
CONTRACT DE LUCRARI 

NR.--1%._, {I o:f-Joa_� 

Prezentul contract de antrepriza (,,Contractul") s-a 1ncheiat astazi 04.07.2022, 1ntre: 

(1) SC EK ENGINEERING POWER CONTROL S.R.L., o societate cu raspundere limitata, organizata

�i func\ionand conform legilor din Romania, cu sediul social situat in Bucuresti, Str. SL T Gheorghe

Ionescu, nr. 9, Bloc 139, scara 1, etaj 3, sector 4 inregistrata la Registrul Comertului sub nr.

J40/9802/2012, avand cod unic de inregistrare RO 30594088, reprezentata de D-ul Enache Radu

Catalin, avand func\ia de administrator, 1n calitate de antreprenor, pe de o parte, denumita 1n

continuare ,,ANTREPENORUL / EXECUTANT"

$i

(2) SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., o societate cu raspundere limitata, organizata �i

func\ionand conform legilor din Romania, cu sediul social situat ,n Bucuresti, Phoenicia Bussines

Center, Modulele 16, 17, 18, Str. Turturelelor nr. 11 A, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului

sub nr. J40/5481/19.04.2017, avand cod unic de ,nregistrare 37409960, reprezentata de D-nul

Comanescu Mihai, avand func\ia de administrator, 1n calitate de beneficiar, denumita 1n continuare

,,BENEFICIARUL"

(Beneficiarul �i Antreprenorul var fi defini\i in continuare, in mod colectiv ,,Partile" �i in mod individual

,,Partea"),

Partile au convenit urmatorii termeni �i conditii: 

Art. 1.1. 

Art. 1.2. 

CAPITOLUL 1 
OBIECTUL CONTRACTULUI 

Antreprenorul se obliga, 1n calitate de antreprenor, pe riscul �i responsabilitatea sa, utilizand 

resursele financiare, materialele �i personalul sau propriu, sa execute lucrarile �i vanda 

produsele astfel cum sunt prevazute 1n Anexa 1, 1n schimbul Pre\ului. 

Antreprenorul se obliga sa execute �i sa livreze la termenele �i 1n cantitatile mentionate in 

Anexa 1, iar Beneficiarul se obliga sa primeasca �i sa plateasca integral lucrarile �i produsele 

convenite de Parti prin prezentul Contract. 

CAPITOLUL 2 
PRETUL �I VALOAREA CONTRACTULUI- RENEGOCIEREA 

Art. 2.1. Preturile unitare ale produselor �i temeiul legal al acestora (negociere intre parti) sunt cele 

mentionate 1n Anexa 1 la prezentul Contarct. 

Art. 2.2. Valoarea totala a contractului este de 445,000.00 RON, exclusiv TVA (,,Pre\ul"). 



Art. 3.1. 

Art. 3.2. 

Art. 3.3. 

Art. 3.4. 

Art. 3.5. 

Art. 3.6. 

Art. 3.7. 

Art. 3.8. 

Art. 3.9. 

CAPITOLUL 3 

TERMEN DE LIVRARE �I MONTAJ 

Antreprenorul are obligatia sa livreze lucrarile 9i sa monteze produsele la termenele �i in 

cantitatile prevazute in Anexa 1 la prezentul Contract. 

Antreprenorul va asigura toate echipamentele, mijloacele, resursele materiale 9i tehnice, 

precum 9i personalul necesar finalizarii lucrarilor 9i va respecta toate reglementarile de 

siguranta aplicabile executarii in condi\ii conforme a lucrarilor. Antreprenorul se obliga sa 

foloseasca produse de calitate inalta �i in conformitate cu instruc\iunile date de Beneficiar. 

Produsele achizi\ionate de Antreprenor in temeiul prezentului Contract 9i pentru a executa 

lucrarile convenite de Parti, vor respecta toate cerin\ele legale aplicabile �i vor fi insotite de 

certificate de garan\ie 9i instructiuni tehnice pe care Antreprenorul are obliga\ia de a le preda 

Beneficiarului la finalizarea lucrarilor. 

Antreprenorul va executa lucrarile cu respectarea cerin\elor impuse de prevederile legale 

aplicabile cu privire la prevenirea �i stingerea incendiilor, precum �i protec\ia 9i siguranta 

muncii. 

Antreprenorul va lua toate masurile rezonabile in vederea protectiei mediului inconjurator 9i 

limitarii daunelor 9i inconvenientelor cauzate persoanelor 9i proprieta\ii, ca urmare a poluarii,

zgomotului etc. 

Antreprenorul este 'indrepta\it sa efectueze livrari anticipate, cu condi\ia notificarii scrise (prin 

fax, adresa scrisa sau e-mail) a Beneficiarului cu eel pu\in 5 (cinci) zile 'inainte de data livrarii, 

iar Beneficiarul se obliga sa primeasca 9i sa plateasca produsele astfel livrate daca sunt Tn 

conformitate cu indicatiile 9i specifica\iile tehnice consemnate de catre Beneficiar.

Livrarile ulterioare termenului stabilit prin Contract vor putea fi efectuate numai cu acordul scris 

al Beneficiarului (prin fax, adresa scrisa sau e-mail) transmis cu eel pu\in 5 (cinci) zile 'inainte 

de data livrarii. 

Antreprenorul are obliga\ia de a notifica Tn scris (prin fax, adresa scrisa sau e-mail), 

Beneficiarul, cu eel pu\in 5 (cinci) zile inainte de data livrarii. 

Termenul de executie privind livrarea, montajul 9i inclusiv punerea in functiune a lucrarilor este

de maxim 5 (cinci) saptamani de la semnarea Contractului. 

Beneficiarul are dreptul sa verifice pe Tntreaga durata de derulare a lucrarilor, modul de 

execu\ie al acestora, iar Antreprenorul este obligat sa remedieze orice defecte/vicii ale 

lucrarilor executate 9i/sau instala\iilor/echipamentelor utilizate pe durata executiei; Beneficiarul 

are dreptul sa solicite Tnlocuirea acestora daca acestea nu corespund calita\ii �i/sau 

instruc\iunilor tehnice convenite de Parti. 

Art. 3.10. Pentru evitarea oricaror dubii, 'in nici un caz aceste inspec\ii/verificari ale Beneficiarului nu pot 

fi considerate recep\ii partiale/finale 9i nu vor elibera sau reduce raspunderea Antreprenorului 

pentru orice vicii ascunse 9i nu vor proroga Tn vreun fel termenul de livrare prevazut la art. 3.8. 

Art. 3.11. Antreprenorul se obliga ca pana la recep\ia finala a lucrarilor sa Tntreprinda toate masurile 

necesare pentru a curata �antierul de lucru �i de a Tnlatura de pe proprietatea Beneficiarului 

toate de9eurile rezultate din activitatea sa, respectand legisla\ia 'in vigoare, astfel Tncat 

unitatea din Doamna Ghica, unde vor fi efectuate lucrarile, sa poata fi exploatata fara niciun 

impediment de catre Beneficiar. 
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Art. 4.1. 

Art. 4.2. 

Art. 4.3. 

Art. 4.4. 

Art. 4.5. 

Art. 5.1. 

5.1.1. 

5.1.2. 

Art. 6.1. 

Art. 6.2. 

Art. 6.3. 

Art. 6.4. 

CAPITOLUL4 

MARCARE, AMBALARE, EXPEDIERE �I TRANSPORT 

Marcajul (inscriptionarea) produselor va fi eel prevazut in Caietul de sarcini �i documentatia 

de baza, sau va fi precizata in scris de Beneficiar cu 3 (trei) saptamani inainte de livrarea 

respectiva. 

Produsele se vor marca pentru identificare de catre Antreprenor, cu eel pu\in o placa de marca 

(eticheta), care va cuprinde in mod obligatoriu, seria, anul fabricatiei, denumirea �i adresa 

producatorului. 

Produsele �i echipamentele ce urmeaza a fi modificate in temeiul prezentului Contract, 

proprietatea Beneficiarului �i care se afla in ansamblul rezidential .... , vor fi demontate de 

catre Antreprenor �i vor fi transportate in hala acestuia pentru a fi modificate in conformitate 

cu instructiunile Beneficiarului �i prevederile prezentului Contract, ulterior fiind livrate de catre 

Antreprenor Beneficiarului fara a fi ambalate. 

Produsele se vor livra prin grija �i cu mijloacele de transport ale Antreprenorului, in locatia 

stabilita de Beneficiar. Pe durata transportului, Antreprenorul va fi unicul raspunzator pentru 

pieirea, pierderea, sustragerea sau deteriorarea in orice mod a echipamentelor �i produselor 

transportate in temeiul prezentului Contract. 

Produsele achizitionate de Antreprenor vor fi insotite de certificate de performanta, agremente 

tehnice, certificate de conformitate �i de garantie. Toate actele de inso\ire a produselor �i/sau 

echipamentelor vor fi predate Beneficiarului odata cu receptia lucrarilor. 

CAPITOLUL 5 
MODALITA.TI �I CONDITII DE PLATA. 

Plata lucrarilor se va face dupa cum urmeaza: 

Cu titlul de avans, 50% din Pretul Contractului, adica 222,500.00 RON, platibili prin OP in 

termen de maxim 2 zile lucratoare de la primirea facturii decatre beneficiar. 

Restul de 50% din valoarea Contractului,222,500.00 RON se va plati cu OP in maxim 5 zile 

lucratoare de la receptionarea marfurilor montate in santier. 

CAPITOLUL 6 

GARANTI! 

Termenul de garantie a lucrarilor executate, a produselor �i echipamentelor achizitionate de 

catre Antreprenor in vederea executarii lucrarilor este de 12 luni de la receptia finala a 

lucrarilor. 

Antreprenorul va raspunde pentru toate viciile ascunse ale Lucrarilor de Constructie executate, 

daca aceste vicii sunt descoperite �i notificate de catre Beneficiar Antreprenorului in termenul 

mentionat in art. 6.1. in cazul in care viciul ascuns apare in mod gradual, termenul mentionat 

in art. 6.1 incepe sa curga din ziua in care beneficiarul isi da seama de gravitatea si intinderea 

viciului. 

Actul de reclamatie este documentul prin care Beneficiarul in�tiinteaza Antreprenorul despre 

viciile constatate �i formuleaza pretentiile in legatura cu modul de inlaturare a acestora. 

Remedierea viciilor se face pe cheltuiala Antreprenorului, in cazul in care se constata ca 

utilizatorul a respectat regulile de exploatare prevazute in cartea tehnica a produsului. 
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Art. 6.5. 

Art. 6.6. 

Art. 6.7. 

Art. 6.8. 

Art. 6.9. 

In cazul fn care Beneficiarul nu respecta instructiunile de utilizare prevazute fn cartea tehnica 

a produsului, garantia produsului fnceteaza sa opereze, iar cheltuielile pentru remediere vor fi 
suportate integral de catre Beneficiar. 

lnlaturarea viciilor aparute sau descoperite fn termenul de garantie, se remediaza de catre 

Antreprenor fn locul fn care au fost executate lucrarile, complexul rezidential Doamna Ghica. 

In cazuri exceptionale, cand remedierea viciilor nu poate fi executata la locul lucrarilor, 

Antreprenorul se obliga sa demonteze echipamentele sau produsele �i sa le transports la 

sediu acestuia pentru a fnlatura viciile pe riscul �i cheltuiala sa. 

Termenul pentru remedierea viciilor va fi de eel mult 15 zile de la data primirii de catre vanzator 

a actului de reclamatie. Daca, din cauze obiective (ex.lipsa subansamblelor de la subfurnizori 

fn acel moment), dovedite cu acte, este necesar un termen de remediere mai mare, acesta se 

va consemnna fntr-un act aditional la prezentul Contract, convenit de comun acord fntre cele 

doua Parti, cu precizarea datei exacte de repunere fn functiune. Dupa remediere, 

Antreprenorul �i Beneficiarul vor fntocmi un proces verbal de receptie a lucrarilor fn 2 (doua) 

exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

In toate cazurile, perioada de garantie se prelunge�te cu perioada remedierii viciilor constatate 

fn termenul de garantie. 

Eventualele divergente privind cauzele �i responsabilii defectiunilor, se vor consemna fn 

procesul verbal de receptie (fntocmit cu ocazia repunerii fn functiune), iar concilierea va avea 

loc la sediul Beneficiarului fn eel mult 5 zile de la fntocmirea procesului verbal de receptie, cu 
participarea delegatilor ambelor Parti. 

Art. 6.10. Beneficiarul este obligat sa manipuleze, depoziteze, conserve �i sa fntretina produsele 

conform prevederilor legale �i prescriptiilor date de Antreprenor fn cartea tehnica. 
Art. 6.11. Beneficiarul are obligatia sa actioneze cu diligenta necesara pentru a limita pagubele care ar 

Art. 7.1. 

Art. 7.2. 

Art. 7.3. 

Art. 7.4. 

Art. 7.5. 

putea proveni din cauza viciilor lucrarilor sau produselor. 

CAPITOLUL 7 

RASPUNDEREA CONTRACTUAL� 

Partile semnatare fnteleg sa-�i fndeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Contract buna

credinta �i diligenta profesionala. Pentru neexecutarea totala sau partiala, ori pentru 

executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partea fn culpa datoreaza celeilalte 

parti penalitati �i despagubiri fn vederea repararii prejudiciului cat �i beneficiul nerealizat, 

dovedit cu acte corespunzatoare. 

Penalitatile pentru Antreprenor se vor calcula fntr-un cuantum de 0, 1 %/zi din valoarea totala 

a Contractului, pana la data achitarii obligatiilor sau dovedirii imposibilitatii executarii obligatiei 

din cauza de forta majora. 

In cazul fn care penalitatile prevazute la art. 7.2 nu acopera folosul nerealizat, Beneficiarul va 

calcula valoarea daunelor compensatorii cu care Antreprenorul este obligat a-I despagubi. 

Antreprenorul declara ca fntelege �i f�i asuma aceasta prevedere. 

Recuperarea pagubelor calculate conform art.7.2 �i 7.3 se va face conform legislatiei fn 
vigoare. 

Pentru nefndeplinirea fn mod nejustificat a obligatiilor de plata, Beneficiarul va datora penalitati 

Antreprenorului in cuantum de 0, 1 % din valoarea facturilor neplatite, pana la data achitarii 
obligatiilor sau dovedirii imposibilitatii executarii obligatiei din cauza de forta majora. 
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Art. 7.6. 

Art. 8.1. 

Art. 8.2. 

Art. 8.3. 

Art. 8.4. 

Art. 9.1. 

Art. 9.2. 

Art. 9.3. 

Beneficiarul este 1'ndreptatit la daune compensatorii pentru prejudiciul cauzat de 

imposibilitatea exploatarii spatiului 1'n termenul de garantie, cauzat de viciile 9i/sau defectele 
lucrarilor ori a echipamentelor pentru care Antreprenorul nu 1'ntreprinde masuri eficiente 1'n 

vederea remedierii acestora. 

CAPITOLUL 8 
FORTA MAJORA 

Forta majora exoneraza de raspundere Partea care o invoca �i o dovede�te, astfel cum este 

definita de lege. 

Tn acest caz, Partile sunt obligate sa-�i notifice reciproc evenimentul considerat forta majora, 

1'n termen de 5 zile de la 1'nceperea �i 1'ncetarea acestuia. 

La primirea notificarii de forta majora, partile se vor consulta de 1'ndata �i vor hotar1' asupra 

actiunilor �i masurilor ce trebuie 1'ntreprinse pentru a limita efectele evenimentului �i a-I depa�i. 

Daca 1'n termen de 30 (treizeci) de zile de la producere, evenimentul respectiv nu 1'nceteaza, 

Partile au dreptul sa-9i notifice 1'ncetarea de plin drept a prezentului Contract, fara ca vreuna 

dintre ele sa pretinda daune-interese. 

CAPITOLUL 9 
ALTE CLAUZE 

Modificarea prezentului Contract se face numai prin act aditional 1'ncheiat 1'ntre Partile 
contractante. 
Prezentul Contract reprezinta vointa Partilor 9i 1'nlatura orice alta 1'ntelegere verbala dintre 
acestea, anterioara 1'ncheierii acestuia. 

Prezentul Contract poate 1'nceta prin rezilierea de plin drept, fara a mai fi nevoie de interventia 
instantelor judecatore9ti sau efectuarea unor formalitati suplimentare, la data comunicarii de 
catre Beneficiar Antreprenorului a unei notificari scrise de reziliere, 1'n urmatoarele situatii: 

(i) cand Antreprenorul nu respecta termenul de executare a lucrarilor prevazut la art. 3.8;
(ii) cand Antreprenorul abandoneaza total/partial 9i 1'n mod nejustificat executia lucrarilor.

CAPITOL UL 10 
NOTIFICARI 

Art. 10.1. Tn acceptiunea Partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte 
este valabil 1'ndeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut 1'n partea introductiva a 

prezentului Contract sau orice alta modalitate reglementata de acesta. 
Art. 10.2. Tn cazul 1'n care notificarea se face pe cale po9tala, ea va fi transmisa, prin scrisoare 

recomandata, cu confirmare de primire 9i se considera primita de destinatar la data mentionata 

de oficiul po9tal primitor pe aceasta confirmare. 

Art. 10.3. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita 1'n prima zi lucratoare dupa cea 1'n 

care a fost expediata. 
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CAPITOLUL 11 
PREVEDERI FINALE 

Art. 11.1. in cazul fn care rezolvarea nefntelegerilor decurgand din prezentul Contract nu este posibila 
pe cale amiabila, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatore�ti romane 
competente din Bucure�ti, Romania. 

Art. 11.2. in cazul in care Partile f�i fncalca obligatiile lor, neexercitarea de Partea care sufera vreun 
prejudiciu a dreptului de a cere executarea fntocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei 
respective nu Tnseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau. 

Art. 11.3. Niciuna dintre Parti nu este fndreptatita sa cesioneze unor terti drepturile �i/sau obligatiile 
asumate prin prezentul Contract fara acordul scris al celeilalte Parti. 

Art. 11.4. Anexa 1 la prezentul Contract, precum �i eventualele acte aditionale fncheiate de Parti, 
conform prevederilor art.9.1, fac parte integranta din acesta. 

Art. 11.5. Proprietatea asupra produselor mentionate fn Anexa 1 trece de la vanzator la cumparator, 
fmpreuna cu riscurile aferente, fncepand cu data fncheierii procesului verbal de receptie a 
lucrarilor. 

Prezentul contract s-a fncheiat fn 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand egala 
forta juridica, la data de \l-ill :lo 'Ll-- la sediul antreprenorului. 

ANTREPRENOR 
S.C. EK ENGINEERING POWER CONTROL S.R.L
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BENEFICIAR 
S.C. ALGORITHM Rl;.SIDENTIALS3 S.R.L.
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