonnitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la 

contract.
14.6 - Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, executantul, identitatea
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
14.7 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se 

vor face la destinaţia finală a produselor.
14.8 - Dacă vreunul din echipamentele inspectate sau testate nu corespunde
specificaţiilor, achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar executantul are obligaţia, fără a 

modifica preţul contractului;
a) de a înlocui echipamentele refuzate, sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca echipamentele sa corespundă 

specificaţiilor lor telmice.
14.9 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, nu va 

fi limitat sau amânat datorită faptului că echipamentele au fost inspectate şi testate de 

prestator, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării 
acestora la destinaţia finală.
14.10 - Prevederile clauzelor 14.4-14.9 nu îl vor absolvi pe executant de obligaţia 

asumării garanţiiplor sau altor obligaţii prevăzute în contract.
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15.2 - (1) In perioada de garanţie, executantul are obligaţia ca în termen de 7 zile, în 

urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, 
reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este 

nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe 

cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu 

prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de 

proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a orică:*eia dintre obligaţiile 

explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.
(3) In cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de 

către acesta confonn prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit 
ca lucrări suplimentare.
15.3 - în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 15.1, alin. (1), 
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.
15.4 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantul, în scris, orice plângere sau 

reclamaţie ce apare cu privire la echipamentele aflate în garanţie.
15.5 La primirea unei astfel de notificări, executantul are obligaţia de a remedia 

defecţiunea sau de a înlocui echipamentul în termen de maxim 7 zile de la data primirii 
notificării, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Echipamentele care, în
timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă 

de garanţie, care începe de la data înlocuirii acestora.
15.6 - Dacă executantul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în 

perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi 
spezele executantului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe care 

achizitorul Ie poate avea faţă de executant prin contract.

16, Modalităţi de plată
16.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile 

de la comunicarea facturii de către acesta. Factura se va emite în baza situaţiilor de 

lucrări confmnate la plată de către reprezentantul achizitorului, după recepţia la 

terminarea lucrărilor.
16.2 Contractul nu va fi considerat tenninat până când procesul-verbal de recepţie finală 

nu va f] semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate
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lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie 

finală,

77. Ajustarea preţului contractului
17.1 - Pentm lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele 

declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
17.2 - Preţul lucrărilor este cel din oferta/propunere financiară, dacă nu se modifică prin 

act adiţional.
17.3 -Ajustarea preţului contractului este posibilă numai în cazul în care au loc 

modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative 

care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale 

al căror efect se reflecta în creşterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a 

fundamentat preţul contractului.

18. Amendamente
18.1 - (I) Păi'ţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Păi-ţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin 

act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

19. Suhcontractanţi
19.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 

aceleaşi condiţii în cai*e el a semnat contractul cu achizitorul.
19.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate 

contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
19.3 - (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.
19.4 - Executantul poate schimba oricai-e subcontractant numai dacă acesta nu şi-a 

îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul 
contractului şi va fi notificată achizitoioilui.

20. Cesiunea
20.1 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 

orice alte obligaţii asumate prin contract.
20.2 - Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
20.3 - Solicitările de plată către tei'ţi pot fi onorate numai după operarea 

respectarea dispoziţiilor articolului 20.2.
cesiuni cu
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prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.2 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a foi-ţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau păi*ţilor până la apariţia acesteia.
21.3 “ Partea contractantă care invoca 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,
21.4 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 

de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte păi^ţi încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
A

22, încetarea contractului
22.1 - Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 

recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
22.2 - Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 

sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a 

obligaţiilor contractuale.
22.3 - Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 

contractantă, în ce! mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 

contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrai'ă interesului
A

public. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 

pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

» • ---—J -•

23. Soluţionarea litigiilor
23.1 - Achizitoiml şi executantul vor face 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.

23.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitoml şi 
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate

^ solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.

24. Limba care guvernează contractul
24.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări
25.1 Orice comunicare între păi'ţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 

să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul 
transmiterii cât şi în momentul primirii.
25.2 Comunicările între păi'ţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 

confinnării în scris a primirii comunicării.
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27. Dispoziţii finale
27.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul 
său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi 
ulterior încheierii lui.
27.2. Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare originale, din care două 

exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentnj executant.
27.3. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării contractului, 
sunt dna. Adela Becheru - consilier în cadrul Direcţiei Patrimoniu şi dna. Milena Pojar - 
consilier în cadml Direcţiei tehnice privind finalizarea procedurii de achiziţie.

Achizitor,
MUNICIPIUL ZALĂU

Executant,
SC CITADIN ZALĂU SRL

PRIMAR 
IONEL CIL

DIRECTOR EXECUJi:^ 
ing. lOAN GHEORGJ^E,<#ef^\
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ec. SZABO ANDRA^ULCSaR
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MUNICIPIUL ZALAU 
PRIMAR‘U-UiVVII u

450016 - Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon; (40)260 610550 
h tt p./Awyw. za I a u sj. ro

Fax.(40)260,661869 
e-mail’ primaria@zalausj.ro

Contract de lucrări
OA. afiof)Nr. din

(proiectare, execuţie lucrări, asistenţă tehnică din 

partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor)

/. Părţile contractante:
MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa 1. Maniu, nr. 3, telefon: 0260/610550; fax: 0260/661869, 
cod fiscal 4291786, cont nr. ^hO'hQ)?y^A0'f'60X ^ deschis la Trezoreria
Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, Marina Bianca Fazacaş - Secretar general 
şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic, în calitate de achizitor,

ŞJ

Executant: S.C. TINICHIGERIA S.R.L., cu sediul în localitatea Pericei, str. Principală, 
nr. 60/R, jud. Sălaj, telefon/fax: 0260/672.773, e-mail: iosifballa@vahoo.com, număr de 

înmatriculare la Registrul Comerţului nr. J31/282/1995, CUI RO 7895639, cont nr. R04] 

TREZ 5615 069X XXOO 9112 deschis la Trezoreria Simleu Silvaniei, cont de garanţie de
, deschis la Trezoreria______________ ,

f
bună execuţie nr. 
reprezentată prin losif Balla - administrator, având ca:

Siihcontractant 1: S.C. CONCRET DESIGN S.R.L. cu sediul în localitatea Zalău, str. 
Gh. Doja, nr. 20, bl. D20, ap. 10, jud. Sălaj, tel.:0744/661.684, e-mail: 
concret_design@yahoo.com, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului nr. 
J31/125/1999, CUI RO 11947930, cont nr. R047 TREZ 5615 069X XXOO 1244 deschis la 
Trezoreria Zalău, reprezentată prin Vasile Câmpean - administrator.

Siibcontractant 2: S.C. EL CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în localitatea Şimlcu Silvaniei 
str. Corneliu Coposu, nr. 16, 
eI_construct@yahoo.com, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului nr. J31/216/2000, 
CUI RO 13605900, cont nr. R016 TREZ 5635 069X XXOO 0417 deschis la Trezoreria 
Şimleu-Silvaniei, reprezentată prin Maria Siciu - administrator,

jud. Sălaj, tel.:0360/568.233, 0740/231.995, e-mail:t

SELENA IMPEX S.R.L. cu sediul în localitatea Aghireş, 
2/A, jud. Sălaj, tel.:0740/514.224, e-mail:

Subcontractant 3: S.C.
comuna Meseşenii de Jos, nr. 
ciprian_boghean@yahoo.com, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului nr. 
J31/349/1992, CUI RO 679980, cont nr. RO 29 RNCB 0214028153250001 deschis Ia 
Banca Comercială Română, reprezentată prin Roman Boghean - administrator,

Subcontractant 4: S.C. RAREŞ PROIECT CONSULT S.R.L. cu sediul în localitatea 
Popeni, nr.l93/B, birou 1, comuna Mirşid, jud. Sălaj, tel. 0756/349.475, e-mail: 
raresproiectconsult@gmail.com, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului nr. 
J31/264/2017, CUI RO 37474836, cont nr. RO 47 BTRLRONCRT0394456101 deschis la 
Banca Transilvania, sucursala Zalău, reprezentată prin ing. Rarcş loan Crăciunaş - 
administrator, 
în calitate de executant.
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mailto:iosifballa@vahoo.com
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2. Definiţii
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 
contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. 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 referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în 
confonnitate cu contractul;
f 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.
g. recepţia finală - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. 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.
i. proces verbal de receţ)ţie finală - 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.
j. 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;
k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi.
l. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.

3. Interpretare
3.1 - în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele ia forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
nu se specifică în mod diferit.
3.3 - Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.



Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se obligă să:
- presteze serviciul de elaborare a documentaţiei telinico-economice, care cuprinde: 
DTAC, PT şi detalii de execuţie (memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de 
sarcini, liste cu cantităţi de lucrări, deviz confidenţial la faza PT, piese desenate şi 
DTOE), documentaţii pentru obţinerea acorduri/avize aferente fazei PT, verificate de 
către verificatori tehnici atestaţi, aferentă obiectivului de investiţii „Realizare spaţii 
de garare acoperite pentru autobuze electrice*''^
- presteze serviciul de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul 
executării lucrărilor aferente obiectivului de investiţii menţionat;
- execute lucrările aferente obiectivului de investiţii „Realizare spaţii de garare 
acoperite pentru autobuze urbane*\ în conformitate cu specificaţiile din:
- documentaţia tehnico-economică, faza SF, aferentă investiţiei;
- Tema de proiectare nr. 44131 din 13.08.2020;
- Caietul de sarcini - Asistenţă tehnică nr. 44132 din 13.08.2020;
- Caietul de sarcini - execuţie lucrări nr. 44133 din 13.08.2020, precum şi cu respectarea 
obligaţiilor asumate prin prezentul contract şi prin oferta prezentată ia procedura 
simplificată, publicată în SEAP, prin anunţul de participare simplificat nr. 
SCN1073710/20.08.2020.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract 
pentru lucrările şi serviciile prevăzute la 4.1.

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, este de 882.291,95 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 167.635,47 lei, 
respectiv este în valoare totala de 1.049.927,42 lei cu TVA, detaliat după cum urmează :

Responsabil 
prestare 

servicii/execuţie 
lucră ri

Valoare lei 
(fără TVA)Nr. Denumire obiectcrt.

50.000,00Servicii de proiectare, din care:I.
25.950,00Servicii de proiectare faza DTAC1.

Sei-vicii de proiectare faza DTAC - specialitatea 
construcţii

S.C. CONCRET 
DESIGN S.R.L.1.1. 24.950,00

S.C. EL 
CONSTRUCT 

S.R.L.

Servicii de proiectare faza DTAC- specialitatea 
instalaţii electrice 1.000,001.2.

Servicii de elaborare PT şi detalii de execuţie 
(memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de 
sarcini, liste cu cantitati de lucrări, deviz 
confidenţial Ia faza PT, piese desenate şi DTOE), 
inclusiv elaborare documentaţii pentru obţinerea 
acordurilor/avizelor la faza PT

20.250,00

2.

Servicii de elaborare PT şi detalii de execuţie 
(memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini, 
liste cu cantitati de lucrări, deviz confidenţial la faza 
PT, piese desenate şi DTOE), inclusiv elaborare

S.C. CONCRET 
DESIGN S.R.L.2.1. 18.250,00

3



documentaţii pentru obţinerea acordurilor/avizelor la 
faza PT - specialitatea construcţii
Servicii de elaborare PT şi detalii de execuţie 
(memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini, 
liste cu cantitati de lucrări, deviz confidenţial la faza 
PT, piese desenate şi DTOE), inclusiv elaborare 
documentaţii pentm obţinerea acordurilor/avizelor la 
faza PT" specialitatea instalaţii electrice

S.C. EL 
CONSTRUCT 

S.R.L.
2.2.

2.000,00

S.C. RAREŞ 
PROIECT 
CONSULT 

S.R.L.

Servicii de verificare tehnică a PT şi a 
documentaţiilor pentru obţinerea 
acordurilor/avizelor la faza PT

3.800,00
3.

Servicii de asistenţă tehnică din partea
proiectantului pe parcursul executării lucrărilor
Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului 
pe parcursul executării lucrărilor- specialitatea 
construcţii

II. 3.498,00

S.C. CONCRET 
DESIGN S.R.L. 3.000,001.1.

Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului 
pe parcursul executării lucrărilor- specialitatea 
instalaţii electrice

S.C. EL 
CONSTRUCT 

S.R.L.
498,001.2.

Execuţie lucrări, din care: 828.793,95III.
823.793,95Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:1.

Construcţii S.C. 770.096,78l.l
TINICHIGERIA

S.R.L.
Instalaţii S.C. SELENA 

IMPEX S.R.L.
53.697,171.2

5.000,00Organizare de şantier, din care:2.
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării 
de şantier

S.C. 5.000,002.1
TINICHIGERIA

S.R.L.
TOTAL LEI FĂRĂ TVA 882.291,95

# 167.635,47TOTAL TVA
TOTAL LEI CU TVA 1.049.927,42

5.2. - Achizitorul se obligă să achite separat, dacă este cazul, contravaloarea taxelor pentru 
obţinerea acordurilor şi avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism, pentru faza 
Proiect Tehnic (PT).
5.3. - Contractul poate fi modificat în condiţiile ait. 26.1 din prezentul contract.

6. Durata contractului
6.1 - Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce 
efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi 
eliberarea garanţiei de bună execuţie.
6.2 - Termenele de execuţie a contractului de lucrări (proiectare cu execuţie) care fac 
obiectul prezentului contract sunt:
- Etapa I - elaborare documentaţie tehnică, faza DTAC, PT şi detalii de execuţie 
(memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini, Uste cu cantităţi de lucrări, deviz 
confidenţial la faza PT, piese desenate şi DTOE), verificată de către verificatori tehnici 
autorizaţi, inclusiv elaborare documentaţii pentru obţinere acorduri/avize aferente fazei

\



PT, verificate de către verificatori tehnici autorizaţi şi obţinerea acestora, 2 luni de la 
data semnării contractului de către ambele părţi;
- Etapa II - execuţia lucrărilor conform proiectului şi asistenţă tehnică din partea 
proiectantului pe parcursul executării lucrărilor, 6 luni, de la data emiterii, de către 
achizitor, a Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuţie.
6.3. - După expirarea termenului stabilit la art. 6.2. din contract, lucrările se vor executa cu 
aplicarea penalităţilor prevăzute la ait. 14.1 din contract.

7. Executarea contractului:
7.1 - Prestarea serviciilor de proiectare şi executarea lucrărilor se va realiza conform 
graficului de prestare a serviciilor şi de execuţie a lucrării şi va începe după predarea 
amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrării.

8, Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din 
prezentul contract:
a. Documentaţie tehnico-economică, faza SF, aferentă obiectivului de investiţii;
b. 'Ierna de proiectare nr. 44131 din 13.08.2020, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de 
remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare, 
după caz;
c. Caietul de sarcini nr. 44132 din 13.08.2020 pentru serviciul de asistenţa tehnică din 
paitea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor, inclusiv clarificările şi/sau măsurile 
de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare, 
după caz;
d. Caietul de sarcini nr. 44133 din 13.08.2020 pentru execuţia lucrărilor aferente 
obiectivului de investiţii: „Realizare spaţii de garare acoperite”, inclusiv clarificările şi/sau 
măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi 
financiare, după caz;
e. oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din 
perioada de evaluare;
f graficul de prestare prestare a serviciilor şi de execuţie a lucrării;
g. programul calităţii pentru execuţia lucrării;
h. instrumentul de garantare privind constituirea garanţiei de bună execuţie;
i. instrumentul de garantare privind returnarea avansului, după caz;
j. contractul de subcontractare nr. 170/10.11.2020, încheiat între S.C. Tinichigeria S.R.L. 
şi S.C. Concret Design S.R.L., înregistrat la Municipiul Zalău cu nr. 64832/18.11.2020 ;
k. contractul de subcontractare nr. 171/12.11.2020, încheiat între S.C. Tinichigeria S.R.L. 
şi S.C. El Construct S.R.L., înregistrat la Municipiul Zalău cu nr. 64826/18.11.2020;
l. contractul de subcontractare nr. 172/10.11.2020, încheiat între S.C. Tinichigeria S.R.L. 
şi S.C. Selena Impex S.R.L., înregistrat Ia Municipiul Zalău cu nr.64829/18.11.2020;
m. contractul de subcontractare nr. 173/10.11.2020 , încheiat între S.C. Tinichigeria 
S.R.L.şi S.C. Rareş Proiect Consult S.R.L., înregistrat la Municipiul Zalău cu 
nr. 64831/18.11.2020;
n. acte adiţionale, dacă există;
o. alte anexe la contract.

#



9. Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1 - Orice obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt 
considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.
9.2 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea 
obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia 
monumentelor Istorice.

10. Obligaţiile executantului privind proiectarea:
10.1 - Executantul are obligaţia de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul 
prezentului contract cu proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi specialişti, care corespund 
cerinţelor menţionate în specificaţiile tehnice, anexa Ia prezentul contract (Documentaţia 
tehnico-economică, faza SF, aferentă investiţiei, Tema de proiectare nr. 44131 din 
13.08.2020).
10.2 - Executantul va garanta că el, proiectanţii şi subproiectanţii săi au experienţa şi 
capacitatea necesară pentru proiectare.
10.3 - Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a 
participa la discuţii cu achizitorul si/sau persoana autorizată de aceasta, ori de câte ori este 
necesar, pe parcursul derulării contractului şi până la data expirării garanţiei de bună 
execuţie a contractului.
10.4 - Pe baza specificaţiilor tehnice puse la dispoziţie de achizitor, executantul are 
obligaţia de a asigura elaborarea şi finalizarea tuturor proiectelor necesare pentru 
obiectivul de investiţii „Realizare spaţii de garare acoperite pentru autobuze electrice**.
10.5 > Executantul are obligaţia de a elabora un proiect tehnic coerent şi confonn cu 
cerinţele din specificaţiile tehnice şi planşele furnizate de achizitor, potrivit documentaţiei 
de atribuire care a stat la baza încheierii prezentului contract.
10.6 - Executantul are dreptul de a furniza succesiv informaţii pe părţi de proiect cu 
condiţia ca fiecare parte înaintată să fie completă în aşa fel încât să poată fi analizată si 
aprobată de achizitor separat, ca parte integrantă a întregului proiect de execuţie al 
lucrărilor.
10.7 - Executantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea 
lucrărilor respectă cerinţele impuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru 
proiectarea lucrărilor la standardele în vigoare.
10.8 - Executantul are obligaţia de a proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) 
necesare îndeplinirii obiectului prezentului contract.
10.9 - Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele 
tehnice şi prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor 
referitoare la mediu înconjurător.
10.10 - Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau 
legislaţiei aplicabile la elaborarea proiectului, executantul va înştiinţa achizitorul şi {dacă e 
cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.

A

10.11 - In situaţia în care, achizitorul decide că se impune aplicarea noilor reglementări, 
propunerile pentm aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile 
contractante cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia.
10.12 - Executantul va soluţiona neconformităţile şi neconcordanţele semnalate de către 
verificatorii proiectului.
10.13 - Executantul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele 
prezentate în ofertă şi în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene. {



1U.14 - bxecutantui se obligă să presteze serviciile conform prevederilor Legii nr. IU/1991) 
privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi să 
îndeplinească obligaţiile care îi revin, în calitate de proiectant, conform acestui act 
normativ.
10.15 - Executantul se obligă să obţină toate acordurile şi avizele solicitate prin 
Certificatul de urbanism, aferente fazei PT.
10.16 - Executantul are obligaţia de a asigura verificarea documentaţiei tehnico- 
economice, faza proiect tehnic, de către verificatori tehnici autorizaţi.
10.17 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

reclamaţii şi acţiuni injustiţie, 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 produsele achiziţionate, şi

daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de 
către achizitor.
10.18 - Executantul se obligă sa încheie şi să deţină asigurare de răspundere civilă 
profesională, valabilă pe toată perioada derulării contractului.
10.19 - Executantul se obligă în solidar cu persoana/persoanele fizice care elaborează şi 
semnează documentaţiile ce fac obiectul prezentului contract să despăgubească pe 
achizitor pentru acoperirea integrală a prejudiciului produs acestuia ca urmare a 
îndeplinirii necorespunzatoare a obligaţiilor contractuale, datorate unor omisiuni şi/sau 
erori de elaborare a documentaţiilor predate achizitorului.

i)

ii)

//. OblîgaţiUe executantului privind asistenţa tehnica acordată pe parcursul executării 
lucrărilor:
11.1. - Executantul are obligaţia de a asigura asistenţa tehnică din partea proiectantului pe 
toată durata execuţiei lucrărilor cu respectarea cerinţelor Caietului de sarcini nr. 44132 din 
13.08.2020.
11.2. -Serviciile de asistenţă tehnică vor include principalele obligaţii:

detalierea de soluţii tehnice, piese scrise şi piese desenate, pentru cazurile solicitate de 
constructor sau dirigintele de şantier;

adoptai'ea de soluţii tehnice pentru situaţiile care nu au fost cuprinse în proiectul 
tehnic, din motive neimputabile proiectantului;

modificări de soluţii tehnice, piese scrise şi piese desenate, în cazul în care de la data 
elaborării proiectului şi până la data execuţiei lucrărilor au apărut soluţii tehnice noi, 
superioare calitativ.
11.3. - Executantul se obligă să presteze serviciile de asistenţa tehnică în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.
11.4. - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.); 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, eferente.
11.5. - Executantul se obligă să participe la şedinţele de progres organizate lunar pe 
parcursul executării lucrărilor, să efectueze deplasări pe şantier lunar şi ori de câte ori este 
necesar, în tennen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea în scris a beneficiarului sau a 
reprezentantului acestuia, dirigintele de şantier, în cazurile justificate;
11.6. - Executantul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.



11.7. - Executantul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor. Totodată, este 
răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi 
de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
11.8. - Executantul are obligaţia de a emite facturile, în conformitate cu graficul de plăţi, 
numai după prestarea sei'viciului şi acestea vor fi însoţite de procese verbale încheiate cu 
ocazia deplasărilor în şantier, semnate de părţile participante.

12, Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor
12.1 (l) - Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a 
remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu 
obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul 
contract, cu respectarea cerinţelor din Caietul de sarcini - execuţie lucrări nr. 44133 din 
13.08.2020.
(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 definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora

^ este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(3) - Executantul are obligaţia de a asigura paza şantierului pe perioada de execuţie a 
lucrărilor.
12.2 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea 
execuţiei lucrării, graficul lunar, fizic şi valoric, necesar execuţiei lucrărilor, detaliat 
pe obiecte şi categorii de lucrări, în ordinea tehnologică de execuţie.
12.3. (1) ~ Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de 
execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în 
construcţii.
(2) - Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de 
acesta în vederea consultăi'ii de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, 
la cererea acestora.
(3) - Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la cerere, caietele de 
măsurători (ataşamente/antemăsurători semnate de către executant şi diriginte de şantier) 
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.
(4) " Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, la cerere, detalii privind 
fiecare categorie de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.
12.4 (1) - Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în 
orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care 
executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta 
are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, tară ca obiecţiile respective să îl absolve de 
obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin 
prevederilor legale.
(2) - în cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină 
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi 
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
12.5(1)- Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele 
date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, -instrumentelor, 
dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.



(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini 
pe durata îndeplinirii contractului.
(3) In cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, suivine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă 
este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea 
trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate 
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
12.6 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia:
i) 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;

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

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

iv) 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.

12.7 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data 
primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie 
a lucrării.
12.8 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni 
inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 
deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care 
responsabilitatea revine executantului.
12.9 (1) - Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va 
selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi 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 se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor.



echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi 
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau 
drumuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi 
va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau 
poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
12.10 (1) - Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea dc obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) - Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare 
în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
12.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într~un interval de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform art. 30 din 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare) şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, 
pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de 
execuţie aferente execuţiei lucrării.
12.12 - Executantul se obligă sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia 
lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente; cu excepţia situaţiei 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor.

12.13. - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării 
lucrărilor, următoarele :
a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
e) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control 

calitate, verificări şi încercări).
12.14. (1) - Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea 
şi întreţinerea lucrărilor conform prevederilor din cerinţele achizitorului.
(2) Lucrările vor fi considerate tenninate în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor, 
numai după terminarea acestei instruiri.
12.15. (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.
(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.
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile 
prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
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(4) 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. 
12.16 (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.
(3) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului 
său, precum şi a terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în 
vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
(4) 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.
(5) 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.
(6) 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, ia nevoie păzite.
(7) 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, acesta din urmă având ca 
responsabilitate furnizare şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în 
aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării Ia extremităţile secţiunilor unde 
circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.

13. Obligaţiile achizitorului
13.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către executant, în termen de 30 zile de la 
data primirii facturii emise de către executant pentru serviciile prestate sau lucrările 
executate, conform art. 20 din contract.
13.2. - Achizitorul are obligaţia de a examina lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile 
de la notificarea executantului.
13.3. (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.
(2) - Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor 
aparate de măsurat se suportă de către executant.

N.Sancţiimi pentru netndeplinirea culpabilă a obligaţiilor.
14.1 - în cazul în care, din vina sa, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca 
penalitate, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din 
valoarea serviciilor şi/sau lucrărilor neprestate/neexecutate sau prestate/executate cu 
întârziere. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zijtnârziere, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. r
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14.2 - In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 13.1, 
atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,15 % pe zi întârziere din plata neefectuată la termen, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor.
14.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere 
şi fără sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
14.4 - Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
14.5 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile 
art. 14.1 şi 14.2, în completare, părţile datorează daune - interese în condiţiile dreptului 
comun.
14.6 - în cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul 
de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în tennen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrări. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 
de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de 
drept.

A

14.7. “ In cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii 
sau îndeplinirii cu întârziere a ohligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de 
plata a serviciilor/lucrarilor conform art 20, iar a executantului: de realizare a 
serviciilor si lucrărilor contractate conform art 4.1), debitorul va datora creditorului 
obligaţiei, suma de 209.985,48 lei, sumă ce reprezintă 20% din valoarea contractului de 
lucrări, reprezentând daune interese contractuale.

Clauze specifice
15. Garanţia de bună execuţie a contractului
15.1 - Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din 
preţul fără TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în 
termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. De 
regulă, garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o 
societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile ait. 36 
alin. (3) şi (5) aplicându-se în mod corespunzător. In cazul în care valoarea garanţiei de 
bună execuţie este mai mică de 5.000 de Iei, achizitorul (Autoritatea Contractantă) are 
dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în 
numerar.
15.2.(1). - Garanţia de bună execuţie poate fi constituită şi prin reţineri succesive din 
facturile emise, situaţie în care executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia 
achizitorului (Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de 
către contractant, în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului, fără
TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să 
alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 
contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
15.2.(2). - în situaţia în care garanţia de bună execuţie este constituită prin instrument de 
garantare emis de o societate de credit sau o societate de asigurări, este obligatorie 
menţionarea în scrisoare/ alt act a obligaţiei societăţii de credit sau societăţii An:



asigurări de a obţine acordul scris al beneficiarului pentru diminuarea valorii
scrisorii de garanţie si stingerii acesteia. Prevederile, termenele şi clauzele prevăzute în 
poliţele de asigurare trebuie să fie în concordanţă cu prevederile contractului de lucrări şi 
cu prevederile HG 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Lipsa acestor 
precizări sau cuprinderea unor precizări restrictive, va determina/constitui motiv de 
respingere a instrumentului de garantare de către achizitor.
15.3 (1) - în situaţia în care părţile convin prelungirea tennenului de execuţie a lucrării 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia 
de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare 
prelungirii tenuenului de execuţie, în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării de către 
părţi a actului adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuţie şi până ia semnarea procesului 
verbal de recepţie finală. Este obligatorie menţionarea distinct în scrisoare/ alt act a 
obligaţiei societăţii de credit sau societăţii de asigurări de a obţine acordul scris al 
beneficiarului pentru stinserea acesteia.
15.4 - în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună 
execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 zile 
lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
15.5 - 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.
15.6 - 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. în situaţia 
executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a 
reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
15.7 - (1) - Pentru serviciile de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, faza 
PT, inclusiv verificarea tehnică a proiectului de către verificatori tehnici autorizaţi şi 
pentru serviciul de asistenţă tehnică din partea proiectantului, achizitorul se obligă să 
restituie garanţia de bună execuţie în tennen de 14 zile de la data încheierii procesului- 
verbal de recepţie la temiinarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a 
ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
15.8 (1) - Pentru execuţia lucrărilor, achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună 
execuţie, după cum urmează:
> 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal 

de recepţie la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat până ia acea data pretenţii asupra 
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

> 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, în 
termen de 5 zile de la data semnării procesului verbal de recepţie finală, în urma unei 
solicitări scrise din partea executantului.

(2) - Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv recepţie finală, pot 
fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, în condiţiile legii şi ale HG 273/1994, dacă acestea 
sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
15.9 Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.



15.10 Garanţia de bună execuţie a contractului va fi constituită de către executantul S.C. 
Tinichigeria S.R.L pentru toată valoarea contractului de proiectare, execuţie şi asistenţă 
tehnică.

16» începerea şi execuţia lucrărilor
16.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe executarea contractului după semnarea 
contractului de către ambele părţi.
(2) Proiectarea trebuie să se realizeze în termen de 2 luni de la data semnării contractului 
de către ambele părţi.
(3) Execuţia lucrărilor aferentă contractului, trebuie să se realizeze în termen de 6 luni de 
la data emiterii, de către achizitor, a Ordinului de începere a lucrărilor;
16.2 - Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, 
Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
16.3 (1) - Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminate 
la data stabilită.
(2) - Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul 
de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. In cazul în care, după 
opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul de execuţie 
a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea 
terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pc 
executant de nici una 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 
(3) în cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau 
dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 14.1, achizitorul este îndreptăţit să-i 
fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în nonnal şi să îl avertizeze 
că, în cazul neconformării, la expirarea tennenului stabilit va rezilia contractul.
16.4 (1) - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 
stabili confonnitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au 
obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea 
executantului, dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică 
atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) - Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul 
de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
16.5 (1) - Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. La 
solicitarea achizitorului, prestatorul se obligă să prezinte buletine de verificări/testări ale 
acestora. In cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine de verificări/testări 
solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezervă dreptul de a face 
aceste verificări/ testări pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmând a fi 
recuperată din valoarea lucrărilor executate.



(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv 
manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu 
sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în confonnitate cu prevederile 
contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli,
16.6 (l) - Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
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(4) In cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoai’e şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
16.7. (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 apai*ţinând 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.

17. întârzierea şi sistarea lucrărilor 
17.1 - în cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a sui-vcnit prin 

încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea tennenului de execuţie a lucrărilor sau a 
oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, păi-ţile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.



17.2. (1) - Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 17.1. 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 
reintrarea în ritmul normal.
17.3 - Fără a prejudicia dreptul executantului, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de 
a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte ia expirarea teimenului prevăzut; în 
acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

18. Finalizarea lucrărilor
A) Finalizarea lucrărilor de proiectare
18.1- Documentaţiile aferente proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie (memorii tehnice, 
breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitati de lucrări, piese desenate şi DTOE) se 
vor preda achizitorului de către executant, verificate de către verificatori de proiecte 
autorizaţi, în 5 exemplare în format tipărit (originale) şi 1 exemplar în format 
electronic CD (fişiere Word, Excel - MS Office 2003, Adobe Acrobat Reader şi 
Autocad 2004).
18.2.1 - Documentaţiile aferente fazei DTAC, verificate de către verificatori de proiecte 
autorizaţi, se vor întocmi şi se vor preda achizitorului de către executant, în 2 exemplare 
în format tipărit (originale) şi 1 exemplar în format electronic - CD (fişiere Word, 
Excel - MS Office 2003, Adobe Acrobat Reader şi Autocad 2004).
18.2.2 - Documentaţiile pentru obţinerea acordurilor şi avizelor se vor elabora în 2 
exemplare în format tipărit (originale şi semnate/ştampilate) şi 1 exemplar în format 
electronic - CD, cu fişiere de forma celor menţionate mai sus, din care 1 exemplar tipărit 
se va depune la societăţile avizatoare şi 1 exemplar tipărit se va depune la achizitor 
împreună cu avizul/acordul obţinut.
18.3 - Documentaţiile aferente Dispoziţiilor de şantier se vor preda în 3 exemplare în 
format tipărit (originale), semnate inclusiv de verificatori de proiecte, dacă este cazul şi 2 
exemplare în format electronic - CD (fişiere Word, Excel - MS Office 2003, Adobe 
Acrobat Reader şi Autocad 2004).
18.4 - La predarea efectivă a documentaţiilor, achizitorul şi executantul au obligaţia de a 
verifica modul în care au fost elaborate lucrările prevăzute în contract, numărul lor, alte 
date şi alte elemente necesare. Procesul verbal de predare-primire a documentaţiei 
constituie recepţia documentaţiilor care au făcut obiectul contractului.
18.5 - Achizitorul are obligaţia să preia documentaţiile prevăzute în contract în forma şi 
numărul de exemplare contractate, condiţionat de existenţa dovezii verificării de către 
verificatorii atestaţi, potrivit legislaţiei în vigoare.
18.6 - Predarea - preluarea documentaţiilor întocmite potrivit prezentului contract nu-1 
absolvă pe executant de răspunderea cu privire la conformitatea conţinutului 
documentaţiei, acesta răspunzând în solidar cu verificatorul de proiecte pentru nivelul de 
calitate corespunzător cerinţelor proiectului.
18.7 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat în 
termenul stabilit prin contract.
B) Finalizarea lucrărilor de execuţie
18.8 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a se finaliza 
într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, 
termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.



18.9. (1) Executantul are obligaţia de a obţine autorizaţia ISCIR pentru toate 
echipamentele din cadrul investiţiei care necesită aceasta şi de a efectua testele la 
terminarea lucrărilor, în următoarea succesiune:
(a) teste preliminare punerii în funcţiune, care vor include inspecţii specifice şi teste 
funcţionale pentru a demonstra că fiecare componentă a echipamentelor poate să 
funcţioneze în condiţii de siguranţă în următoarea etapă;
(b) teste la punerea în funcţiune, care vor include teste specifice de funcţionare pentru a 
demonstra că lucrările sau sectoare de lucrări pot funcţiona în condiţii de siguranţă şi aşa 
cum este specificat, în toate condiţiile admisibile de funcţionare;
(c) probe de funcţionare, care vor demonstra că lucrările sau sectoarele de lucrări pol 
funcţiona în condiţii de siguranţă, conform prevederilor contractului.
(2) în timpul funcţionării de probă, executantul va înştiinţa achizitorul că lucrările sunt 

gata pentru efectuarea oricăror alte teste la terminare, inclusiv teste de funcţionare, pentru 
a demonstra că lucrările corespund criteriilor specificate în cerinţele achizitorului.
(3) Efectuarea probelor nu se va considera recepţie potrivit prevederilor din contract.
(4) Cu excepţia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat în perioada de 
efectuare a probelor pentru lucrări, va reprezenta proprietatea Achizitorului.
(5) înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite 
achizitorului documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere 
astfel încât achizitorul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara 
această parte a lucărilor.
(6) O astfel de paite nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit 
prevederilor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitoinlui.
18.10 (1) 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.

c) 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.

d) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la primirea 
de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. b).

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie, 
în cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate 
executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea 
remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul 
va convoca comisia de recepţie.
18.11 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în 
vigoare. în funcţie de constatările tăcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a 
respinge recepţia.
18.12 - Recepţia se poate face şi pentru păi*ţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic 

şi funcţional.
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19. Perioada de garanţie acordata lucrărilor
19.1 - Perioada de garanţie a lucrărilor este de 5 ani şi decurge de Ia data recepţiei la 
terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.
19.2 - (1) în perioada de garanţie, executantul are obligaţia ca în termen de 7 zile, în urma 
dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi 
remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor 
contractuale.
(2) - Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la aiin.(l), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

0 utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei 
părţi a lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 
sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) - în cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de 
către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca 
lucrări suplimentare.
19.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantul, în scris, orice plângere sau 
reclamaţie ce apare cu privire la lucrarea executată.
19.4 - în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 19.2, alin. (l), 
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.
19.5. - Garanţia lucrărilor executate este de 5 ani 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.

20. Modalităţi de plată
Plata serviciilor şi a lucrărilor aferente contractului se va face cu respectarea prevederilor 
art. 5.1. din contract, după cum urmează:
A) Servicii de proiectare şi de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul 
executării lucrărilor
20.1 a) - Pentru serviciile de elaborare a documentaţiilor aferente fazei DTAC, PT şi 
detalii de execuţie (memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitati 
de lucrări, piese desenate şi DTOE), inclusiv de obţinere a avizelor şi acordurilor necesare 
(după caz), achizitorul are obligaţia de a efectua plata direct către următorii 
subcontractanţi: S.C. CONCRET DESIGN S.R.L. şi S.C. EL CONSTRUCT S.R.L., în 
termen de cel mult 30 zile calendaristice de la comunicarea facturii de către aceştia. 
Factura se va emite după recepţionarea documentaţiei de către achizitor.
b) - Pentru serviciile de verificare tehnică a PT şi a documentaţiilor pentru obţinerea 
acordurilor/avizelor ta faza PT de către verificatori de proiecte autorizaţi, achizitorul are 
obligaţia de a efectua plata către executant, în termen de cel mult 30 zile calendaristice 
de la comunicarea facturii de către acesta. Factura se va emite după recepţionarea 
documentaţiei de către achizitor.
c) - Pentru serviciile de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe toată durata 
executării lucrărilor, achizitorul are obligaţia de a efectua plata direct către urniătorij.
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subcontractanţi: S.C. CONCRET DESIGN S.R.L. şi S.C. EL CONSTRUCT S.R.L., în 
termen de cel mult 30 zi!e calendaristice de la comunicarea facturii de către acesta, 
conform graficului de plăţi.
B) Lucruri
20.3 (!) - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de 
zile de la comunicarea facturilor de către acesta. Facturile se vor emite în baza situaţiilor 
de lucrări lunare confirmate la plată de către reprezentantul achizitorului, dirigintele de 
şantier.

(2) Plata cheltuielilor conexe, aferente organizării de şantier, se va face pe baza 
facturilor/documentelor justificative pentru cheltuieli de natura celor prevăzute la ait. 
5.1.2. din HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tchnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice.
20.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 20.1 din contract, 
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul 
execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată ia nivelul corespunzător zilei de 
efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua 
executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.
20.5 (1) - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, în cuantum de 15% 
din valoarea contractului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de garanţie de 
returnare a avansului, conform Hotărârii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 alin. (1) din HG 
264/2003, la efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, avansurile acordate vor fi 
deduse integral din sumele datorate. Nu se admit plăţi efective decât după deducerea 
integrală a avansului. Avansul acordat va fi recuperat integral până la sfârşitul 
anului bugetar şi în situaţia în care, până la sfârşitul anului bugetar nu sunt 
executate lucrări a căror valoare să acopere avansul acordat se va uzita de scrisoarea 
de garanţie de returnare a avansului.
(2) Garanţia privind returnarea avansului se va constitui în cuantumul sumei solicitate ca 
avans, cu valabilitate până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care 
derivă din acordarea avansului.
(3) Achizitorul poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru returnarea avansului 
în cazul în care se prelungeşte durata contractului.
(4) Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru returnarea avansului la data 
îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.
20.6 (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 provizorie, 
întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări 
provizorii, achizitorul va putea face scăzăminte pentm 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 unoi' prevederi legale.
(2) Situaţiile de plată se depun de către executant în 2 exemplare, confirmate la plată de 
către dirigintele de şantier. Acestea se confirmă de către achizitor în termen de 5 zile 
lucrătoare de la primirea lor.
(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.



20.7 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptai'ea 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 plătită imediat.
20.8 - Contractul nu va fi considerat terminat până 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 executată conform prevederilor legale, după 
expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru 
lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie finală.

21. Asigurări
A) Asigurarea proiectantului
21.1 - Executantul se obligă sa încheie şi să deţină asigurare de răspundere civilă 
profesională, valabilă pe toată perioada derulării contractului.
B) Asigurarea executantului
21.2(1) - Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare 
ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare 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 autorizată. Contravaloarea primelor 
de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, 
inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această 
asigurare trebuie să fie în vigoare de la data începerii lucrărilor până la data emiterii 
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va menţine 
această asigurare pentru a furniza acoperire până la data emiterii Procesului verbal de 
recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care executantul este responsabil şi care 
sunt generate de o cauză apărută înainte de emiterea Procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, precum şi pentru pierderi sau daune cauzate de executant în cursul 
oricăi'or altor operaţiuni.
(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţin egală 
cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare dintre 
utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului spre 
şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj executantului.
(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din 
vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către 
executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi 
menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va participa Ia 
execuţia lucrărilor. Achizitorul şi dirigintele de şantier vor fi de asemenea despăgubiţi 
potrivit prevederilor poliţei de asigurare, cu excepţia faptului că această poliţă poate 
exclude pierderi şi reclamaţii în măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o 
neglijenţă a achizitorului sau a personalului achizitorlui. Pentru angajaţii unui 
subcontractant, asigurarea poate fi încheiată de către subcontractant, dar executantul va fi 
cel responsabil pentru respectarea prezentei clauze.



(6) ExecutanluI 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).
(7) Executantul are obligaţia de a se asigura ca 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).
21.3 - Achizitoail nu va fi responsabil pentm nici un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant.

22. Amendamente
22.1 (1) - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

23. Siihcontracianţi
23.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitoml.
23.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
23.3 - (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 subconlractanţilor dacă aceştia nu 
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
23.4 - 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.
23.5 - Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 
contractului de lucrări, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 
98/2016.

24. Cesiunea
24.1 - Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
24.2 - Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
24.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 24.2.

25. Forja majoră
25.1 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
25.2 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.



25.3 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
păiti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor,
25.4 ' Dacă forţa majora acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

26. Modificarea contractului
26.1. (1) Modificările privind lucrările pot fi dispuse numai de către achizitor, în 
conformitate şi în limitele contractului şi ale normelor tehnice şi legale aplicabile, în orice 
moment înaintea emiterii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fie direct 
printr-o instrucţiune emisă de achizitor în acest sens, fie printr-o cerere adresată 
executantului de a prezenta o propunere de modificare.
(2) - Executantul are obligaţia de a executa orice modificare emisă de către achizitor. O 
modificare poate include:

i. schimbări ale cantităţilor pentru un articol de lucrări din contract (deşi, asemenea 
schimbări nu vor constitui în mod necesar o modificare);

ii. schimbări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări;
iii. schimbări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei părţi din lucrări;
iv. omiterea unor lucrări;
V. orice lucrări suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute în 

contract;
vi. modificări în succesiunea sau durata de execuţie a lucrărilor, din motive ce ţin de 

priorităţile Achizitorului.
26.2. - Executantul nu va face nicio modificare, până când achizitorul, Proiectantul şi 
Dirigintele de Şantier nu va dispune sau nu va aproba o modificare.
26.3. ' Dacă achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, 
executantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

i. descriere a activităţilor necesar a fi realizate şi un grafic fizic pentru realizarea 
acestora;

ii. propunerea executantului referitoare la orice modificări ale graficul fizic şi financiar 
acceptat şi ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul şi

iii. propunerea executantului privind evaluarea financiară a lucrăi'ilor.
26.4. După primirea propunerii executantului, achizitorul va putea:

i. să aprobe propunerea respectivă privind modificarea
ii. să o respingă sau

iii. să transmită comentarii.
26.5. (1) - Diferenţele dintre cantităţile estimate iniţia! şi cele real executate, fără 
modificarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, nu vor fi interpretate ca o 
modificare în condiţii excepţionale/substanţială/nesubstanţială, în situaţia în care aceste 
diferenţe sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea iniţială şi realitatea execuţiei, 
fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice.

(2) - Modificările nesubstanţiale în cazul în care se fac în limita valorii contractate se 
formalizează prin următoarele înscrisuri: note de constatare, memorii justificative, 
dispoziţii de şantier, liste de cantităţi (note de renunţare şi note de comandă suplimentară), 
propunerea executantului, acordul/refuzul achizitorului în scris.
26.6. - în cazul unor modificări ce pot conduce la o mărire a preţului final/total al 
contractului, achizitorul va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu 
executantul.
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26.7. - Părţile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni 
modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de 
atribuire, cu acordul părţilor, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele 
dispoziţiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile 
referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 alin. 4 ).
26.8. (1) - Orice modificare a prezentului contract de achiziţie publică în cursul perioadei 
sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 
98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(2) - în situaţiia nerespectării dispoziţiile alin. (1), achizitorul are dreptul de a denunţa 
unilateral prezentul contract.

2 7. încetarea contractului
27.1 - Contractul de lucrări produce efecte până ia data încheierii procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
27.2 - Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
27.3 - Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute ia data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public, 
în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

28. Soluţionarea litigiilor
28.1 - Achizitorul şi executantul vor face 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.
28.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 
executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.

29. Limba care guvernează contractul
29.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

30. Comunicări
30.1 - (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.
30.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.

31. Legea aplicabilă contractului
31.1 - Contractul va fi interpretat confonn legilor din România.
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31. Dispoziţii finale
31.1 - Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
31.2 - Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, 
este d-na Andreea Cristea, consilier achiziţii în cadrul Direcţiei tehnice - Serviciul 
investiţii, achiziţii publice din cadrul Primăriei municipiului Zalău.

EXECUTANT,
S.C. TINICHIGERIA S.R.L.

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALAU,

ADMKNIPRIMAR, 
Ionel Ciunt

% vii

Subcontractant 1,
S.C. CONCRET DESIGN S.R.L. 

Administrato r,

f phipu

Subcontractant 2,
S.C. EL CONSTRUCT S.R.L. 

Administrator,

SECRPFAR GENERAC?®^ 
Marina Bianca Fazacaş

,'^GOi IC,DIRECT
CC. Mariana GttibpŞN 

/ Coolrol Flftarjiiar
i Prevenl»v{pr«rlu

Maria Siciu. _

DIRECTX TEHNIC, 
ing. Dănuţ-<^smi^ Curea

Subcontractant 3,
S.C. SELENA IMPEX S.R.^. 

Administrator,
- Roman Boghcan _
rP/v PMpjrep^/O'T (ifrppohhDidrp nr /J3/PA/A8c:f'

Subcontractant 4
S.C. RAREŞ PROIECT CONSULT S.^.li 

Administrator,
Rareş loan Crăciunaş

pC//'/ (hhLLf

-l

SERVICIUL JURIDIC,
bftUOSÎK 'ULO^

întocmit.
Andreea Cristea 
DT-SlAP/AP/AC/3ex
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016 - Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon; (40)260.610550 
http://www zalausj.ro

Fax.(40)260.661869 
0-mail: prjmaria@za(ausj.ro

CONTRACT DE LUCRĂRI
Nr. S:>. fZ.

I. Părţile contractante:
Autoritiitea contractantă: MUNICIPIUL ZALĂU, P-ţa I. Maniu, nr. 3, telefon: 
0260/610550; fax: 0260/661869, cod fiscal 4291786, cont nr. Municipiul Zalău, cont 
R068 TREZ 24A6 7050 1710 300X deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel 
Ciunt - Primar, Marina Bianca Fazacaş - Secretar general şi ec. Cuibuş Mariana - 
Director economic în calitate de achizitor,

Ş*
Executant: S.C AVRIL S.R.L , cu sediul în localitatea Negreşti Oaş str. Livezilor, nr. 
37, jud. Satu Mare, telefon/fax 0260 610765, e-mail: avriI(gavril.ro, număr de 
înmatriculare J30/1623/1992, cod fiscal R02825969, nr. cont trezorerie R054 TREZ 
5465 069X XXOO 6510, deschis la Trezoreria Satu Mare cont garanţie de bună execuţie

________ , deschis
reprezentat prin loan Savu, administrator, în

lanr.

calitate de executant.

2. Definiţii
2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza 
contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, 
asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrării - locui unde executantul execută lucrarea;
e. graJJcul 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 referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în 
conformitate cu contractul;
f 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.
g. recepţia fnială - recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.
h. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi semnat în 
confonnitate 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.
i. proces verbal de recepţie finală - 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.

c
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penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca 
fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de 
iieîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţa majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus care, tară a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi.
l. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
111. garanţia ele bună execuţie - garanţia care se constituie de către executant în scopul 
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada 
convenită a contractului.
n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la 
terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.
o. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului

3, Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Teimenul “zf’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.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1 - Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările de „Reparaţii capitale la 
Stadion Municipal Zalău - TRIBUNĂ, proprietatea publică a Municipiului Zalău”, 
Strada Stadionului, nr. 5, judeţul Sălaj în incinta Stadionului Municipal Zalău.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul pentru execuţia şi finalizarea 
lucrărilor menţionate.

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, este de 439.226,97 lei Iară TVA, respectiv 522.680,09lei inclusiv TVA.

6. Durata contractului
6.1. - Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce 
efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi 
eliberarea garanţiei de bună execuţie.
6.2 - Termenul de finalizare a lucrărilor este de 4 luni de la data emiterii ordinului de 
începere lucrări.
6.3. ' După expirarea termenului stabilit la art. 6.2. din contract, lucrările se vor executa 
cu aplicarea penalităţilor prevăzute la art. 11.1 din cont
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7. Executarea contractului
7.1 - Executarea lucrărilor se va realiza conform graficului de execuţie şi va începe după 
semnarea contractului de către părţi,

H. Documentele contractului 
8.1 - Documentele contractului sunt:

a) Oferta postată în data de 2 7.11.2020, ora: 09:54 în catalogul electronic din SEAP 
şi oferta înregistrată la Primăria municipiului Zalău cu nr. 66718 din 27.11.2020;

b) Solicitările de clarificări şi răspunsurile ofertantului S.C. AVRIL S.R.L. Zalău, 
aferente propunerii propunerii financiare, înregistrate la Primăria municipiului 
Zalău cu nr. 70134 din 15.12.2020;

c) Caietul de sarcini nr. 62047 din 04.11.2020;
d) Garanţia de bună execuţie;
e) Acte adiţionale, dacă există;
f) Alte anexe la contract;
g) Etc.

9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia 
viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile 
asumate prin contract.
(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, 
tle definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora 
este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(3) Executantul are obligaţia de a asigura paza şantierului pe perioada de execuţie a 
lucrărilor.
9.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de 
execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în 
construcţii.
(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de 
acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, 
la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost 
întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente 
să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a 
lucrărilor.
(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la cerere, caietele de 
măsurători (ataşamente/antemăsurâtori) 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.
(5) Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor, ia cerere, detalii privind 
fiecare categorie de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.

K
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9.3 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în 
orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. In cazul în care 
executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta 
are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de 
obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin 
prevederilor legale.
(2) în cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină 
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi 
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
9.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date 
de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor 
şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, 
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini 
pe durata îndeplinirii contractului.
(3) în cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea 
respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru 
verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu 
grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
9.5 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligaţia:

i) 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 sau) 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;

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

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesai'e pentru a proteja mediul pe şi în 
afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate 
persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot 
sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

iv) 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.

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

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

private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei 
alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care 
responsabilitatea revine executantului.
9.8 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul 
va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi 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 se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 

comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi 
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau 
drumuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi 
va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau 
poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.
9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de 

materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările 

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare 
în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
(3) Executantul are obligaţia de a sorta şi depozita materialele recuperabile pană ia 
data predării acestora, către achizitor pentru valorificarea lor, pe baza de proces 
verbal de predare primire.
9.10 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării (Conform art. 30 din 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare) şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, 
pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de 
execuţie aferente execuţiei lucrării.
9.11 - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

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

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente; 
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau 
caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9.12 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării 
lucrărilor, următoarele :

a) procese verbale de recepţie;
b) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;
c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;
d) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;
e) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control 

calitate, verificări şi înccrcăi-i).
9.13 (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 la terminarea 
lucrărilor, numai după terminarea acestei instruiri.
9.14 (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.
(2) Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea 
instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de desei*vire care nu sunt 
deschise circulaţiei publice.
(3) Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile 
prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniu.
(4) 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.
9.15 (1) Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe 
şantier.
(2) Persoanele autorizate se vor limita Ia personalul executantului, personalul 
achizitorului şi oricare alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată 
executantului de către achizitor.
(3) 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.
(4) Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. 
In măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului.
(5) 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.
(6) 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.
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(7) 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.
(8) Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, 
în aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor 
unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.

JO. Obligaţiile achizitorului
10.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi 
avizele necesare execuţiei lucrărilor.
10.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă 
nu s-a convenit altfel, următoarele:
aj amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier.
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate 
de măsurat se suportă de către executant.
10.3 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului.
10.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror 
altor informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - In cazul în care, din vina sa, 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 o cotă procentuală de 0,15% pe zi 
întârziere din valoarea lucrărilor executate cu întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor.
11.2 - In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit ia art. 17.1 din 
contract, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,15% pe zi întârziere din plata neefectuată Ia termen, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor.
11.3 - Penalităţile datorate curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate 
conform prezentului contract.
11.4 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
dă dreptul păi'ţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere 
şi tară sesizarea instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.5 - In cazul în care executantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul 
de a notifica administratorul judiciaiVlichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea 
procedurii de insolvenţă solicitându-i acestuia rezilierea contractului de lucrări. 
Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 
30 de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de 
drept.
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11.6. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile 
ait.11.1 şi 11.2, în completare, părţile datorează daune - interese în condiţiile dreptului 
comun.
11.7 în cazul în care oricare dintre părţi suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii sau 
îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a 
lucrărilor conform ait. 17.1, iar a executantului: de realizare a lucrărilor contractate 
conform ari. 4.1), debitorul va datora creditorului obligaţiei, suma de 104.536,02 Ici, suma 
ce reprezintă 20 % din valoarea lucrărilor care se vor executa în baza prezentului contract, 
reprezentând daune interese contractuale.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare 
de la data semnării contractului. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului 
reprezintă 10% din preţul contractului, fără TVA. De regulă, garanţia de bună execuţie se 
constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie 
de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi 
devine anexă la contract. în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai 
mică de 5.000 lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea gai'anţiei 
acesteia prin depunerea la caserie a unor sume în numerar. în situaţia în care garanţia de 
bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit, 
este obligatoriu a se preciza în cuprinsul poliţei sau scrisorii de garanţie că diminuarea 
valorii acesteia, inclusiv la termen, se face doar cu acordul scris al achizitorului.

Prevederile, termenele şi clauzele prevăzute în poliţele de asigurare trebuie să fie în 
concordanţă cu prevederile contractului de lucrări şi cu prevederile HG 395/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare. Lipsa acestor precizări sau cuprinderea unor 
precizări restrictive, va determina/constitui motiv de respingere a instrumentului de 
garantare de către achizitor.
12.2 în situaţia în care garanţia de bună execuţie va fi constituită prin reţineri succesive 
din facturile emise, prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia 
achizitorului (Autorităţii Contractante) la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către 
contractant, în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului fără TVA. Pe 
parcursul îndeplinirii contractului achizitorul (Autoritatea Contractantă) urmează să 
alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 
contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.
12.3 -(1) în situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia 
de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare 
prelungirii termenului de execuţie, în 5 zile lucratoare de la data semnării de către părţi a 
actului adiţional de prelungire.

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la dala expirării 
celei iniţiale pe perioada de prelungire a temienului de execuţie şi până la semnarea 
procesului verbal de recepţie finală.

Pag. 8 din 16



12.4 - 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 necorespunzâtor 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 cai'e nu au fost respectate.
12.5 - (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, după cum urmează:

> 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat până la aceea data 
pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

> 30% din valoarea garanţei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 
executate, în teimen de 5 zile de la data semnării procesului verbal de recepţie 
finală,

in urma unei solicitări scrise din partea executantului.
(2) Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, 

dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
12.6 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

13. începerea şi execuţia lucrărilor
13.1 “ Executantul are obligaţia de a începe lucrările după semnarea contractului de către 
ambele păi*ţi.
13.2 - Lucrările trebuie să se realizeze în termen de 4 luni de la data emiterii ordinului de 
Începere lucrări-
13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 
stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au 
obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesional pentru acest scop.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfaşoai'ă activităţile legate de îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
13.4 - (l) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. La 
solicitarea achizitorului, prestatorul se obligă să prezinte buletine de verificări/testări ale 
acestora. In cazul în care executantul nu prezintă aceste buletine de verificăiâ/testări 
solicitate, sau cele prezentate nu sunt elocvente, achizitorul îşi rezervă dreptul de a face 
aceste verificări/ testări pe cheltuiala executantului, contravaloarea acestora urmând a fi 
recuperată din valoarea lucrărilor executate.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv 
manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu 
sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în confoimitate cu prevederile 
contractului. în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, 
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.

r
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(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, şi de a reface această parte sau păi-ţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
13.6. (l) 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.

14. întârzierea şi sistarea lucrărilor 
14.1 - In cazul în care:

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţionale nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a 

survenit prin încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a 
oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

14.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 14.1. 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 
reintrarea în ritmul normal.
14.3 - Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 23.1, acesta are dreptul de a 
sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termenul 
prevăzut la art. 17.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.
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15. Finalizatea lucrărilor
15.1 - 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.
15.2 (1) 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. 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.

c) lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepţiei până la 
primirea de către achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. b).

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie, 
în cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate 
executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea 
remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, 
achizitorul va convoca comisia de recepţie.
15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în 
vigoare. în funcţie de constatările tăcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a 
respinge recepţia.
15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic 
şi funcţional.

c

16, Perioada de garanţie acordată lucrărilor
16.1 - Perioada de garanţie este de 24 luni şi decurge de la data recepţiei la terminarea 
lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării.
16.2 - (1) în perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 
achizitor, de a executa toate lucrăiăle de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, 
contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la aUn.(l), pe 
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

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

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

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

(3) în cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de 
către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca 
lucrări suplimentare.
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16.3 - în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2, alin. (1), 
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.
16.4. Garanţia lucrărilor executate este de 24 luni de Ia 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.

] 7. Modalităţi de plată
17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile 
de la comunicarea facturii de către acesta. Facturile se vor emite în baza situaţiilor de 
lucrări confirmate la plată de către reprezentantul achizitorului, după executarea 
lucrărilor.
17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 17.1 din contract, 
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.
17.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, în cuantum de 15% 
din valoarea contractului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de garanţie de 
returnare a avansului, conform Hotărârii nr. 264/2003. Potrivit ai1. 6 alin. (l) din HG 
264/2003, la efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, avansurile acordate vor fi 
deduse integral din sumele datorate. Nu se admit plăţi efective decât după deducerea 
integrală a avansului. Avansul acordat va tl recuperat integral până ia sfârşitul 
anului bugetar şi în situaţia în care, până Ia sfârşitul anului bugetar nu sunt 
executate lucrări a căror valoare să acopere avansul acordat se va uzita de 
scrisoarea de garanţie de returnare a avansului.
(2) Garanţia privind returnarea avansului se va constitui în cuantumul sumei solicitate ca 
avans, cu valabilitate până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care 
derivă din acordarea avansului.

(

poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru returnarea(3) Achizitorul 
avansului în cazul în care se prelungeşte durata contractului.
(4) Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru returnarea avansului Ia data 
îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.
17.4 - (!) 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 se depun de către executant în 2 exemplare; acestea se confirmă în 
termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor.
(3) Plăţile pai*ţiale 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.
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17.5 “ 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 plătită imediat.
17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală 
nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confinnă 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 procesului verbal de recepţie finală.

18. Ajustarea preţului contractului
18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele 
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
18.2 - Preţul lucrărilor este cel din oferta/propunere financiară, dacă nu se modifică prin 
act adiţional.
18.3 -Ajustarea preţului contractului este posibilă numai în cazul în care au loc modificări 
legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca 
obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale ai căror 
efect se reflecta în creşterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat preţul 
contractului.

t

J9. Asigurări
19.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o 
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare 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 autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant.
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi 
documentele executantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, 
inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această 
asigurare trebuie să fie în vigoare de la data începerii lucrărilor până la data emiterii 
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va menţine 
această asigurare pentru a furniza acoperire până la data emiterii.
Procesului verbal de recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care executantul 

este responsabil şi care sunt generate de o cauză apărută înainte de emiterea Procesului 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi pentru pierderi sau daune cauzate de 
executant în cursul oricăror altor operaţiuni.
(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele executantului pentru o valoare cel puţin egală 
cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare 
dintre utilajele executantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului 
spre şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj 
executantului.
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(5) Executantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru 
reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din 
vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către 
executant sau oricărui alt membru al personalului executantului. Asigurarea va fi 
menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va participa ia 
execuţia lucrărilor. Achizitorul vor fi de asemenea despăgubiţi potrivit prevederilor poliţei 
de asigurare, cu excepţia faptului că această poliţă poate exclude pierderi şi reclamaţii în 
măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a achizitorului sau a 
personalului achizitorului. Pentru angajaţii unui subcontractant, asigurarea poate fi 
încheiată de către subcontractant, dar executantul va fi cel responsabil pentru respectarea 
prezentei clauze.
(6) 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).
(7) Executantul ai'e obligaţia de a se asigura ca 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).
19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant.

20. Amendamente
20.1 - (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin 
act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

21. Subcontractanţi
21.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 
aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
21.3 - (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.
21.4 - 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.
21.5 - Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 
contractului de lucrări, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 
98/2016.

22. Cesiunea
22.1 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.
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22.2 - Executantul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării 
executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
22.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 21.2.

23. Forţa majoră
23.1 - Foi'ţa majoră exonerează păi-ţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.2 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.3 - Partea contractantă care invoca 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,
23.4 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, tară ca vreuna din păi'ţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24. încetarea contractului
24.1 - Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de 
recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.
24.2 - Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
24.3 - Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului 
public. în acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

c

25. Soluţionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate efonurile 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.
25.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti competente.

26. Limba care guvernează contractul
26.1 > Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicări
27.1 - (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.
27.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.
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28. Legea aplicabilă contractului 
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

29. Dispoziţii finale
29.1 Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care două 
exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru executant.
29.2. Persoana desemnată de achizitor, responsabilă cu urmărirea derulării contractului, 
este ing. Anca Micle Toderean, consilier Achiziţii publice în cadrul Direcţiei tehnice- 
Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice, a Municipiului Zalău .

Executant,
S.C AVRIL S.RX, Negreşti Oaş

Achizitor,
MUNICIPIUL ZALĂU

.v\- Adm^strator 
(TOAN SAVU

PRIMAR, 
IONEL CIUN

SECRETAJ^ENERAL, 
MARINA BIAr^A FAZACAŞ

vizat pentr
direc::^r mgnomica 

RiAmec.^

f

DIRECTOR TEl^NIC, 
ing. DĂNUŢ CpSMiN CUREA

SERVICIUL JURIDIC,

DT-S[AP/AP/AMT/3exîmocmii, ing. Anca Mictc Toderean
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MUNICIPIUL ZALAU 
PRIMAR

450016 - Zalâu, Piaţa luliu h/laniu nr.S. Judeţul Sâiaj 
Telefon: (40)260.610550 
h ttp:/Av ww. za I a usj .ro

Fax,(40)260.661869 
e-mail: primana@zalausj ro

ACT ADIŢIONAL NR. 6 
LA CONTRACTUL DE LUC1U\R1 

Nr. 8788 din 13.02.2019

încheiat azi şi înregistrat la Municipiul Zalău cu nr.
între :

Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ZALÂU, P-ţa I. Maniu, nr. 3, telefon: 
0260/610550; fax: 0260/661869, cod fiscal 4291786, cont nr. R019 TREZ 24A6 5500 
0580 lOlX, R035 TREZ 24A6 5500 0580 102X, R051 TREZ 24A6 5500 0580 103X 
deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, Fazacaş Marina 
Hianca - Secretar general şi ec. Cuibuş Mariana - Director economic, în calitate de 
achizitor,

ŞI
Executant: S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în loc. Fericei, nr. 

60/F, jud. Sălaj, tel. 0260.672.733 ; fax 0260.672.744, e-mail: office@drumconstruct.ro. 
număr de înmatriculare J31/35/1995, cod fiscal RO 7224633, nr. cont R086 TREZ 
5615 069X XXOO 3646, deschis la Trezoreria Zalău, reprezentată prin Ardelean 
Dumitru, administrator, având ca subconîracîanţi: S.C. PREFCON S.R.L. cu sediul în 
Zalău, str. Moigradului, nr. 32, telefon/fax: 0260.660.466, 0746.032.450, Cod fiscal RO 
5067710, cont nr. RO50 TREZ 5615 069X XXOO 1384, deschis la Trezoreria Zalău, 
reprezentată prin irig. Prodan Onut, administrator, S.C. TACON S.R.L. cu sediul în 
Zalău, str. Morii, nr. IA, telefon/fax: 0260.662.336, 0744.524.595, Cod fiscal RO 
14582537, cont nr. R013 TREZ 5615 069X XXOO 2438, deschis la Trezoreria Zalău, 
reprezentată prin Tămăşan Cornel, administrator, şi S.C. CÂRD INSTAL S.R.L. cu 
sediul în Zalău, str. Crişan, nr. 11, Cod fiscal RO 14114609, cont nr. R081 BRDE 320S 
V226 5028 3200, deschis la B.R.D. Zalău, reprezentată prin Căpîlnaşiu Adriana 
Susana, administrator, în calitate de executant.
a intei'venit prezentul Act adiţional, încheiat în baza Adresei S.C. DRUM 
CONSTRUCT S.R.L. nr.86/08.01.2021, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 
1031/08.01.2021 şi a Referatului Direcţiei tehnice - Serviciul investiţii, achiziţii 
publice nr. 1615/12.01.2021.

Art. 1. Se prelungeşte cu 6 luni durata executării lucrărilor prevăzută la art. 6.2 din 
contract, respectiv se decalează termenul de finalizare a lucrărilor de la data de 
18.02.2021 până la data de 17.08,2021.

Art. 3. Celelalte articole din contract rămân nemodificate.

Prezentul act adiţional face parte integrantă din Contractul de lucrări nr. 
8788/13.02.2019 şi s-a întocmit în 3 exemplare originale, din cai^S-^xemblare pentru

l
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achizitor şi 1 exemplar pentru executant.

ACHIZITOR EXECUTANT,
S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L.MUNICIPIUL ZALA#'^^^^^ 

PRIMAR, 4’^^
Ionel Ciunt

ADMINISTRATOR 
Dumitru Ard

DRUM V 
.CONHRUCTy'

i* s.a.1.
'%C£L

SECRETAR GENERAL, 
Marina Bianca Fazacaş

SUBCONTRACT^TiO*,,^ 
ADMINISTRAg^o^î^'o'"‘îX 

Op«t Prodi|^p^0K

DIRECTOR ECOP^MIG 
ec. Mariana

SUBCONTRACTANT, 
ADMINISTRATOR 

Cornel Tămăşan

b W-.UV Pn. -

IjA if ci- XC.2A. 
he>o '

DIRECTOR EXECUTIV, 
ing. Dănuţ C osmin Curea

SUBCONTR4CTANT, 
ADMI

Adriana ;Sti^ana!f£?âp^Jnaşiu
-

i^sa
OR

W
'AL.;/

}'■
\

SERVICIU uiytDic,

întocmit,
ing. Delia Manga,

V/
DT/SIAP/PA/DH/3ex

2



MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016 • Zalău, Piaţa luliu Maniu nr,3. Judeţul Sălaj 
Telefon; (40)260.610550 
hGp://vvww zalausj.ro

Fax,(40)260,661869 
e-mail: primaria@zalausj-ro2NET COMPUTER^raşov

Nr. Intrare / ieşire..
Oj... Luna II...Anu^^.?. CONTRACT DE FURNIZARE

Nr. lok/l^.doloZiua

1,Părţile contractante:
1.1. MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I. Maniu, nr. 3, tel. 0260-610550; fax 0260-661869, 

cod fiscal 4291786, cont nr.R078 TREZ 24A5 1010 3710 130X, deschis la Trezoreria Zalău, 
reprezentat prin Ionel Ciunt, Primar, Marina Bianca Fazacaş, Secretar general şi ec. 
Mariana Cuibuş, Director economic, în calitate de achizitor, pe de o parte

Ş»
1.2. S.C. 2NET COMPUTER S.R.L., Braşov, str.Calea Bucureşti, nr. 3, bl.40, sc.E, 

ap.l, jud. Braşov, tel. 0268.427.500, 0724.304.550, e-mail: office(§2net.ro, cod fiscal 
R08586712, înregistrat la Registrul Comei-ţului cu nr. J08/865/I996, cont ni*. R039 TREZ 
1315 069X XXOO 3507, deschis la Trezoreria Braşov, cont garanţie de bună execuţie nr.
______________________________ , deschis Ia__________________
Tomescu Gheorglie, administrator, în calitate de furnizor, pe de altă parte

reprezentată prin

2. Definiţii
In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o 

autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de produse, în calitate de furnizor;
b) achizitor şi furnizor - păi-ţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul 

contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) produse - echipamentele, maşinile, utilajele şi orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele 

la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă prin contract să le furnizeze achizitorului;
e) servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea 

produselor, cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică 
în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;

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

g) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci 
când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor 
rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, 
prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi 
distinctă de naţionalitatea furnizorului.

h) destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
i) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 

sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargo, 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;

j) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
Vizat /' 
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3. Interpretare
A,

3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul ‘*zi”sau “zile” sau orice referire ia zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 Furnizorul se obligă să furnizeze şi să pună în funcţiune echipamente TIC, după cum 
urmează: unitate centrală calculator Desktop PC- 45 buc, hard disk 4 TB pentru extindere 
echipament Backup NAS - 4 buc, imprimantă laser simplă - Configuraţie 1 - 6 buc, imprimantă 
laser simplă Configuraţie 2 - 6 buc şi imprimantă monocrom inkjet - 1 buc, în conformitate cu 
specificaţiile şi cerinţele din Caietul de sarcini nr. 24677/11.05.2020, cu prevederilor ofertei 
postate în SEAP în cadrul procedurii simplificate, precum şi cu respectarea prevederilor 
prezentului contract.

5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor este 
de 145.099,15 Iei fără TVA, respectiv 172.667,99 lei cu TVA, conform ofertei postate în 
SEAP în data de 22.06.2020 (Lotul 1, Lotul 5 şi Lotul 6) în cadrul procedurii simplificate 
identificată cu nr. SCN1069458 şi este detaliat după cum urmează:

Total, lei 
(cu TVA)

Nr Total, lei 
(fără TVA)Denumire obiect Cant PU TVAcrt

Unitate centrală calculator 
Desktop PC1 45 2.665,39 119.942,55 22.789,08 142.731,63
Hard disk 4 TB pentru extindere 
echipament Backup NAS2 4 437,36 1.749,44 332,39 2.081,83

Imprimantă laser simplă- 
Configuraţie 1 6 1.302,52 7.815,12 1.484,87 9.299,99

Imprimantă laser simplă- 
Configuraţie 2

3 6 2.506,41 15.038,46 2.857,31 17.895,77

Imprimantă monocrom inkjet 1 553,58 553,58 105,18 658,76
TOTAL GENERAL 145.099,15 27.568,84 172.667,99

6. Durata contractului
6.1. Termenul de furnizare şi punere în funcţiune a produselor care fac obiectul prezentului 
contract, este de 30 zile, începând de la data semnării contractului de către ambele părţi.
6.2. Contractul încetează să producă efecte la data expirării perioadei de garanţie a produselor.

7. Documentele contractului 
7. l Documentele contractului sunt:

a. Caietul de sarcini nr. 24677/11.05.2020, elaborat de către achizitor;
b. Documentaţia de atribuire, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la 

depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
c. Propunerea tehnică şi propunerea financiară postate în SEAP în cadrul procedurii 

simplificate identificată cu nr. SCN1069458/09.06.2020, inclusiv clarificările din perioada de 
evaluare;

d. Documentul privind garanţia de bună execuţie;
e. Certificate de conformitate, de calitate si de garanţie;
f. acordul de asociere, dacă este cazul;
g. acordul de subcontractare, dacă este cazul;
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h. angajamentul ferm de susţinere, daca este cazul;
i. acte adiţionale, dacă există;
j. şi alte anexe la contract.

8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze şi să pună în funcţiune produsele ofertate, în 
conformitate cu prevederile Caietului de sarcini şi ale propunerii tehnice, anexe la prezentul 
contract.
8.2. Furnizorul se obliga să furnizeze şi să pună în funcţiune produsele ofertate, să presteze 
serviciile şi să execute lucrările aferente la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică.
8.3. Furnizorul se obligă să acorde garanţie produselor, după cum urmează:

• 36 luni pentru unitate centrală calculator Desktop PC, hard disk 4 TB pentru extindere 
echipament Backup NAS, respectiv

• 24 luni pentru imprimantă laser simplă - Configuraţie 1, imprimantă laser simplă 
Configuraţie 2 şi imprimantă monocrom InkJet,

începând cu data recepţionării lor calitative de către achizitor pe bază de Proces verbal de 
recepţie calitativă şi punere în funcţiune.
8.4. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
- 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 produsele achiziţionate;
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care 
o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele calitativ, în termen de 10 de zile 
calendaristice de la livrarea şi punerea în funcţiune a acestora de către furnizor.
9.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen 30 de zile de 
la data recepţionării lor calitative şi de punere în funcţiune.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. In cazul în care, din vina sa, furnizorul 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 o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea produselor 
nefurnizate la termen, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2. în cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termenul convenit, atunci 
acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,15%/zi 
întârziere din plata neefectuată la termen.
10.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul părţii 
lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără sesizarea 
instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4. în cazul în care furnizorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de a 

notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea procedurii de 
instanţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de furnizare. Administratorul 
judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în tennen de 30 de zile de la data 
primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de drept.
10.5. Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
10.6. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.
10.1, 10.2, în completare, păitile datorează daune-interese în condiţiile.xir&ptului-comunv-
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10.7. In cazul în care părţile suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii sau îndeplinirii cu 
întârziere a obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a produselor conform 
art. 9.2, iar a furnizorului: de furnizare a produselor contractate conform art. 4.1), debitorul va 
datora creditorului obligaţiei suma echivalentă procentului de 20 % din valoarea contractului de 
furnizare, respectiv 34.533,60 Ici, reprezentând daune-interese contractuale.

Clauze specifice
11. Recepţief inspecţii şi teste
11.1. Achizitorul, prin reprezentanţii săi, are dreptul de a efectua teste şi inspecţii preliminare, 
la sediul furnizorului/producătorului înainte de livrarea produselor la destinaţia finală stabilită 
de achizitor.
11.2. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a 
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.3. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor 
săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11.4. Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi 
limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau 
fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală
11.5. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei cantitative şi recepţiei calitative se vor face la 
destinaţia finală a produselor.
11.6. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, 
achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul 
contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor 

lor tehnice.
12. MarcarCy conservarey transport, depozitare
12.1. (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără 
limitare, la manipularea dură din timpul transportului şi tranzitului în aşa fel încât să ajungă în 
bună stare la destinaţia finală.
(2) In cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii furnizorul va lua în considerare, 
unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de 
manipulare grea în toate punctele de tranzit.
(3) Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare în vederea 
protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea furnizorului.
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1. Furnizorul are obligaţia de a livra şi de a pune în funcţiune produsele, respectând nivelul 
cantitativ şi calitativ contractat, la sediul Municipiului Zalău, P-ţa luliu Maniu, nr.3.
13.2. La livrarea produselor, furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc 
produsele:

a) certificatul de calitate;
b) certificatul de garanţie;
c) declaraţie de conformitate;
d) instrucţiuni de utilizare/ exploatare, în limba română.

14. Asigurări
14.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva 
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de 
termenul comercial de livrare convenit, maxim 30 zile de la data semnării contractului de către 
ambele părţi. Vizat
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/5. Perioada de garanţie acordată produselor
15.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, 
nefoiosite, de ultimă generaţie şi încoiporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi 
structura materialelor, în afara cazului în care este prevăzut altfel în contract. De asemenea, 
furnizorul are obligaţia de a garanta că nici unul dintre produsele furnizate prin contract nu va 
avea nici un defect ca unnare a proiectului, materialelor sau sau oricărei alte acţiuni 
omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale.
15.2. Perioada de garanţie acordată produselor, inclusiv punerea în funcţiune de către furnizor, 
este cea declarată în propunerea tehnică, de:

• 36 luni pentru unitate centrală calculator Desktop PC, hard disk 4 TB pentru extindere
echipament Backup NAS, respectiv

• 24 luni pentru imprimantă laser simplă - Configuraţie 1, imprimantă laser simplă 
Configuraţie 2 şi imprimantă monocrom inkjet,

începând cu data recepţiei calitative şi punerii în funcţiune a acestora, după livrarea lor la 
destinaţia finală.
16. Garanţia de bună execuţie a contractului
16.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul fără 
TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 
(cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. De regulă, garanţia de 
bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de 
o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile 
legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) aplicându-se în mod 
corespunzător. In cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei, 
autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea garanţiei acesteia prin depunerea la 
caserie a unor sume în numerar. în situaţia în care garanţia debună execuţie se constituie printr- 
un instrument de garantare emis de o instituţie de credit, este obligatoriu a se preciza în 
cuprinsul poliţei scrisorii de garanţie că diminuarea valorii acesteia, inclusiv la termen, se va 
face doar cu acordul scris al achizitorului. Prevederile, termenele şi clauzele prevăzute în 
poliţele de asigurare trebuie să fie în concordanţă cu prevederile contractului de furnizare şi cu 
prevederile HG 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Lipsa acestor precizări sau 
cuprinderea unor precizări restrictive, va detennina/constitui motiv de respingere a 
instrumentului de garantare de către achizitor.
16.2. Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin reţineri succesive din facturile emise 
pentru livrările efectuate, situaţie în care furnizorul are obligaţia de a deschide un cont la 
dispoziţia autorităţii contractante, la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către 
contractant în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului, fără TVA. Pe 
parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont 
prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa sumei 
stabilite drept garanţie de bună execuţie.

A

16.3. (1) In situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de livrare a produselor 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră), furnizorul are obligaţia de a 
prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii 
contractului de furnizare, în 5 zile lucrătoare de Ia data semnării de către părţi a actului 
adiţional de prelungire.

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de Ia data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de livrare.
16.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere

‘ Vizat 
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necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, 
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în situaţia executării garanţiei de bună 
execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la 
restul rămas de executat.
16.5. In cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează 
valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în 
corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 zile lucrătoare de ia 
data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
16.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui conform art. 42 alin. (1) din HG nr. 395/2016 în 
cel mult 14 zile de Ia data plăţii facturii finale, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat până la 
acea data pretenţii asupra ei.
î 7, Modalităţi de plată
17.1. Achizitorul va efectua plata către furnizor, în contul de Trezorerie al acestuia, în termen 
în termen 30 de zile de la data recepţiei calitative şi de punere în funcţiune a produselor.
18. Amendamente
18.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
18.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
19. Modificarea contractului
19.1. Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate, fără 
organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizează numai în cazurile şi condiţiile 
prevăzute la art, 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, prin act adiţional.
19.2. Orice modificare a contractului de achiziţiei publică în cursul perioadei sale de 
valabilitate, altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016, se 
realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii.
20. întârzieri în îndeplinirea contractului
20.1. Furnizorul are obligaţia de a respecta termenul de furnizare de 30 zile, conform art. 6.1 
din contract.
20.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare a 
produselor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea 
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de îndeplinire a contractului se face cu 
acordul părţilor, prin act adiţional.
20.3. în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului dc a solicita penalităţi 
furnizorului conform prevederilor art. 10.1.
21. Cesiunea
21.1. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice 
alte obligaţii asumate prin contract.
21.2. Furnizorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea produselor furnizate 
în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
21.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 21.2.
22. Subcontractanţi
22.1. Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul ci^ 
achizitorul. Vizat
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22.2. Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 
cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele lor de recunoaştere, cât şi 
contractele încheiate cu aceştia se constituie anexa Ia contract.
22.3. Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. La rândul său, subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul 
în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
22.4. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi 
făcută cu acordul prealabil, scris al beneficiarului şi cu notificarea acestuia prealabilă.
22.5. Furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata derulării contractului de 
furnizare, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 98/2016.
23. Forţa majoră
23.1. Forţa majoră exonerează păi-ţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.2. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără 
a prejudicia drepturile ce ii se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.3. 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.
23.4. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
24. Soluţionarea litigiilor
24.1. Achizitorul şi furnizorul vor face 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.
24.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.
25. încetarea contractului
25.1. Contractul de furnizare produse produce efecte până la data expirării perioadei de 
garanţie a produselor.
25.2. Contractul de furnizare se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii culpabile, de către una dintre părţi, a 
obligaţiilor contractuale.
25.3 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute 
la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa 
măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. In acest caz, 
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
25.4 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă în cazul unor decizii ale Curţii Europene de Justiţie sau în cazul în care furnizorul 
se regăseşte înlr-una dintre situaţiile de excludere.
26. Limba care guvernează contractul
26.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

Vizat
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27. Comunicări
21A (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. Aceasta se poate face de către reprezentanţii achizitorului, inclusiv direct 
de către concesionar/utilizator.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii.
27.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării.
28. Legea aplicabilă contractului
28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
29. Dispoziţii finale
29.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, 
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi ulterior 
încheierii lui.
29.2. Prezentul contract a fost semnat în 3 exemplare originale, fiecare cu aceeaşi foi-ţă 
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru furnizor.
29.3. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării contractului sunt: 

o ing. Violeta Conde, şef Serviciu Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, şi
o ing. Delia Hanga, consilier achiziţii în cadrul Serviciul investiţii, achiziţii publice 
din cadrul Municipiului Zalău, pentru urmărirea contractului din punct de vedere ai 
finalizării procedurii de achiziţie.

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALAU,

Ionel Ciunt i

FURNIZOR, 
S.C. 2NET COMPU 

ADMINISTRA^ 
Tomescu GheiiPg

Pili
l)

v
SECRETAR GENERAL, 
Marina BiancaT'azacaş

RESPONSABIL CONTRACT, 
Brandusolp George

I(

DIREC^R
Fina 

Proprto

BIROU FINANCIAR CONTABILITATE,
niiffrec. Mariana

- Cumabiliiato
’i
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DIRECTOR TE^IC, 
ing. DănuţiC osmin Curea

CONSILIER JURIDIC, 
Avram Daniela
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016-Zalâu. Piaţa luliuManiu nr.3. Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260 610550 
h ttp://WWW. za la u sj, ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail. pnmaria@zalausj ro

CONTRACT DE FURNIZARE
N! ch.'I^ Q-oZo

1.Părţile contractante:
1.1. MUNICIPIUL ZALĂU, Piaţa I. Maniu, nr. 3, tel. 0260-610550; fax 0260-661869, 

cod fiscal 4291786, cont nr.R078 TREZ 24A5 1010 3710 130X, deschis la Trezoreria Zalău, 
reprezentat prin Ionel Ciunt, Primar, Marina Bianca Fazacaş, Secretar general şi ec. 
Mariana Cuibuş, Director economic, în calitate de achizitor, pe de o parte

Şl
1.2. S.C. IT CLICKi&SERVICE S.R.L., Bucureşti, B-dul Bucureştii Noi, nr. 25A,i' 

sector 1, tel. 0732.710.159, e-mail: mihaela.dumitrescu(@clickserv.ro, cod fiscal R033597275, 
înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. J40/17944/2017,‘^cont nr. R096 TREZ 4215 069X 
XXOl 1661, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, cont garanţie de bună execuţie nr.
_______________________________, deschis la ________________
Drăgan Augustin, administrator, în calitate de furnizor, pe de altă parte

reprezentată prin

2. Definiţii
In prezentul contract următorii termeni vor fi inteipretaţi astfel;
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o 

autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un furnizor de produse, în calitate de furnizor;
b) achizitor şi furnizor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul 

contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) produse - echipamentele, maşinile, utilajele şi orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele 

la prezentul contract, pe care furnizoml se obligă prin contract să le furnizeze achizitorului;
e) servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea 

produselor, cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică 
în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;

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

g) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci 
când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor 
rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, 
prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi 
distinctă de naţionalitatea furnizorului.

h) destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
i) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul păi*ţilor, care nu se datorează greşelii 

sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente; războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargo, 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 uneiapărţ^i;

j) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. Vizai
oficiu/jurid/c
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3. Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Tennenul “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.

Clauze obligatorii

4, Obiectul principal al contractului
4.1 Furnizorul se obligă sâ furnizeze şi să pună în funcţiune echipamente TIC, după cum 
urmează: imprimantă laser multifuncţională - Configuraţie 1 - 4 buc şi imprimantă laser 
multifuncţională - Configuraţie 2-5 buc, în conformitate cu specificaţiile şi cerinţele din 
Caietul de sarcini nr. 24677/11.05.2020, cu prevederilor ofertei postate în SEAP în cadrul 
procedurii simplificate, precum şi cu respectarea prevederilor prezentului contract.
5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor este 
de 43.851,60 lei Iară TVA, respectiv 52.183,40 lei cu TVA, conform ofertei postate în SEAP 
în data de 22.06.2020 (Lotul 7) în cadrul procedurii simplificate identificată cu nr. 
SCN1069458 şi este detaliat după cum urmează: _________

Total, lei 
(cu TVA)

Total, lei 
(fără TVA)

Nr Denumire obiect Cant PU TVAcrt
Imprimantă laser multifuncţională 
- Configuraţie 1 4 3.258,40 13.033,60 2.476,38 15.509,98

1 Imprimantă laser multifuncţională 
- Configuraţie 2 5 6.163,60 30.818,00 5.855,42 36.673,42

TOTAL GENERAL 43.851,60 8.331,80 52.183,40

6. Durata contractului
6.1. Termenul de furnizare şi punere în funcţiune a produselor care fac obiectul prezentului 
contract, este de 30 zile, începând de la data semnării contractului de către ambele părţi.
6.2. Contractul încetează să producă efecte la data expirării perioadei de garanţie a produselor.
7. Documentele contractului
7.1 Documentele contractului sunt:

a. Caietul de sarcini nr. 24677/11.05.2020, elaborat de către achizitor;
b. Documentaţia de atribuire, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la 

depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
c. Propunerea tehnică şi propunerea financiară postate în SEAP în cadrul procedurii 

simplificate identificată cu nr. SCN 1069458/09.06.2020, inclusiv clarificările din perioada de 
evaluare;

d. Documentul privind garanţia de bună execuţie;
e. Certificate de conformitate, de calitate si de garanţie; 
f acordul de asociere, dacă este cazul;
g. acordul de subcontractare, dacă este cazul;
h. angajamentul ferm de susţinere, dacă este cazul;
i. acte adiţionale, dacă există;
j. şi alte anexe la contract.

8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze şi să pună în funcţiune produsele ofertate, în 
conformitate cu prevederile Caietului de sarcini şi ale propunerii tehnjee^ 
contract.
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8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze şi să pună în funcţiune produsele ofertate, să presteze 
serviciile şi să execute lucrările aferente la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică.
8.3. Furnizorul se obligă să acorde garanţie produselor, 24 luni, începând cu data recepţionării 
lor calitative de către achizitor pe bază de Proces verbal de recepţie calitativă şi punere în 
funcţiune.
8.4. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
- 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 produsele achiziţionate;
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care 
o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sai’cini întocmit de către achizitor.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele calitativ, în termen de 10 de zile 
calendaristice de la livrarea şi punerea în funcţiune a acestora de către furnizor.
9.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen 30 de zile de 
la data recepţionării lor calitative şi de punere în funcţiune.
10. Sancţiuni pentru neîndepUnirea culpabilă a obligaţiilor
10.1. în cazul în care, din vina sa, furnizorul 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 o cotă procentuală de 0,15% pe zi întârziere din valoarea produselor 
nefurnizate la termen, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2. In cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termenul convenit, atunci 
acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,15%/zi 
întârziere din plata neefectuată la termen.
10.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, dă dreptul părţii 
lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără punere în întârziere şi fără sesizarea 
instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4. In cazul în care furnizorul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de a 

notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea procedurii de 
instanţă, solicitându-i acestuia rezilierea contractului de furnizare. Administratorul 
judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 de zile de la data 
primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de drept.
10.5. Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
10.6. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor asumate, care depăşeşte valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art. 
10.1, 10.2, în completare, părţile datorează daune-interese în condiţiile dreptului comun.
10.7. în cazul în care părţile suferă un prejudiciu datorat neîndeplinirii sau îndeplinirii cu 
întârziere a obligaţiilor principale contractuale (a achizitorului: de plată a produselor conform 
art. 9.2, iar a furnizorului: de furnizare a produselor contractate confonu art. 4.1), debitorul va 
datora creditorului obligaţiei suma echivalentă procentului de 20 % din valoarea contractului de 
furnizare, respectiv 10.436,68 lei, reprezentând daune-interese contractuale.

Clauze specifice
11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1. Achizitorul, prin reprezentanţii săi, are dreptul de a efectua teste şi inspecţii preliminare, 
la sediul furnizorului/producătorului înainte de livrarea produselor la destinaţia finală stabilită 
de achizitor.
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11.2. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a 
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.3. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor 
săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11.4. Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi 
limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau 
tară participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală
11.5. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei cantitative şi recepţiei calitative se vor face la 
destinaţia finală a produselor.
11.6. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, 
achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul 
contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor 

lor tehnice.
12. Marcare^ conservare^ transport, depozitare
12.1. (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără 
limitare, la manipularea dură din timpul transportului şi tranzitului în aşa fel încât să ajungă în 
bună stare la destinaţia finală.

A

(2) In cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii furnizorul va lua în considerare, 
unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de 
manipulare grea în toate punctele de tranzit.
(3) Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare în vederea 
protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea furnizorului.
13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1. Furnizorul are obligaţia de a livra şi de a pune în funcţiune produsele, respectând nivelul 
cantitativ şi calitativ contractat, la sediul Municipiului Zalău, P-ţa luliu Maniu, nr.3.
13.2. La livrarea produselor, furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc 
produsele:

a) certificatul de calitate;
b) certificatul de garanţie;
c) declaraţie de conformitate;
d) instrucţiuni de utilizare/ exploatare, în limba română.

14. Asigurări
14.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva 
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de 
termenul comercial de livrare convenit, maxim 30 zile de la data semnării contractului de către 
ambele părţi.
15. Perioada de garanţie acordată produselor
15.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, 
nefolosite, de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi 
structura materialelor, în afara cazului în care este prevăzut altfel în contract. De asemenea, 
furnizorul are obligaţia de a garanta ca nici unul dintre produsele furnizate prin contract nu va 
avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau sau oricărei alte acţiuni sau 
omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale.
15.2. Perioada de garanţie acordată produselor, inclusiv punerea în funcţiune de către furnizor, 
este cea declarată în propunerea tehnică, de 24 luni, începând cu data recepţiei calitative şi 
punerii în funcţiune a acestora, după livrarea lor la destinaţia finală.
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16. Garanţia de bună execuţie a contractului
16.1 Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul fără 
TVA al contractului, respectiv 10%. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 
(cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie publică. De regulă, garanţia de 
bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de 
o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile 
legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) aplicându-se în mod 
corespunzător. In cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei, 
autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea garanţiei acesteia prin depunerea la 
caserie a unor sume în numerar. In situaţia în care garanţia debună execuţie se constituie printr- 
un instrument de garantare emis de o instituţie de credit, este obligatoriu a se preciza în 
cuprinsul poliţei scrisorii de garanţie că diminuarea valorii acesteia, inclusiv la termen, se va 
face doar cu acordul scris al achizitorului. Prevederile, termenele şi clauzele prevăzute în 
poliţele de asigurare trebuie să fie în concordanţă cu prevederile contractului de furnizare şi cu 
prevederile HG 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Lipsa acestor precizări sau 
cuprinderea unor precizări restrictive, va determina/constitui motiv de respingere a 
instrumentului de garantare de către achizitor.
16.2. Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin reţineri succesive din facturile emise 
pentru livrările efectuate, situaţie în care furnizorul are obligaţia de a deschide un cont la 
dispoziţia autorităţii contractante, la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către 
contractant în contul astfel deschis, va fi de 0,5% din preţul contractului, fără TVA. Pe 
parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont 
prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa sumei 
stabilite drept garanţie de bună execuţie.
16.3. (1) In situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de livrare a produselor 
contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră), furnizorul are obligaţia de a 
prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii 
contractului de furnizare, în 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului 
adiţional de prelungire.

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de ia data expirării celei 
iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de livrare.
16.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă furnizorul 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 furnizorului, 
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. în situaţia executării garanţiei de bună 
execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la 
restul rămas de executat.
16.5. în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează 
valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în 
corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în maxim 5 zile lucrătoare de la 
data semnării de către părţi a actului adiţional de majorare.
16.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui conform art. 42 alin. (1) din HG nr. 395/2016 în 
cel mult 14 zile de la data plăţii facturii finale, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat până la 
acea data pretenţii asupra ei.
/ 7. Modalităţi de plată
17.1. Achizitorul va efectua plata către furnizor, în contul de Trezorerie al acestuia, în termen 
în termen 30 de zile de la data recepţiei calitative şi de punere în funcţiune a produselor.
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IS. Amendamente
18.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
18.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
19. Modificarea contractului
19.1. Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate, fără 
organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizează numai în cazurile şi condiţiile 
prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, prin act adiţional.
19.2. Orice modificare a contractului de achiziţiei publică în cursul perioadei sale de 
valabilitate, altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016, se 
realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii.
20. întârzieri în îndeplinirea contractului
20.1. Furnizorul are obligaţia de a respecta termenul de furnizare de 30 zile, conform art. 6.1 
din contract.
20.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare a 
produselor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea 
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de îndeplinire a contractului se face cu 
acordul părţilor, prin act adiţional.
20.3. In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
furnizorului conform prevederilor art. 10.1.
21. Cesiunea
21.1. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice 
alte obligaţii asumate prin contract.
21.2. Furnizorul poate cesiona doar dreptul său de a încasa contravaloarea produselor furnizate 
în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
21.3. Solicitările de plată către tei^i pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea dispoziţiilor articolului 21.2.
22. Subcontractanţi
22.1. Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul.
22.2. Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 
cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele lor de recunoaştere, cât şi 
contractele încheiate cu aceştia se constituie anexa la contract.
22.3. Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. La rândul său, subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul 
în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
22.4. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
paitea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi 
făcută cu acordul prealabil, scris al beneficiarului şi cu notificarea acestuia prealabilă.
22.5. Furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata derulării contractului de 
furnizare, cu respectarea prevederilor art. 219, alin. (3), (4) şi (5) din Legea 98/2016.
23. Forţa majoră
23.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
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23.2. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără 
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
23.3. 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.
23.4. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 
contract, tară ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
24. Soluţionarea litigiilor
24.1. Achizitorul şi furnizorul vor face 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.
24.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.

A

25. încetarea contractului
25.1. Contractul de furnizare produse produce efecte până la data expirării perioadei de 
garanţie a produselor.
25.2. Contractul de furnizare se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără 
sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndepiinirii culpabile, de către una dintre păi-ţi, a 
obligaţiilor contractuale.
25.3 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute 
la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa 
măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. în acest caz, 
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
25.4 Contractul de furnizare poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea 
contractantă în cazul unor decizii ale Curţii Europene de Justiţie sau în cazul în care furnizorul 
se regăseşte într-una dintre situaţiile de excludere.
26. Limba care guvernează contractul
26.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
27. Comunicări
27.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare Ia îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris. Aceasta se poate face de către reprezentanţii achizitorului, inclusiv direct 
de către concesionar/utilizator.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii.
27.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării.
28. Legea aplicabilă contractului
28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
29. Dispoziţii finale
29.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, 
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi ulterior 
încheierii lui.
29.2. Prezentul contract a fost semnat în 3 exemplare originale, fiecare cu aceeaşi forţă
probantă, din care două exemplare pentru achizitor şi un exemplar pentru furnizor,___
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29.3. Persoanele desemnate de achizitor, responsabile cu urmărirea derulării contractului sunt: 
o ing. Violeta Conde, şef Serviciu Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, şi 
o ing. Delia Hanga, consilier achiziţii în cadrul Serviciul investiţii, achiziţii publice 
din cadrul Municipiului Zalău, pentru urmărirea contractului din punct de vedere al 
finalizării procedurii de achiziţie.

ACHIZITOR, 
MUNICIPIUL ZALAU,

FURNIZOR,
S.C. IT CLICK&SERVICE S,R.L.

PRIMAR 
Ionel Ciun

ADMINISTRATOR 
Dragan Augustin'A

I'
\

SECRETAR GENERAL, 
Marina BjancâTazacaş

/

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Mariana

DIRECTOR TEHNIC, 
ing, DănuH^snun Curca

SERVICIUL JURIDIC,

întocmit, 
ing. Delia Hanga,

DT-SIAP/AP/DH/3ex
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016 - Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3. Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260,610550 
h ‘/Awiw zala usj .ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: pnmana@2alausj.ro

ACT ADIŢIONAL NR. 3 
LA CONTRACTUL DE SERVICII 

Nr. 31607 din 16,05.2018

încheiat azi 4f). 0^ şi înregistrat Ia Municipiul Zalău cu nr.______________
MUNICIPIUL ZALÂU, cu sediul în Municipiul Zalău, P-ţa I. Maniu, nr. 3, jud Sălaj, telefon: 

0260/610550; fax: 0260/661869, e-mail:primaria(gzalausj.ro, cod fiscal 4291786, cont nr. R082 TREZ 
24A8 4500 0710 I30X, deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, Claudia 
Florica Ardelean - Secretar general şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic, în calitate de 
achizitor, pe de o parte

între :

şi
cu sediul în mun. Oradea, str. Jiului, nr. 16, jud. Bihor, tel. 

0359/467.275, fax. 0359/815.312, mobil: 0743/124.591, e-mail: office@proexco.ro.
R017801909, îru-egistrată la Registrul Comerţului cu nr. J05/1593/2005, cont nr. R066 TREZ 0765 069X 
XXOO 4491, deschis la Trezoreria Oradea, reprezentată prin Eugen Moca, administrator, în calitate de 
prestator, pe de altă parte

a intervenit prezentul act adiţional, încheiat în baza Adresei nr. 85/07.08.2020 a S.C. PROEXCO 
S.R.L. Oradea, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 43145/10.08.2020 şi a Referatului Direcţiei tehnice 
- Serviciul investiţii, achiziţii publice, nr. 43191/10.08.2020.

S.C. PROEXCO S.R.L.
cod fiscal

C

Art. 1. Se prelungeşte cu 81 zile durata prestării serviciilor prevăzută la art. 6.1 din contract, respectiv se 
decalează termenul de finalizare a documentaţiei tehnico-economice, faza PT, ce face obiectul Etapei II 
din contract, de la data de 10.08.2020 până la data de 30,10.2020.
Art. 2. Celelalte articole din contract rămân nemodificate.
Art. 3. Prezentul Act adiţional face parte integrantă din Contractul de servicii nr. 31607 din 16.05.2018 
şi s-a întocmit în 3 exemplare, din care 2 exemplare pentru achizitor şi 1 exemplar pentru prestator.

Achizitor, 
Municipiul Za

Prestator,
S.C, PROEXCO S.R.L. Oradea

Prii Administrator, 
Eugen Mocalonei

Secretar generaî^J^^ 
Claudia/Florica Ardelean

Şef serviciu fîn^njejţ^^ 
contabilitatie,bueQ|«,- 

ec. MargareMPÂUŞAN /

Şef serviciu ^^'nAonitorizare^ 
servicircdmvpitare de

: PhoE/Co I)
frj

utilită ţi 
iug. Rodiei

lice
URTE

Avizat ServiciuKJuridic,

întocmit, 
Deiia Hanga DT- SIAP/AP/DH/3CX.

mailto:pnmana@2alausj.ro
mailto:office@proexco.ro


MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR

450016-Zalău. Piaţa luliu Maniu nr.3. Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://wwiiv.zalausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

ACT ADIŢIONAL NR. 4 
LA CONTRACTUL DE SERVICII 

Nr. 31607/16.05.2018

încheiat azi 26. lO 2C2C şi înregistrat la Municipiul Zalău cu nr.
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ZALĂU, cu sediul în Municipiul Zalău, Piaţa luliu 

Maniu, nr. 3, Jud. Sălaj, telefon 0260-610550; fax: 0260-661869, e-mail: primaria@zalausi.ro. 
cod fiscal 4291786, cont nr. R082 TREZ 24A8 4500 0710 130X deschis ia Trezoreria Zalău, 
reprezentat prin Ionel Ciunt-Primar, Bianca Marina Fazacaş-Secretar general şi ec. Păuşan 
Margareta, Şef Serviciul Financiar Contabilitate, Buget, în calitate de achizitor,

Prestatorul: S.C. PROEXCO S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Jiului, nr,16, jud. Bihor, tel: 
0359.467.275, fax: 0359.815.312, tel: 0743.124.591, cod fiscal RO 17801909, număr de 
înmatriculare J05//1593/2005, cont. R066 TREZ 0765 069X XXOO 4491 deschis la Oradea, 
reprezentată prin Administrator Moca Eugen, în calitate de prestator.

a intervenit prezentul act adiţional, încheiat în baza Adresei nr. 101/08.10.2020.2020 a S.C. 
PROEXCO S.R.L. Oradea, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 56377/08.10.2020 şi a 
Referatului Direcţiei tehnice. Serviciul investiţii, achiziţii publice nr. 59163/21.10.2020.

Art.l Se prelungeşte cu 46 zile durata prestării serviciilor prevăzută la art.6.1 din contract, 
respectiv se decalează termenul de finalizare a documentaţiilor ce fac obiectul Etapei II din 
contract (documentaţia faza PT), de la data de 30.10.2020 până la data de 15.12.2020.

Art.2 Celelalte articole din conti'act rămân nemodificate.
Art.3 Prezentul Act adiţional face parte integrantă din Contractul de servicii nr. 

31607/16.05.2018 şi s-a întocmit în 3 exemplare din care 2 exemplare pentru achizitor şi 1 
exemplar pentru prestator.

ACHIZITOR,
MUNICIPIUL ZALAU,

PRIM 
loneât

, între

şi

PRESTATOR,
S.C. PROEXCO S.R.L. 

ADMINISTRATOR3^ Mo
«:v.

SECRETAR CTlNp^L, 
Bianca ;;^zacaş

ŞEF SEimjâu FINANCIAR,/ 
CONTABILITATE, BUGET, ' ]\

7^^ AU i * ' î.

V

ec. PăuşaandH
2. ^ )

argareta

ŞEF SERVICIU 
COMUNITARE 

ing. Ci

ITORIZARE SERVICII 
^ILITĂŢI PUBLICE

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC,

întocmit, ing.Delia Hanga, /
DT/SIAP/PA/DH/3ex

http://wwiiv.zalausj.ro
mailto:primaria@zalausj.ro
mailto:primaria@zalausi.ro


MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016 - Zalâu, Piaţa luiiu Maniu nr,3. Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
h ://w ww. za la u sj. ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail; primaria@zalausj.ro

ACT ADIŢIONAL NR. 3 
LA CONTRACTUL DE SERVICII 

Nr. 31608 din 16.05.2018

încheiat azi -fo. Oi. şi îm-egistrat la Municipiul Zalău cu nr.
MUNICIPIUL ZALĂU, cu sediul în Municipiul Zalău, P-ţa I. Maniu, nr. 3, jud Sălaj, telefon: 

0260/610550; fax: 0260/661869, e-mail:primaria(gzalausj.ro, cod fiscal 4291786, cont nr. R082 TREZ 
24A8 4500 0710 130X, deschis la Trezoreria Zalău, reprezentat prin Ionel Ciunt - Primar, Claudia 
Florica Ardelean - Secretar general şi ec. Mariana Cuibuş - Director economic, în calitate de 
achizitor, pe de o parte

între :

şi
cu sediul în mun. Oradea, str. Jiului, nr. 16, jud. Bihor, tel.

cod fiscal
S.C. PROEXCO S.R.L.

0359/467.275, fax. 0359/815.312, mobil: 0743/124.591, e-mail; office@,proexco.ro,
R017801909, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J05/1593/2005, cont nr. R066 TREZ 0765 069X 
XXOO 4491, deschis la Trezoreria Oradea, reprezentată prin Eugen Moca, administrator, în calitate de 
prestator, pe de altă parte

a intervenit prezentul act adiţional, încheiat în baza Adresei nr. 85/07.08.2020 a S.C. PROEXCO 
S.R.L. Oradea, înregistrată la Municipiul Zalău cu nr. 43145/10.08.2020 şi a Referatului Direcţiei tehnice 
- Serviciul investiţii, achiziţii publice, nr. 43191/10.08.2020.

Art. 1. Se prelungeşte cu 21 zile durata prestării serviciilor prevăzută la art. 6.1 din contract, respectiv se 
decalează tennenul de finalizare a documentaţiei tehnico-economice, faza PT, ce face obiectul Etapei 11 
din contract, de la data de 10.08.2020 până Ia data de 31.08.2020.
Art. 2. Celelalte articole din contract rămân nemodificate.
Art. 3. Prezentul Act adiţional face parte integrantă din Contractul de servicii nr. 31608 din 16.05.2018 şi 
s-a întocmit în 3 exemplare, din care 2 exemplare pentru achizitor şi 1 exemplar pentru prestator.

Achizitor^v^ut 
Municipiu^^alău

Prestator,
S.C. PROEXCO S.R.L. Oradea

Administrator, 
Eugen MocaIonel

Se^ycraTgeneral, 
Claudia Florica Ardelean

Şef serviciu
contabilitate, bugfe|^»4v 

ec. Margareta

tx :

\\

Şef serviciu deA^nitorizjţre 
servicii cdnjwn^re de 

utilită^imţilice 
ing. Rodica CIURTE

Avizat Servici

\ întocmit, 
Delia Hanga DT-SIAP/AP/DH/3ex.

mailto:primaria@zalausj.ro

