


t. echipamente - masinile si aparatele care var face sau fac parte din lucrarile permanente;
x. modificare - schimbare adusa specificatiilor dispusa de catre beneficiar potrivit contractului ;
xi. subcontractant - foseamna orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica �i care
executa �i/sau fumizeaza anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc activitati care fac
parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in fata contractantului de organizarea �i derularea tuturor
etapelor necesare in acest scop;
y. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre�elii sau vinei acestora, care
nu putea fi prevazut la momentul 1ncheierii contractului �i care face imposibila executarea �i, respectiv, fodeplinire
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este
considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fiira a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
z. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3 .Interpretare 
3.1. in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular var include forma de 
plural �i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica fo mod diferit. 
3.3.Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele contractului. 
3.4.Ca urmare, prevederile contractului var fi citite si interpretate ca parte din contract, fo urmatoarea ordine de 
prioritate: 
- Prevederile legii romane ;
- Prezentul contract, impreuna cu anexele sale ;
- Oferta ca�tigatoare.

4. Obiectul principal al contractului

Clauze obligatorii 

4.1.Obiectul principal al contractului Ii const1tu1e ,,CONSTRUIRE PASAJ SUPRATERAN PENTRU

FLUIDIZAREA TRAFICULUI AUTO IN ZONA CATELU", fo perioada/perioadele convenite �i 1n conformitate
cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru 1ndeplinirea obligatiilor prevazute la art.
4.3. Pretul convenit pentru fodeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate, platibil
executantului de catre achizitor este de 24.360.270,39 lei inclusiv T.V.A., din care T.V.A 3.889.454,93 lei, valoare

exclusiv TVA 20.470.815,46 lei exclusiv T.V.A., pentru obiectivele prevazute fo anexa la prezentul contract.

5. Pretul contractului
5.1. Pretul convenit pentru 1ndeplinirea contractului conform contractului de lucrari platibil executantului de catre
achizitor este de 24.360.270,39 lei inclusiv TVA, din care TV A 3.889.454,93 lei conform legii.
5.2. Sursa de finantare - Buget local: 84.02.03.03 - 71.01.01 - 5.999.634,78 lei - Credite bugetare 

84.02.03.03 - 71.01.01 - 18.360.635,61 lei - Credite de angajament 

6. Durata contractului
6.1. Contractul intra 1n vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti, si este valabil pana la data focheierii 
procesului verbal de receptie finala. 

7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului \'ncepe dupa predarea amplasamentului �i emiterea ordinului de incepere. 
7.2. Termenul de executie este del2 luni, calculat de la data prevazuta 1n ordinul de focepere a lucrarilor, dupa 
obtinerea autorizatiei de construire. in ordinul de 1ncepere va fi mentionata data de focepere a lucrarilor, care nu va fi 
mai mica de 72 ore (3 zile ). Aceasta data nu va fi aceia�i cu data ordinului de incepere. 
7.3. - Termenul de executie se va decala corespunzator cu numarul de zile calendaristice atunci cand intervine orice fel
de sistare comunicata de achizitor. 

8. Documentele contractului
8 .1. Documentele contractului sunt: 

a. Caietul de sarcini;
b. Propunerea tehnica;
c. Proiecte tehnice;



t. echipamente - masinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente;
x. modificare - schimbare adusa specificatiilor dispusa de catre beneficiar potrivit contractului ;
xi. subcontractant - inseamna orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica �i care
executa �i/sau fumizeaza anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc activitati care fac
parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in fata contractantului de organizarea �i derularea tuturor
etapelor necesare in acest scop;
y. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre�elii sau vinei acestora, care
nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului �i care face imposibila executarea �i, respectiv, indeplinire
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este
considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, :fara a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
z. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3 .Interpretare 
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de 
plural �i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit. 
3.3.Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele contractului. 
3.4.Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contract, in urmatoarea ordine de 
prioritate: 
- Prevederile legii romane ;
- Prezentul contract, impreuna cu anexele sale ;
- Oferta ca�tigatoare.

Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului
4.1.Obiectul principal al contractului il conshtu1e ,,CONSTRUIRE PASAJ SUPRATERAN PENTRU

FLUIDIZAREA TRAFICULUI AUTO IN ZONA CATELU", in perioada/perioadele convenite �i in conformitate
cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la art.
4.3. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate, platibil
executantului de catre achizitor este de 24.360.270,39 lei inclusiv T.V.A., din care T.V.A 3.889.454,93 lei, valoare

exclusiv TVA 20.470.815,46 lei exclusiv T.V.A., pentru obiectivele prevazute in anexa la prezentul contract.

5. Pretul contractului
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului conform contractului de lucrari platibil executantului de catre
achizitor este de 24.360.270,39 lei inclusiv TVA, din care TV A 3.889.454,93 lei conform legii.
5.2. Sursa de finantare: 84.02.03.03 - 71.01.01

6. Durata contractului
6.1. Contractul intra in vigoare Ia data semnarii acestuia de catre ambele parti, si este valabil pana la data incheierii 
procesului verbal de receptie finala. 

7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului incepe dupa predarea amplasamentului �i emiterea ordinului de incepere. 
7.2. Termenul de executie este de12 luni, calculat de la data prevazuta in ordinul de incepere a lucrarilor, dupa 
obtinerea autorizatiei de construire. in ordinul de incepere va fi mentionata data de incepere a lucrarilor, care nu va fi 
mai mica de 72 ore (3 zile ). Aceasta data nu va fi aceia�i cu data ordinului de incepere. 
7.3. - Termenul de executie se va decala corespunzator cu numarul de zile calendaristice atunci cand intervine orice fel
de sistare comunicata de achizitor. 

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt: 

a. Caietul de sarcini;
b. Propunerea tehnica;
c. Proiecte tehnice;



d. Propunerea financiara;
e. Garantia de buna executie;
f. Contractele incheiate cu subcontractantii, daca este cazul;
g. Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul.
h. Anexe.

8.2. in situatia in care, in cursul executarii obligatiilor contractuale, intervin conflicte/contradiqii 'intre prevederile 
propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini. Ordinea de precedenta 
este cea stabilita la pct. 8.1. ,,Documentele Contractului". 

9. Protectia patrimoniului cultural national
9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite
pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, 'in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.
9.2. Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii lor sau oricare alte persoane sa nu
'indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar
9.3. imediat dupa descoperirea �i 'inainte de 'indepartarea lor, de a 'in�tiinta achizitorul despre aceasta descoperire �i de a
'indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind 'indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii
executantul sufera 'intarzieri �i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

9.4. Achizitorul are obligatia, de 'indata ce a luat la cuno�tinta despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 9.1, 
de a 'in�tiinta 'in acest sens organele de politie �i comisia monumentelor istorice. 

1O.Obligatiile principale executantului 
10.1 - Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze �i sa 'intretina lucrarile de reabilitare termica a blocurilor de 
locuinte din sectorul 3. 
10.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa �i finaliza lucrarile, precum �i de a remedia viciile ascunse, cu atentia 
�i promptitudi11ea cuve11ita, 'in co11cordanta cu obligatiile asumate pri11 contract, 111 limitele prevazute de prezentul 
contract. 
(2) Executa11tul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de mu11ca, materialele, i11stalatiile,
echipamentele �i toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de �i pentru contract, 'in masura 'in
care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta 'in contract sau se poate deduce 'in mod rezonabil din contract.
10.3 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, 'inainte de 'inceperea executiei lucrarii, spre aprobare,
graficul de executie �i graficul de plati, 'in ordinea tehnologica de executie.
10.4. - (I) Executantul este pe deplin responsabil pentru co11formitatea, stabilitatea �i siguranta tuturor operatiunilor
executate pe �antier, precum �i pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor �i a reglementarilor
legii privind calitatea 'in construqii.
(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta 'in vederea consultarii
de catre lnspectia de Stat 'in Construqii, Lucrari Publice, Urbanism �i Amenajarea Teritoriului, precum �i de catre
persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul �i caietele de sarcini care nu au fost 'intocmite de el.
(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate 'in anexele contractului,
caietele de masuratori (ata�amentele) �i, dupa caz, 'in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor �i
orice alte documente pe care executantul trebuie sa le 'intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.
10.5 - ( 1) Executa11tul are obligatia de a respecta �i executa dispozitiile achizitorului 'in orice problema, mentionata
sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul 111 care executa11tul considera ca dispozitiile achizitorului sunt
11ejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, 'in scris, fara ca obiectiile respective sa ii absolve de
obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului 'in care acestea contravin prevederilor legale.
(2) In cazul 'in care respectarea �i executarea dispozitiilor prevazute la alin.( 1) determina dificultati 'in executie care
genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
10.6 - (I) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum �i de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor �i resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilitatii respective.
(2) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul
oricarei pa11i a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei
in care eroarea respectiva este rezultatul datelor i11corecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea
trasarii de catre proiectant, executa11tul are obligatia de a proteja �i pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte
folosite la trasarea lucrarilor.
10.7 - Pe parcursul executiei lucrarilor �i remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:



i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe �antier este autorizata �i de a mentine
�antierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) �i lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate �i ocupate de
catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a procura �i de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma �i paza,
cand �i unde sunt necesare sau au fast solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul
protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe �i in afara �antierului �i pentru a evita orice
paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori
generati de metodele sale de lucru.
10.8 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor �i
instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii
procesului-verbal de receptie a lucrarii.
10.9 - ( 1) Pe parcursul executiei lucrarilor �i al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura permisa
de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea �i ocuparea drumurilor �i cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in
posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor- interese,
costurilor, taxelor �i cheltuielilor, indiferent de natura !or, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1),
pentru care responsabilitatea revine executantului.
10.10 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe
traseul �antierului �i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre
subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege �i va folosi vehiculele, va limita �i repartiza incarcaturile, in
a�a fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, de pe �i pe �antier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari
sau distrugeri ale drumurilor �i podurilor respective.
(2) in cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transpmtului pe apa, atunci prevederile de la
alin.( l )  vor fi interpretate in maniera in care prin ,,drum" se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura
aferenta caii navigabile �i prin ,,vehicul" se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in
consecinta.
(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe
traseul �antierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are
obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil �i va plati consolidarea,
modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul �antierului.
10.11 - ( 1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:
i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe �antier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna �i indeparta de pe �antier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt
necesare.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe �antier, pana la sfar�itul perioadei de garantie, numai acele materiale,
echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de
garantie.
10.12 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un
interval de 3 ani de la receptia lucrarii �i, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor �i detaliilor de executie aferente executiei
lucrarii.
10.13 - Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii �i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,
marci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in
legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; �i
ii) daune-interese, costuri, taxe �i cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare
rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

11.Obligatiile achizitorului
11.1 Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia, finalizarea �1 intretinerea
lucrarilor prevazute la art. 4.1.



11.2 La 1nceperea lucriirilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile �i avizele necesare executiei 
I ucriiri I or. 
11.3 (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fiirii platii, dacii nu s-a convenit altfel, 
urmiitoarele: 
a) amplasamentul lucriirii, liber de orice sarcinii;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare �i pentru organizarea de �antier;
c) ciiile de acces rutier �i racordurile de cale feratii;
d) racordurile pentru utilitiiti (apii, gaz, energie, canalizare etc.), panii la limita amplasamentului �antierului.
(2) Costurile pentru consumul de utilitiiti, precum �i eel al contoarelor sau al altor aparate de miisurat se suportii de
ciitre executant.
11.4 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesarii pentru executia 
lucriirilor contractate, fiirii platii, in patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucriirii. 
11.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referintii, ciiilor de circulatie �i a
limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum �i pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere 
a terenului. 
11.6 - Achizitorul are obligatia de a examina �i miisura lucriirile care devin ascunse in eel mult 5 zile de la notificarea
executantului. 
11.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor �i a oriciiror alte informatii furnizate
executantului, precum �i pentru dispozitiile �i livriirile sale. 
12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1. In cazul in care, din vina sa exclusivii, executantul nu reu�e�te sii-�i indeplineascii obligatiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobanda legalii penalizatoare previizutii la 
art. 3 alin. 2 1 din Ordonanta Guvemului nr. 13/2011 privind dobanda legal ii remuneratorie �i penalizatoare pentru 
obligatii biine�ti, precum �i pentru reglementarea unor miisuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobatii prin Legea 
nr. 43/2012, cu completiirile ulterioare. Dobanda legal ii penalizatoare se aplicii pentru fiecare zi de intarziere, panii la 
indeplinirea efectivii a obligatiilor. 
12.2. In cazul in care, din vina sa exclusivii, achizitorul nu i�i onoreazii facturile in termenul stabilit, executantul are 
dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare aplicate la valoarea pliitii neefectuate, in conformitate cu art. 4 
din Legea nr. 72/2013 privind miisurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de platii a unor sume de 
bani rezultand din contracte incheiate intre profesioni�ti �i intre ace�tia �i autoritati contractante. Dobanda legalii 
penalizatoare se aplicii pentru fiecare zi de intarziere, panii la indeplinirea efectivii a obligatiilor. 
12.3. Achizitorul i�i rezervii dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisii adresatii executantului, fiirii nicio 
compensatie, dacii acesta din urmii intra in insolventii, cu conditia ca aceastii anulare sii un prejudicieze sau sii afecteze 
dreptul la actiune sau despiigubire pentru executant. ln acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunziitoare pentru partea din contract 111deplinitii panii la data denuntiirii unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 

13. Garantia de bunii executie a contractului
13.1. Executantul se obligii sii constituie garantia de bunii executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea
contractului de lucriiri fiirii TV A, in valoare de 2.047.081,55 lei.
13.2. Garantia de buna executie se va constitui in una din formele previizute la art. 40 din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicii/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice din 02.06.2016, aprobate prin Hotiirarea nr. 395/2016 cu modificiirile �i completiirile
ulterioare , care devine anexii la contract.
13.3. Executantul se obligii sii constituie garantia de bunii executie a contractului in termen de 5 zile lucriitoare de la
data semniirii contractului de achizitie publicii, conform art. 39 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicii/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice din 02.06.2016, a probate prin Hotiirarea nr. 395/2016, cu modificiirile �i completiirile ulterioare.
13.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bunii executie, oricand pe parcursul indeplinirii
contractului de achizitie publicii, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu i�i indepline�te din culpa
sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bunii executie autoritatea
contractantii are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat �i emitentului instrumentului de garantare,
precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum �i modul de calcul al prejudiciului. in situatia executiirii garantiei
de bunii executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauzii raportat la restul riimas de
executat.
13.5. Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de bunii executie, conform art. 42 alin. ( 4) din din Nonnele
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicii/acordului-cadru din



Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice din 02.06.2016, aprobate prin Hotararea nr. 395/2016, cu modificarile �i 
completarile ulterioare ,dupa cum urmeaza: 
a) 70% din valoarea garantiei, tn terrnen de 14 zile de la data tncheierii procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, daca nu a ridicat pana Ia acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-
verbal de receptie finala.

14. Inceperea �i executia lucrarilor
14.1. ( 1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in tennen de 3 zile de la primirea ordinului de incepere din
partea achizitorului. Executantul trebuie sa notifice achizitorului data inceperii efective a lucrarilor.
14.2. (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie �i sa fie terminate la data stabilita.
Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie de detaliu,
alcatuit tn ordinea tehnologica de executie. In cazul tn care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desr�urarea lucrarilor 
nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic 
revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu ii va scuti pe executant de nici 
una dintre indatoririle asumate prin contract. 

(3) In cazul 1n care executantul \'ntarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu t�i indepline�te
tndatoririle prevazute in prezentul contract, achizitorul este tndreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care 
activitatea sa intre in normal �i sa ti avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ti va rezilia 
contractul. 
14.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfa�urarea executiei lucrarilor �i de a stabili conforrnitatea Ior. 
Partile contractante au obligatia de a notifica, tn scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional 
pentru acest scop, �i anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului�i dirigintele de �antier sau, daca 
este cazul, alta persoana fizica saujuridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe �antier, 111 ateliere, depozite �i
oriunde t�i desfa�oara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea 
lucrarilor ascunse. 
14.4. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta 111 documentatia de executie. 

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele �i materialele necesare pentru verificarea,
masurarea �i testarea lucrarilor. Costul probelor �i incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului. 

(3) Probele neprevazute �i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse tn opera vor fi
suportate de executant daca se dovede�te ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in 
conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
14.5. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului prin 
consultantul lucrarilor. 

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt
finalizate, pentru a fi examinate �i masurate. 

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, �i de a reface
aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. 

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare �i au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea �i refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar tn caz 
contrar, de catre executant. 

15. Intarzierea �i sistarea lucrarilor
15. l.In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului �i nu a survenit prin tncalcarea contractului de

catre acesta 
Indreptate�te executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, 
atunci, prin consultare, partile vor stabili: 

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

16. Finalizarea lucrarilor
16.1. Ansamblul lucrarilor, prevazut a fi finalizat tntr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat tn
termenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.



16.2. (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, 'in scris, achizitorului ca sunt 'indeplinite 
conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. 
(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate �i a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca
sunt 'intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul 'in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente,
acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se �i termenele pentru remediere �i finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor �i deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de
receptie.
16.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul 'indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor
acestuia cu documentatia de executie �i cu reglementarile 'in vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul are
dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
16.4 Receptia se poate face �i pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic �i functional.

17. Perioada de garantie acordata lucrarilor
17 .1. Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor �i pana la receptia finala, respectiv 60 de
luni.
17 .2 ( 1) In perioada de garantie, executantul are obi igatia, 'in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa to ate
lucrarile de modificare, reconstructie �i remediere a viciilor �i altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzel or
contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(I ), pe cheltuiala proprie, 'in cazul 'in care
ele sunt necesare datorita:
i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau ne'indeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care 'ii revin 'in
baza contractului.
(3) In cazul 'in care defeqiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform
prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat �i platit ca lucrari suplimentare.
17.3 In cazul 'in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este 'indreptatit sa
angajeze �i sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre
achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia, sau din garantia de buna executie constituita.

18. Modalitati de plata
18.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant, 'in termen de maxim 30 de zile de la data 'inregistrarii
facturilor depuse de acesta la Directia Economica, din cadrul Sectorului 3 pe baza acestora, dupa acceptarea situatiilor de
lucrari. Plata finala va fi efectuata in baza Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Termenul pentru
acceptarea situatiilor de lucrari 10 zile.
18.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile 'in termenul convenit la art. 18.1, atunci executantul are dreptul de a sista
executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul 'i�i onoreaza restanta, executantul va relua
executarea lucrarilor 'in eel mai scurt timp posibil.
18.3 - Achizitorul nu va acorda avans executantului.
18.4 - ( 1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului ................................................ in contul 
........................................................... deschis la Trezoreria ....................................... , la valoarea lucrarilor executate 
conform contractului �i 'in termenul prevazut la art. I 8.1. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o 
situatie de lucrari partiale, 'intocmita astfel 'incat sa asigure o rapida �i sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari 
partiale achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului �i convenite cu acesta. Alte scazaminte 
nu se pot face decat 'in cazurile 'in care ele sunt prevazute 'in contract sau ca urmare a unor prevederi legale. (2) Platile 
partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea �i garantia de buna executie a 
executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate. 
18.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea �i acceptarea situatiei de plata definitive de catre 
achizitor, dar nu mai devreme de data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Daca verificarea se 
prelunge�te din diferite motive, dar, 'in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt 'in 
litigiu va fi platita imediat. 
18.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia 
de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform 
prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile 
executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala. 

19. Ajustarea pretului contractului
19.1. Pentru lucrarile executate �i pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele



declarate in propunerea financiara. 
19.2. Pretul contractului poate fi ajustat numai in cazul in care au lac modificari legislative sau au fast emise de catre 
autoritatea locala acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite 
locale al caror efect se reflecta in cresterea/diminuare costurilor pe baza carora s-au fundamentat preturile ofertate. 

20. Asigurari
20.1. (I) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile
ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc,
personalul propriu �i reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum �i daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre
executant din capitolul "Cheltuieli indirecte". 

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de ciite ori i se va cere, polita sau politele de asigurare �i
recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate persoanele
angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare �i recipisele 
pentru plata primelor curente (actualizate). 
20.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau 
ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui 
accident sau prejudiciu rezultiind din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia. 

21. Amendamente
21.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii Contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia,
prin act aditional, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare �i in confarmitate cu art. 221 din Legea nr.98/2016.
21.2. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului sau dreptului autoritatii
contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute acestuia in conformitate cu dispozitiile dreptului comun,
autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia, in cazul
modificarii contractului in alte conditii deciit cele prevazute de prevederile legale in vigoare.

22. Subcontractanti
22.3. La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea catre
Anchizitor a contractelor incheiate de catre Executant cu subcontractantii nominalizati in oferta sau declarati ulterior,
astfel inciit activitatile ce revin acestora, precum �i sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind
anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu, insa fara a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentantii
legali ai noilor subcontractanti, datele de contact, activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, valoarea aferenta
prestatiilor, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor optiunea de cesionare a contractului in favoarea
Achizitorului, daca este cazul, in conditiile legii.
22.2 Executantul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de executie a Contractului, cu conditia
ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a acestuia, in conformitate cu cele prevazute expres de legislatia
in vigoare privind achizitiile publice.
22.3 Executantul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontractant, in perioada de executie a contractului
fara acordul prealabi al Achizitorului. Orice solicitare privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti va fi inaintata
de catre Executant in vederea obtinerii acordului Achizitorului intr- un termen rezonabil �i care nu va putea fi mai mic
de 15 zile inainte de momentul inceperii activitatii de catre noii subcontractanti.
22.4 In situatia prevazuta la pct. 22.2, Executant poate inlocui/implica subcontractantii in perioada de executie a
contractului, in urmatoarele cazuri:
1. inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta �i ale caror activitati au fast indicate in - aceasta ca fiind

realizate de subcontractanti;
ii. declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care Iucrarile ce

urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fora a se indica initial optiunea subcontractarii acestora.
111. renuntarea de catre subcontractanti
iv. retragerea subcontractantilor din contract de catre Executant.
22.5 In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligati sa prezinte:
i. o declaratie pe proprie raspundere prin care i�i asuma prevederile caietului de sarcini, propunerea tehnica �i
financiara depusa de catre Executant Ia oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii;
ii. contractele de subcontractare incheiate intre Executant �i noii subcontractanti ce var cuprinde obligatoriu �i fara a se
limita la acestea;
iv. informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact �i reprezentantii legali, valoarea



aferenta activitatii ce va face obiectul contractului, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor, daca este cazul; viii. 
certificatele �i alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere �i a 
resurselor/capabilitatilor corespunzatoare paqilor de implicare in contractul de achizitie publica. 
22.6 Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza tn nici o situatie raspunderea 
Executantului tn ceea ce prive�te modul de indeplinire a Contractului. 
22.7 In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, in conditiile legislatiei achizitiilor, iar Executantul se 
obliga sa cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele tncheiate cu subcontractantii acestuia, Executantul obligandu
se totodata sa introduca in contractele sale cu subcontractorii clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va 
fi continuat de subcontractanti. Dispozitiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o 
situatie raspunderea Executantului fata de Achizitor in ceea ce prive�te modul de indepiinire a Contractului. 
22.8 AchizitoruI poate proceda la rezilierea uniiaterala a contractuiui, fara efectuarea vreunei alte formalitati �i fiira 
interventia instantei de judecata, tn situatia in care Executantul subcontracteaza/cesioneaza cu incalcarea prevederilor 
legislatiei in vigoare, drepturile �i obligatiile sale. 

23. Plata directa catre subcontractanti
23.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/paqilor din Contract indeplinite de catre subcontractanti daca
ace�tia si-au exprimat in mod expres aceasta optiune, conform dispozitiior legale aplicabile privind achizitiile publice.
23.2 In aplicarea prevederiior pct. 23.1. subcontractantii i�i vor exprima la momentul nominalizarii lor in oferta si
oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in Contract, dupa caz,
optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor.
23.3 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este
confirmata prin documente agreate de toate cele 3 pa1ti, respectiv Achizitor, Executant si subcontractant sau de
Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor
asumate de subcontractant.
23.4 In aplicarea prevederilor pct. 22.7 Acordul partilor se poate materializa prin incheierea unui act aditional Ia
contract intre Achizitor, Executant si Subcontractant atunci cand contractul de subcontractare este cesionat
Achizitorului.

24. Tertul Sustinator
24.1 Prezentul Contract reprezinta �i contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din incalcarea obligatiiior ce
ii revin teqului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea
prezentului contract, Executantul consimte ca Achizitorul se poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma
incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie Ia daune pe care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului
sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta.

25. Neindeplinirea Obiigatiilor
25.1 Neindeplinirea Obligatiilor de catre Executant
25.1.1 Daca Executantul abandoneaza lucrarile, refuza sau nu reu�e�te sa respecte instructiunile Achizitorului sau nu
reu�e�te sa duca la indepiinire obligatiiie asumate in conformitate cu graficul de executie, AchizitoruI va emite o
notificare cu referire la acest articol, prin care sa specifice obligatiiie ne\'ndeplinite, acordand un termen de 10 zile pentru
executarea obligatiei, fiira a elimina dreptul achizitorului de a percepe penalitati de intarziere. Daca ExecutantuI nu se
conformeaza, AchizitoruI considera contractul reziiiat de plin drept, fara nicio alta formalitate sau interventia vreunei
instante, Executantul urmand sa plateasca penalitati si daune interese in cuantum egal cu valoarea neexecutata a
contractului.
25.1.2. Dupa reziliere Executantul trebuie sa predea amplasamentul in termen de 10 zile de la primirea notificarii de
reziliere �i sa paraseasca $antierul, la.sand pe $antier Materialele �i Echipamentele platite de catre Achizitor.
25.1.3. In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul datoreaza
Achizitoruiui daune-interese in cuantum egal cu vaioarea garantiei de buna executie, pe care AchizitoruI o retine. In
situatia in care valoarea prejudiciuiui suferit de Achizitor este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie,
AchizitoruI solicita iar executantul este obligat sa piateasca diferenta in termen de 10 ziie de Ia primirea notificarii
Achizitorului. In orice situatie, Achizitorul pastreaza dreptul recuperarii prejudiciului produs de Executant, in fata
instantelor judecatore�ti competente.
25.1.4 Fara a aduce atingere celorlalte dispozitii din prezentul Contract �i precum �i fiira a prejudicia drepturiie
Achizitoruiui ce decurg din prezentuI, ExecutantuI declara �i accepta in mod expres ca va suporta contravaioarea
oricaror sanctiuni/corectii financiare apiicate Achizitoruiui de catre finantator in situatia in care aceste sanctiuni/corectii
sunt cauzate de neindepiinirea obiigatiiior asumate /indeplinirea defectuoasa a obiigatiiior contractuaie de catre
Executant. in acest sens ExecutantuI va fi notificat de catre Achizitor in baza documenteior transmise de catre
autoritatiie cu atributii/competente in acordarea finantarii nerambursabile de plata contravalorii oricaror



sanctiuni/corectii financiare aplicate. 
25.2Neindeplinirea Obligatiilor de catre Achizitor 
25.2.1. in cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusiva, nu i�i onoreaza obligatia de plata a facturii in termenul 
prevazut la art.14, Executant are dreptul de a solicita plata dobiinzii legale penalizatoare, aplicata la valoarea platii 
neefectuate, in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intiirzierii in 
executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultiind din contracte incheiate intre profesioni�ti �i intre ace�tia �i 
autoritati contractante, dar nu mai mult deciit valoarea contractului. 

26. incetarea Contractului
26.1. ( 1) Prezentul contract inceteaza de drept:
-prin ajungerea la termen
-prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligatii de aplicare a unor proceduri in raport cu anumite
praguri valorice.

27. Clauze specifice de incetare a Contractului
27.1. In situatia modificarii lucrarilor cu incalcarea prevederilor art. 15, Achizitorul are dreptul de a denunta
unilateral contractul.
27.2 Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului autoritatii
contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in conformitate cu dispozitiile
dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia in una
dintre urmatoarele situatii:

1. Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire, conform legislatiei in vigoare;

11. Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului respectiv, aviind in vedere o incalcare grava a obligatiilor
care rezulta din legislatia europeana relevanta �i care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a
Uniunii Europene.

27.3 Contractul este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat cii�tigator cu care Achizitorul a incheiat 
Contractul se angajeaza sau incheie orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul 
indeplinirii contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a 
solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fo�ti angajati ai autoritatii 
contractante sau ai fumizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea 
contractanta/fumizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior 
atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de eel putin 12 luni de la incheierea contractului. 
27.4 Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) 
zile Executantului, fara necesitatea unei alte formalitati �i fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in 
oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitiindu - se la acestea: 

i. Executantul nu executa Contractul in conformitate cu obligatiile asumate (incluziind, fara a se limita la
acestea, executarea necorespunzatoare, executarea cu intiirziere, executarea partiala/incompleta etc);

11. Executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire instructiunile emise de catre Achizitor ori refuza sa
raspunda solicitarilor acestuia;

iii. Executantul cesioneaza obligatiile rezultate din Contract ori subcontracteaza cu nerespectarea prevederilor
prezentului Contract;

1v. Executantul �i/sau Reprezentantii sai legali au fost condamnati pentru o infractiune in legatura cu exercitarea 
profesiei printr-o Hotariire Judecatoreasca definitiva; 

v. Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita �i justificata prin orice mijloc de proba de
catre Achizitor;

vi. lmpotriva Executantului �i/sau Reprezentantilor sai legali a fost pronuntata o Hotariire aviind autoritate de lucru
judecat cu privire Ia frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in
dauna intereselor nationale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;

v11. Executantul nu fumizeaza garantiile sau asigurarile solicitate prin prezentul contract, sau persoana care
fumizeaza Garantia sau asigurarea nu este in masura sa i�i indeplineasca angajamentele;

v111. Executantul �i/sau reprezentantii acestuia dau sau se ofera sa dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de
mita, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensa pentru:

ix. a actiona sau a inceta sa actioneze in legatura cu contractul;
x. a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoana care are legatura cu contractul;
x1. sau daca oricare din membrii personalului Executantului, agenti sau Subcontractanti dau sau se ofera sa dea 

(direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul descris in acest paragraf. 
xu. In cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedura de acordare a unei finantari din bugetul CE, Executantul 



a fost declarat culpabil de inciilcarea grava a contractului ca rezultat al neexecutiirii obligatiilor Contractuale; 
xm. Pentru nerespectarea obligatiilor privind conflictul de interese; 
xiv. in oricare dintre situatiile pentru care in mod expres este prevazut in contract dreptul prmitentului - Achizitor de

a solicita rezilierea.
xv. Are Joe orice modiftcare organizationalii care implicii o schimbare cu privire la personalitatea juridicii, natura

sau controlul Executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modiftcari sunt inregistrate intr-un Act
Aditional la prezentul contract;

xvi. Aparitia oriciirei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului, inclusiv intreruperea
ftnantarii din motive neimputabile Achizitorului;

27.5 In cazul producerii/ aparitiei oriciiruia din evenimentele sau circumstantele precizate la pct. 27.4 lit.i. - xiii, 
Achizitorul, la implinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul sii rezilieze Contractul, rezilierea operand de 
plin drept fiira nicio alta notiftcare prealabilii, fiirii incuviintarea vreunei instante judeciitore�ti �i/sau arbitrale �i fiirii a 
mai ft necesara indeplinirea vreunei alte formalitati �i, dupa caz, sa evacueze Executantul din locatia Achizitorului. La 
rezilierea Contractului, Achizitorul are dreptul la despiigubiri cu titlu de daune - interese compensatorii. 
27.6 Dacii, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediaza situatiile invocate de catre Achizitor ca 
motiv al rezilierii, in�tiintarea inceteazii sii aibii efect, iar Achizitorul nu va mai ft indreptiitit sa rezilieze Contractul, sub 
conditia ca situatia de inciilcare a obligatiilor Contractuale generata de Executant sii nu pericliteze ftnalizarea in bune 
conditii �i la timp a Contractului, caz in care, pe langii dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi indreptatit �i la plata 
de daune-interese. 
27.7 In perioada de preaviz susmentionatii Executantul este considerat, de drept, in intarziere, acesta fiind obligat la 
plata de penalitati. 
27.8 Incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile 
Contractante. 
27.9 Prevederile prezentelor clauze nu inliiturii riispunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea 
Contractului. 

28. Forta Majora
28.1 Dacii o Parte este sau va fi impiedicatii prin Forta Majorii sii i�i indeplineascii oricare din obligatiile sale, Partea
afectata va notifica cealaltii Parte in termen de 3 zile de la data constatarii interventiei acestor imprejuriiri si va lua toate
masurile care se impun in vederea inliiturarii sau limitiirii consecintelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti. Dacii
este necesar, Executantul va suspenda executia Lucriirilor �i, in miisura in care, in prealabil, s-a convenit astfel cu
achizitorul, va retrage Utilajele Executantului de pe �antier.Forta majora exonereazii partile contractante de indeplinirea
obligatiilor contractuale asumate, pe toatii perioada in care actioneazii, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.
28.2 Forta majora nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor piirtilor pentru lucriirile executate anterior interventiei
imprejuriirilor ce justifica suspendarea executiirii contractului.
28.3 Dacii aceastii situatie continua timp de 30 zile, oricare dintre Piirti va putea sii transmitii o notificare
de incetare a Contractului care va produce efecte in termen de 5 zile de la data primirii notiftciirii.

29. Solutionarea litigiilor
29 .1. Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice
neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
29.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve
in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele
judecatoresti de la sediul achizitorului.

30. Limba care guvemeazii contractul
30.1. Limba care guvemeazii contractul este limba romanii. 

31. Comunicari
31.1. ( 1) Orice comunicare intre piirti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat �i in momentul primirii.
31.2. Comuniciirile intre piirti se pot face �i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia conftrmiirii in 
scris a primirii comuniciirii. 
31.3. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresatii de una dintre acestea celeilalte este valabil 
indeplinitii dacii va fi transmisii la sediul prevazut in Partea introductivii a prezentului Contract. 
31.4. In cazul in care notiftcarea se face pe cale po�talii, ea va fi transmisii, prin scrisoare recomandatii, cu conftrmare 
de primire �i se considera primitii de destinatar la data mentionatii de oficiul po�tal primitor pe aceasta confirmare. 
31.5. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraii primitii in prima zi lucratoare dupii cea in care a fost 




