
CONTRACT DE PROIECT ARE SI 
0 L ANTA IN PROIECTARE 

Nr. ... : ........ din d.$__.p!t:_&µ 

Art. I. PA.RTILE CONTRACTANTE 
CRIDO DESIGN ARCHITECTURE PROJECT MANAGEMENT SRL., cu sediul social in 

Bucuresti, Str. Odei nr. 24, sector 4, inregistrata la Oftciul Registrului Comertului sub nr.140/9070/2015, CUI 
23118456, cont bancar RO 08 ING B 0000 9999 0856 8098, deschis la ING BANK NV tel. 0749272126 
reprezentantii legal prin dl. Fersedi Cristian, Tn calitate de Administrator, denumit m 
continuare PROIECTANT, pe de o parte, 

�i 

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul Tn Bucure�ti, Sector 3, Calea Vitan nr. 242, 
Camerele C3, C4, CS, Parter, telefon: 0762 613 232, email: offtce@algorithmresidential.ro, cod fiscal RO 
37409960, Tnmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/548 l /2017, reprezentatii legal prin DI. Mihai 
Comiinescu, avand functia de Pre�edinte al Consiliului de Administratie, Tn calitate de BENEFICIAR,
a intervenit unnatorul contract de proiectare: 

Art. 2. DEFINITII 
2.1 - in prezentul contract, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract - reprezintii prezentul contract $i toate Anexele sale.
b. benejiciar $i proiectant - partile contractante, a$a cum sunt acestea numite Tn prezentul contract;
c. pre/ul contractului - pretul platibil prestatorului de catre Beneficiar, Tn baza contractului, pentru
Tndeplinirea integralii $i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiectul contractului;
e. for(a mfl)orii - un eveniment mai presus de controlul partilor. care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la rnomentul Tncheierii contractului �i care face imposibila executarea $i,
respectiv, Tndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apiirute ca urrnare a unei carantine, embargou, enumerarea
neftind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta rnajora un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre
parti;
f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
g. impreviziunea - exceptie in dorneniul executarii contractului, atunci cand Tmprejurarile pe care partile le
au luat Tn considerare s-au modiftcat $i contractul a dobandit valentii de sarcina excesiva pentru una din piirti.

Art. 3. INTERPRET ARE 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include fonna 
de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul "zi'sau ''zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dacii nu se speciftca Tn mod 
diferit. 
3.3 Cuvintele care au un Tnteles tehnic bine cunoscut sau sunt sernniftcative Tn industria de constructii sunt 
utilizate tn Documentele Contractului 'in conformitate cu aceste sensuri recunoscute, cu exceptia cazului 'in 
care sunt expres definite altfel Tn prezentul contract. 

Art. 4. OBIECTUL CONTRACTULUI 
4. 1 Proiectantul se obliga sa realizeze comp let, Tn mod corespunziitor $i Tn timpul necesar, ( conform ANEXA

I) urmatoarele servicii comandate de beneficiar, privind obiectivul:
,, Construire Foi�or in incinta Scolii nr. 196, Bucure�ti, Str. Cozla, nr. 1, sector 3", astfel:

Proiect specialitatea rezistenta faza D.T.A.C. (Documentatia Tehnica pentru Autorizatia de 
Construire) 
Proiect specialitatea rezistenta faza P.T. (Proiectul Tehnic) 

coordonarea stuturor partilor implicate 'in acest proiect 
veriftcarea proiectelor la toate exigentele speciftce functiunii 

r 



Art. 5. VALOAREA O TRA TULUI SI MODALITATI DE PLATA 
5.1 Valoarea contractului este de 4.500 lei fara TV A, la care se adauga 855 lei TV A. 
Valoarea finala a contractului este de 5.355 lei cu TV A. 
5.2 E�alonarea platilor pentru lucrarile de proiectare se va face conform Anexa nr. I la contract. 
Plata va fi efectuata in termen de 5 (cinci) zile de la primirea de catre Beneficiar a facturii fiscale aferente in 
original de la Proiectant, emisa conform legislatiei romane in vigoare si se va face in lei, la cursul B.N.R. din 
ziua emiterii facturii. 

Art. 6. TERMENUL DE REALIZARE A LUCRA.RILOR 
6.1 Termenul de realizare a lucrarilor contractate este specificat in ANEXA NR. I la contract. 
6.2 In cazul in care termenele de predare se suprapun peste sarbatori legale, acestea se vor decala 
corespunzator, Proiectantul avand obligatia de a notifica Beneficiarul in scris, cu eel putin 3 zile inainte. 

Art. 7. RECEPTIA OOCUMENTATIILOR 
7.1 Lucrarile ce fac obiectul contractului se predau Beneficiarului, la termenele mentionate in prezentul 
contract si ANEXA I, 1n format electronic, atat prin punerea acestora la dispozitia Beneficiarului. la sediul 
Proiectantului cat si rin transmiterea documcnta ·iei la adresa de e-mail aleasa entru comuuicare, (prin 
termen se intelege data la care proiectantul preda documentatia cu proces-verbal catre beneficiar). 

Art. 8. OBLIGATTHLE PARTILOR: 
8.1 PROIECTANTUL se obliga: 
a. Sa realizeze animatia in conformitate cu cerintele Beneficiarului.
b. Sa realizeze, pe parcursul executarii Lucrarilor de Proiectare, orice �i toate operatiile necesare pentru buna
executie a Lucrarilor de Proiectare care fac obiectul acestui Contract.
c. Sa respecte toate regulile impuse de legislatia romaneasca cu privire la executarea �i calitatea lucrarilor de
constructie, la specificatiile tehnice, la desenele �i planurile Lucrarilor de Proiectare din Documentele
Contractului, orice alte cerinte tehnice necesare pentru a asigura buna calitate �i executie a Lucrarilor de

--------v-roic:ctare asonmte �i va fi sirrgorul re:sponsatrrrpenrra tndej"jt!nlr�a corespunzatoare a tuturor ace tor ob1,.,,g,..,,a""1,..,.1_-----
in acest sens Beneficiarul fiind lipsit de orice responsabilitate sau obligatie fata de terti. 
d. sa asigure confidentialitatea termenilor contractuali, a oricaror date sau documente de care va lua
cuno�tinta in virtutea relatiilor contractuale.
e. sa nu cesioneze contractul, drepturile sau obligatiile izvoriite din prezentul contract, tara acordul
Beneficiarului, exprimat in scris.
f. sa predea lucrarile ce fac obiectul contractului catre Beneficiar, in conditiile prevazute in prezentul
contract, precum si in Anexele sale.

8.2. BENEFICIARUL se obliga: 
a. Sa vireze in contul Proiectantului, tran�a valorica contractata la termenul agreat de comun acord de parti.
b. Sa asigure �i sa puna la dispozitia Proiectantului, cu promtitudine, toate datele necesare �i informatiile
relevante pentru realizarea obiectului prezentului contract, ce tin de el, pe baza solicitarii Proiectantului.
c. Sa receptioneze, la convocarea proiectantului sau la termenele contractuale, cu semnarea, prin reprezentant
legal sau persoanele imputemicite, procesele-verbale de predare-primire ale lucrarilor de proiectare.
d. Sa plateasca pretul contractului in conditiile prevazute de prezentul contract.

Art. 9. PENALITATl S1 DESPAGUBIRI: 
9.1 Pentru 1ntarzierea finalizarii lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, proiectantul datoreaza 
penalitati de 0,05% / zi de intarziere calculate la valoarea lucrarilor neexecutate. 
9.2 Pentru plata cu intarziere a valorii contractului, beneficiarul va suporta o penalizare de 0,05%/ zi din 
suma neachitata. 

Art. 10. DREPTUL DE PROPRIETATE 
10.1 Proiectele intocmite de catre Proiectant devin proprietatea Beneficiarului, dupa plata lor, acesta neputand 
sa le utilizeze la alte obiective decat cele pentru care au fost contractate. Utilizarea proiectelor de catre 
Beneficiar pentru alte obiective fara acordul Proiectantului, conduce la plata de catre acesta a unor despagubiri, 
ca drept de protectie a Proiectantului asupra propriei creatii. Proiectantul nu-�i va asuma nicio raspundere 
pentru astfel de cazuri. 
I 0.2 Proiectantul detine dreptul de autor �i proprietatea intelectuala asupra tuturor planurilor �i documentelor 
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proprii elaborate 'in decursul contractului si se obligab sa le cedeze reprezentantului autorizat al Beneficiarului. 
I 0.3 Proiectantul pastreaza proprietatea �i dreptul de folosinta a materialelor documentare, metodelor, 
programelor, formulelor �i ciomelor utilizate in timpul proiectarii. 
10.4 In caz de publicitate a lucrarii din partea Beneficiarului, se va mentiona obligatoriu �i numele 
Proiectantului. 

Art. 11. FORTA MAJORA 
t 1.1 Forta majora, convenita ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neinlaturat, aparut dupa \'ncheierea 
contractului �i care impiedica partea sau partile sa-�i indeplineasca obligatiile asumate prin contract, 
exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii. 
11.2 Cazul de forta majora se va comunica de partea interesata in termen de 3 zile de la aparitia sa �i va fi 
confirmat prin documente oficiale autentificate de Camera de Comert �i Industrie a Romaniei. Documentele 
probatorii care atesta existenta cazului de forta majora vor fi prezentate celeilalte parti in termen de maxim 3 
zile de la data producerii evenimentelor. Pe durata evenimentului �i a cazului de forta majora, contractul 
rarnane neschimbat. 
11.3 Daca forta majora actioneaza pe o perioada mai mare de 3 I uni, partea interesata are dreptul sa notifice 
celeilalte parti \'ncetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte 
daune - interese. 

Art. 12. REZILIEREA CONTRACTULUI: 
12. l Contractul poate fi reziliat prin acordul partilor, exprirnat in scris.
12.2 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti, da dreptul partii lezate
de a notifica partea 'in culpa cu privire la rezilierea contractului, confrom art. 15.1 lit. d) din contract, �i de a
pretinde plata de daune-interese

Art. 13. MODIFICAREA CO TRACTUL I: 
13.1 Contractul poate fi rnodificat, prin acordul partilor, exprimat \'n scris, sens \'n care se va \'ncheia act 

---------ft<H1•ie,tlftl, · rt ·ntegrant:a-tim-contrac"".--------------------------------

Art. 14. LITI G II 
14.1 Orice dispute �i diferenduri care ar putea aparea in legatura cu semnarea. interpretarea, derularea, 
incetarea prezentului Contract pe perioada sa de existenta trebuie solutionat de catre Parti pe cale amiabila. 
14.2 in cazul in care litigiile aparute nu au fost rezolvate pe cale amiabila, fiecare poate solicita ca disputa sa 
se solutioneze de catre lnstanta Judecatoreasca. 

Art. 15. i CETAREA CONTRACTULUI :  
15.1 Prezentul contract inceteaza de drept rara \'ndeplinirea vreunei formalitati �i rara interventia altui organ, 
\'ntr-una din urmatoarele situatii: 
a. la 'implinirea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu au convenit prelungirea;
b. prin acordul partilor exprirnat \'n scris;
c. 'in caz de forta majora, intervenita pentru o durata rnai mare de 3 I uni, care impiedica realizarea obiectului
contractului, in conditiile art. 11.3 din contract;
d. prin reziliere unilaterala, in cazul neexecutarii ori executarii necorespunzatoare de catre oricare dintre parti
a obligatiilor contractuale asumale conform art. 8.1, respectiv conform art. 8.2 din prezentul contract.
Rezilierea va opera prin simpla declaratie unilaterala a creditorului obligatiei neexecutate ori executate
necorespunzator. Rezilierea va produce efecte 'in termen de 10 zile de la primirea notificarii transmise \'n acest
scop catre partea care 'in mod culpabil nu �i-a executat obligatiile contractuale. La expirarea terrnenului de 10
zile, fara ca partea in culpa sa-�i indeplineasca corespunzator �i integral obligatiile notificate, contractul se
considera desfiintat, rara nicio alta formalitate �i rara interventia instantelor de judecata.
e. prin denuntarea unilaterala a contractului de catre Beneficiar, cu acordarea unui termen de preaviz de
10 zile.
15.2 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante �i nu exonereaza partile de plata sumelor datorate sau a daunelor generate.
Art. 16. LIMBA CARE GUYER EAZA CONTRACTUL
16.1 - Limba care guvemeaza contractul este limba romana.
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Art. 17. COMUNICARI 

17.1 - (I) Orice comunicare 1ntre parti, referitoare la ,ndepl inirea prezentul ui contract, trebuie sa fie transmisa 
in scris. 
17.2 Pentru u�urinta comunicarii, urmatoarele adrese de e-mail (si NUMA! ele) vor fi folosite pentru 
corespondenta din cadrul lucrarilor de proiectare: 

1. Beneficiar: otlkc(a algorithmresidential.r .
2. Proiectant: office.crido@gmail.com

Art. 18 LECEA APLI ABILA CO TRA TULUI: 
18.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Prezentul contracts-a incheial. in 2 (doua) exemplare. cate unul penlTu fiecare parte. astazi,"4?. ... 4 .. ??.J2

PROIECTANT 

CRIDO DESIGN ARCHITECTURE 

PROJECT MANAGEMENT SRL 

c�--birector General 
�tef� 

-------------------------------b'i�tG' 0HGFal-Ad:j,l,IA1m--t----.-..--------
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Danie\ BANU 

Contabil Sef 
MadusCAR
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Sef Serviciu Achizitii 
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