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ROMÂNIA  

JUDEŢUL HARGHITA 
ORAŞUL BORSEC 

BORSEC 535300, str. CARPAŢI nr. 6 / A 
Tf. +40-266-337001, fax +40-266-337007 

e-mail: primaria@primaria-borsec.ro, site: www.primaria-borsec.ro 

 

CONTRACT DE LUCRĂRI 

nr. 68 din data 31.05.2021 
 1. În temeiul art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, Legea  72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 

obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia 

și autorități contractante, Programul de achiziții publice pe anul 2021 şi Achiziție directă inițiată din 

catalogul electronic, cod unic DA28074403/27.05.2021, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,între: 

 Beneficiarul UAT oraşul Borsec avand sediul in oraşul Borsec, 535300, str. Carpaţi nr. 6/A 

judetul Harghita telefon/fax 0266-337001/0266-337007, cod fiscal 4245380, cont trezorerie 

RO88TREZ24A705000710101X deschis la Trezoreria mun. Topliţa, reprezentat prin Mik Jozsef, funcţia 

primar, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 si 

                          , cu sediul în localitatea          , nr.         , telefon              numar de inmatriculare                         

, cod fiscal                 , cont trezorerie                                       deschis la Trezoreria        , reprezentata prin             

, functia administrator, in calitate de executant, pe de alta parte. 
 

2. Obiectul şi preţul contractului 

2.1. Executantul se obligă se execute pentru achizitor, in conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul 

contract, conform deviz, următoarele lucrări: 

 - ”Lucrări de reparații curente prin montare placă beton la podețul amplasat peste pârâul 

vinului, str. Mundra” conform ofertei și antemăsurătorilor anexate 

2.2. Beneficiarul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea prezentului contract 

de execuție de lucrări. 

2.3. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către beneficiar, este de: 

-                   , la care se adaugă TVA                        , valoare totală fiind de                                   

2.4. Dacă pe parcursul lucrărilor se vor constata în teren și alte probleme, adică cantități în plus, pentru 

executarea acestora se va încheia act adițional pe baza unei noi oferte și noilor măsurători. 

 

3. Durata contractului 

3.1. Executantul se obligă să execute lucrările prevăzute la pct. 2.1 până la data de 31.10.2021 începând cu 

data semnării contractului. 

3.2. Perioadele de timp având condiţii meteorologice nefavorabile desfăşurării lucrărilor vor conduce la 

prelungirea perioadei de execuţie cu echivalentul perioadei de timp nefavorabil. Părţile vor stabili prin act 

adiţional noua durată a contractului. 

3.3. Executantul se obligă să execute lucrările ce fac obiectul prezentului contract, astfel cum sunt acestea 

descrise în propunerea tehnică şi cea financiară a ofertantului, anexe la prezentul contract. 

3.4. Durata contractului se poate prelungi prin act adițional. 
 

4. Definiţii 

4.1. În 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 beneficiar, şi un executant de lucrări, în calitate de executant; 

b)beneficiar şi executant - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract; 

c)preţul contractului - preţul plătibil executantului de către beneficiar, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d) lucrări - activităţi a căror execuţie face obiectul contractului; 

e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care executantul are obligaţia de a le furniza aferent lucrărilor 
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executate conform contractului; 

f)standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în 

propunerea tehnică; 

g)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, 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. 

h)zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

5. Aplicabilitate 

5.1. Contractul de execuţie de lucrări intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi. 

6. Documentele contractului 

6.1. Documentele prezentului contract sunt: 

a) ofertă-deviz;  

b) formular contract; 

c) planșe/schițe 

 

7. Standarde 

7.1. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către executant în 

propunerea sa tehnică. 

 

8. Caracterul confidenţial al contractului 

8.1.(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane 

implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 

contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 

confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 

8.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la 

contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă; sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru 

asemenea dezvăluire; sau 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 

9. Drepturi de proprietate intelectuală 

9.1. Executantul are obligaţia de a despăgubi beneficiarul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 

folosite pentru sau în legătură cu executarea lucrărilor; şi 

b) 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 beneficiar. 

 

10. Responsabilitățile executantului 

10.1. 

(1) Executantul are obligaţia de a executa lucrările prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea execuţia lucrărilor, de a asigura resursele umane, materiale, 

instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru 
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contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în 

mod rezonabil din contract. 

10.2. Executantul este pe deplin responsabil pentru execuţia lucrărilor în conformitate cu graficul de 

execuţie convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de execuţie 

utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

10.3 Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor 

operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 

prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare. 

10.4 Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele 

contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, 

verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt 

cerute de achizitor, in legatura cu executarea lucrarilor. 

10.5 Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum si 

de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii 

responsabilitatii respective. 

10.6 Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia: 

 i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este 

autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat 

acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol 

pentru respectivele persoane; 

 ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, 

alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost 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 rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si 

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. 

 10.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 

echipamentelor si 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. 

 10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si 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 si ocuparea drumurilor si 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 si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu 

obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

 10.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica 

cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul 

propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi 

vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod 

inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, 

sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale 

drumurilor si podurilor respective. 

 (2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, 

atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege inclusiv ecluza, 

doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si 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 santierului, 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 si va plati 

consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, 
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instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul 

santierului. 

 10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 

 i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 

 ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

 iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, 

care nu mai sunt necesare. 

 (2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele 

materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii 

obligatiilor sale in perioada de garantie. 

 10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 

construcţiei, ivite într-un interval 36 luni, adică perioada de garanţie asumată prin oferta depusă 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 obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

 i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 

(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite 

pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si 

 ii) daune-interese, costuri, taxe si 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. Responsabilităţile beneficiarului 

11.1. Beneficiatul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 

acesta le-a cerut în propunerea tehnică (dacă este cazul) şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 

contractului. 

11.2 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare 

executiei lucrarilor. 

11.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit 

altfel, urmatoarele: 

 a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina; 

 b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier; 

 c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata; 

 d)racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului 

santierului. 

 (2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat 

se suporta de catre executant. 

11.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara pentru 

executia lucrarilor contractate, fara plata, intr-un singur exemplar, la termenele stabilite prin graficul de 

executie a lucrarii – dacă este cazul. 

11.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie 

si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in 

imediata apropiere a terenului. 

11.6 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la 

notificarea executantului. 

11.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii 

furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale. 

 

12. Recepţie şi verificări 
12.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de execuţie a lucrărilor pentru a stabili conformitatea lor 

cu prevederile din propunerea tehnică . 

12.2. Verificările şi recepţiile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

Executantul are obligaţia ca la finalizarea lucrărilor să notifice în scris beneficiarul, că sunt îndeplinite 

condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

 

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
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13.1.(1) Executantul are obligaţia de a începe execuţia lucrărilor în timpul cel mai scurt posibil de la 

primirea ordinului de începere a contractului.  

13.2.(1) Lucrările executate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora prevăzută să fie 

terminată într-o perioadă stabilită în graficul de execuţie trebuie finalizată în termenul convenit de părţi, 

termen care se calculează de la data începerii execuţiei lucrărilor. 

(2)În cazul în care: 

a) orice motive de întârziere ce nu se datorează executantului; sau 

b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de 

către executant îndreptăţesc beneficiarul să solicite prelungirea perioadei de execuţie a lucrărilor sau 

a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de execuţie şi vor semna un 

act adiţional. 

13.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul de execuţie, acesta are 

obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului. Modificarea datei/perioadelor de execuţie 

asumate în graficul de execuţie se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
 

  14. Modalităţi de plată 

14.1. Plățile parțiale vor fi făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform 

contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o 

situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Facturile 

corespunzătoare se plătesc conform reglementarilor legale în vigoare, respectiv în termen de 30 zile de la 

emiterea acestora. 

14.3.  Plata se va face numai pentru fazele de lucrări efectiv realizate şi dovedite prin situații de lucrări.  

14.4. Plata facturii finale se va face în termen de 30 zile după verificarea si acceptarea situației de plata 

definitive de către beneficiar şi semnarea recepției finale, luând în considerare prevederile Legii 72/2013. 

14.5 Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul-verbal de recepție finala nu va fi semnat de 

comisia de recepție, care confirma ca lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finala va fi 

efectuata conform prevederilor legale.  
 

15. Actualizarea preţului contractului 

15.1. Valoarea contractului este fermă şi nu se modifică. 

 

16. Amendamente 

16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului prin act adiţional semnat de ambele părţi. 

 

17. Clauze specifice 

17. Garantia de buna executie a contractului 
17.1 Executantul va furniza Achizitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului, o Garanţie de Bună Execuţie constituită conform legii, pentru realizarea corespunzătoare a 

Contractului. 

17.2 Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului reprezintă 5  %din prețul contractului fără 

TVA şi se va consti tui fie : 

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 

societate bancară sau de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în 

condițiile legii, și devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare 

trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a 

Achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau 

b) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într - un cont de disponibil 

distinct deschis la Trezoria Statului şi pus la dispoziţia Achizitorului. Suma iniţială care se va depune 

de către Executant în contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din 

valoarea contractului fără TVA. 

17.3 În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, 

executantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a 

contractului de achiziţie publică. 
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17.4 Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la 

finalizarea Lucrărilor de către acesta şi  remedierea oricăror defecte. Dacă termenii Garanţiei de Bună 

Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este îndreptăţit să  obţină Procesul 

verbal de recepție finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei, executantul va prelungi 

valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când lucrările vor fi terminate şi toate defectele 

remediate. 

17.5 Achizitorul va executa Garanţia de Bună Execuţie, în eventualitatea în care: 

a)   Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este 

prevăzut la pct. 17.4, situaţie în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de 

Bună Execuţie; 

b) Executantul nu reuşeşte să remedieze un defect în termenul prevăzut în Caietul de 

sarcini/instrucţiune/procese-verbale/note de constatare 

c)   oricând  pe  parcursul  îndeplinirii  Contractului,  în  limita  prejudiciului creat,  în  cazul  în  care  

Executantul  nu  îşi  îndeplineşte,  îndeplinește  cu întârziere sau nu îndeplinește corespunzător  

oricare dintre obligaţiile asumate prin Contract. 

17.6 Anterior emiterii unei pretenţii  asupra Garanţiei  de Bună Execuţie, Achizitorul are 

obligaţia de a notifica atât Executantului cât şi emitentului instrumentului de garantare pretenţia sa, 

precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului; 

17.7 În  situaţia  executării  garanţiei  de  bună  execuţie,  parţial  sau  total, Executantul are 

obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data notificării emise de către Achizitor. 

17.8 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

 a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal 

de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei, iar 

riscul pentru vicii ascunse este minim; 

  b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la exp irarea perioadei de garanţie a lucrărilor 

executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala. 

17.9 - Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt 

distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 

17.10 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală. 

Perioada de garanţie acordata lucrarilor va fi de 3 ani . 

17.11 - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului. 

 

18. Penalităţi, daune-interese 

18.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate 

prin contract (durata de execuţie, respectiv calitatea lucrării), executantul va plăti beneficiarului penalităţi în 

valoare de 0,1 % pe zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate la timp, respectiv 0,1% pe zi din 

valoarea lucrărilor executate necorespunzător până la remediere acestora.  

18.2. În cazul în care beneficiarul nu onorează plata lucrărilor efectuate scadente în termen de 10 de zile de 

la expirarea perioadei prevăzute la punctul 14, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu 0,1 % pe zi de întârziere din valoarea acestora. 

  

19. Rezilierea contractului 

19.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii 

lezate de a cere rezilierea contractului de execuţie de lucrări şi de a pretinde plata de daune-interese. 

19.2. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de execuţie de lucrări, 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 respectiv ar fi 

contrară interesului public. 

19.3. În cazul prevăzut la clauza 19.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 

pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

20. Cesiunea 

20.1. Furnizorul nu va transfera  obligaţiile sale asumate prin contract, care vor rămâne în sarcina părţilor 
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contractante, aşa cum au fost asumate prin prezentul contract.  

20.2. Fără a aduce atingere prevederilor art. 19.1 se permite cesionarea creanţelor derivate din prezentul 

contract, numai cu condiţia obţinerii în prealabil a acordului scris al achizitorului. 

20.3. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 

asumate prin contract. 
 

21. Forţa majoră 

21.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

21.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

21.3. 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. 

21.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 

mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

21.5. 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 

dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

22. Soluţionarea litigiilor 

22.1. Beneficiarul 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. 

22.2. Dacă soluţionarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi supuse spre soluţionare instanţelor 

judecătoreşti din raza administrativ teritorială a beneficiarului. 

 

23. Limba care guvernează contractul 

23.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

24. Comunicări 

24.1.(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. 

24.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

25. Legea aplicabilă contractului 
25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

25.2. Prezentul contract s-a încheiat în 2(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

25.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu.   

 Borsec, la 31.05.2021 
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL HARGHITA 
ORAŞUL BORSEC 

BORSEC 535300, str. CARPAŢI nr. 6 / A 

Tf. +40-266-337001, fax +40-266-337007 
e-mail: primaria@primaria-borsec.ro, site: www.primaria-borsec.ro 

 

CONTRACT DE LUCRĂRI 

nr. 136 din data 29.09.2021 

 

 1. În temeiul art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, Legea  72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 

obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și 

autorități contractante, Programul de achiziții publice pe anul 2021 şi Achiziție directă inițiată din catalogul 

electronic, cod unic DA28869229/28.09.2021 s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între: 

 

 Beneficiarul UAT oraşul Borsec avand sediul in oraşul Borsec, 535300, str. Carpaţi nr. 6/A judetul 

Harghita telefon/fax 0266-337001/0266-337007, cod fiscal 4245380, cont trezorerie 

RO88TREZ24A705000710101X deschis la Trezoreria mun. Topliţa, reprezentat prin Mik Jozsef, funcţia 

primar, în calitate de achizitor, pe de o parte, și 

                                  , cu sediul în localitatea               , nr.          , telefon             , numar de 

inmatriculare                cod fiscal                   , cont trezorerie                         deschis la Trezoreria               , 

reprezentata prin                     , functia administrator, in calitate de executant, pe de alta parte. 
 

2. Obiectul şi preţul contractului 

2.1. Executantul se obligă se execute pentru achizitor, in conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul 

contract, conform deviz, următoarele lucrări: 

 - ”Lucrări de reabilitare zid de sprijin și pod peste pârâul Vinului, zona bloc A str. Gh. Doja”, 

conform schițelor/antemăsurătorilor/devizelor anexate, astfel: 

 

 

2.2. Beneficiarul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea prezentului contract de 

execuție de lucrări. 

2.3. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către beneficiar, este de: 

 

 

2.4. Dacă pe parcursul lucrărilor se vor constata în teren și alte probleme, adică cantități în plus, pentru 

executarea acestora se va încheia act adițional pe baza unei noi oferte și noilor măsurători. 

 

3. Durata contractului 

3.1. Executantul se obligă să execute lucrările prevăzute la pct. 2.1 până la data de 31.12.2021 începând cu data 

semnării contractului. 

3.2. Perioadele de timp având condiţii meteorologice nefavorabile desfăşurării lucrărilor vor conduce la 

prelungirea perioadei de execuţie cu echivalentul perioadei de timp nefavorabil. Părţile vor stabili prin act 

adiţional noua durată a contractului. 

3.3. Executantul se obligă să execute lucrările ce fac obiectul prezentului contract, astfel cum sunt acestea 

descrise în propunerea tehnică şi cea financiară a ofertantului, anexe la prezentul contract. 

3.4. Durata contractului se poate prelungi prin act adițional. 
 

4. Definiţii 

4.1. În 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 beneficiar, şi un executant de lucrări, în calitate de executant; 

b)beneficiar şi executant - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract; 

c)preţul contractului - preţul plătibil executantului de către beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea 

integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

mailto:primaria@primaria-borsec.ro
http://www.primaria-borsec.ro/
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d) lucrări - activităţi a căror execuţie face obiectul contractului; 

e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele 

la prezentul contract şi pe care executantul are obligaţia de a le furniza aferent lucrărilor executate conform 

contractului; 

f)standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în 

propunerea tehnică; 

g)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, 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. 

h)zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

5. Aplicabilitate 

5.1. Contractul de execuţie de lucrări intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi. 

6. Documentele contractului 

6.1. Documentele prezentului contract sunt: 

a) ofertă-deviz;  

b) formular contract; 

c) planșe/schițe 

 

7. Standarde 

7.1. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către executant în 

propunerea sa tehnică. 

 

8. Caracterul confidenţial al contractului 

8.1.(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane 

implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 

contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 

confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 

8.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract 

dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă; sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru 

asemenea dezvăluire; sau 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 

9. Drepturi de proprietate intelectuală 

9.1. Executantul are obligaţia de a despăgubi beneficiarul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 

folosite pentru sau în legătură cu executarea lucrărilor; şi 

b) 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 beneficiar. 

 

10. Responsabilitățile executantului 

10.1. 

(1) Executantul are obligaţia de a executa lucrările prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea 

cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea execuţia lucrărilor, de a asigura resursele umane, materiale, 
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instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, 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. 

10.2. Executantul este pe deplin responsabil pentru execuţia lucrărilor în conformitate cu graficul de execuţie 

convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de execuţie utilizate, cât 

şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

10.3 Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor 

executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a 

reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare. 

10.4 Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele 

contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, 

verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute 

de achizitor, in legatura cu executarea lucrarilor. 

10.5 Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum si de 

furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii 

responsabilitatii respective. 

10.6 Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia: 

 i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata 

si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt 

finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele 

persoane; 

 ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, 

alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost 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 rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si 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. 

 10.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 

echipamentelor si 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. 

 10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si 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 si ocuparea drumurilor si 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 si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia 

prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

 10.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu 

sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau 

al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita 

si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea 

materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in 

care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. 

 (2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, atunci 

prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege inclusiv ecluza, doc, dig 

sau orice alta structura aferenta caii navigabile si 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 santierului, 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 si 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 
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santierului. 

 10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 

 i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 

 ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

 iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care 

nu mai sunt necesare. 

 (2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele 

materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor 

sale in perioada de garantie. 

 10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, 

ivite într-un interval 36 luni, adică perioada de garanţie asumată prin oferta depusă 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 obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

 i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 

(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite 

pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si 

 ii) daune-interese, costuri, taxe si 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. Responsabilităţile beneficiarului 

11.1. Beneficiatul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 

acesta le-a cerut în propunerea tehnică (dacă este cazul) şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 

contractului. 

11.2 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei 

lucrarilor. 

11.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, 

urmatoarele: 

 a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina; 

 b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier; 

 c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata; 

 d)racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului 

santierului. 

 (2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se 

suporta de catre executant. 

11.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara pentru 

executia lucrarilor contractate, fara plata, intr-un singur exemplar, la termenele stabilite prin graficul de 

executie a lucrarii – dacă este cazul. 

11.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si 

a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata 

apropiere a terenului. 

11.6 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la 

notificarea executantului. 

11.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate 

executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale. 

 

12. Recepţie şi verificări 
12.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de execuţie a lucrărilor pentru a stabili conformitatea lor cu 

prevederile din propunerea tehnică . 

12.2. Verificările şi recepţiile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Executantul 

are obligaţia ca la finalizarea lucrărilor să notifice în scris beneficiarul, că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, 

solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

 

 

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
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13.1.(1) Executantul are obligaţia de a începe execuţia lucrărilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea 

ordinului de începere a contractului.  

13.2.(1) Lucrările executate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora prevăzută să fie 

terminată într-o perioadă stabilită în graficul de execuţie trebuie finalizată în termenul convenit de părţi, termen 

care se calculează de la data începerii execuţiei lucrărilor. 

(2)În cazul în care: 

a) orice motive de întârziere ce nu se datorează executantului; sau 

b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către 

executant îndreptăţesc beneficiarul să solicite prelungirea perioadei de execuţie a lucrărilor sau a 

oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de execuţie şi vor semna un act 

adiţional. 

13.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul de execuţie, acesta are 

obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului. Modificarea datei/perioadelor de execuţie 

asumate în graficul de execuţie se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
 

  14. Modalităţi de plată 

14.1. Plățile parțiale vor fi făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului 

si in cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări 

provizorii, întocmită astfel încât sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Facturile corespunzătoare se 

plătesc conform reglementarilor legale în vigoare, respectiv în termen de 30 zile de la emiterea acestora. 

14.3.  Plata se va face numai pentru fazele de lucrări efectiv realizate şi dovedite prin situații de lucrări.  

14.4. Plata facturii finale se va face în termen de 30 zile după verificarea si acceptarea situației de plata 

definitive de către beneficiar şi semnarea recepției finale, luând în considerare prevederile Legii 72/2013. 

14.5 Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul-verbal de recepție finala nu va fi semnat de 

comisia de recepție, care confirma ca lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finala va fi 

efectuata conform prevederilor legale.  
 

15. Actualizarea preţului contractului 

15.1. Valoarea contractului este fermă şi nu se modifică. 

 

16. Amendamente 

16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului prin act adiţional semnat de ambele părţi. 

 

17. Clauze specifice 

17. Garantia de buna executie a contractului 
17.1 Executantul va furniza Achizitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului, o Garanţie de Bună Execuţie constituită conform legii, pentru realizarea corespunzătoare a 

Contractului. 

17.2 Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului reprezintă 5  %din prețul contractului fără TVA 

şi se va consti tui fie : 

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate 

bancară sau de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile 

legii, și devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să 

prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza 

declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau 

b) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într - un cont de disponibil 

distinct deschis la Trezoria Statului şi pus la dispoziţia Achizitorului. Suma iniţială care se va depune de 

către Executant în contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din 

valoarea contractului fără TVA. 

17.3 În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, executantul 

are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de 

achiziţie publică. 

17.4 Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la 

finalizarea Lucrărilor de către acesta şi  remedierea oricăror defecte. Dacă termenii Garanţiei de Bună 
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Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este îndreptăţit să  obţină Procesul 

verbal de recepție finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei, executantul va prelungi 

valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când lucrările vor fi terminate şi toate defectele remediate. 

17.5 Achizitorul va executa Garanţia de Bună Execuţie, în eventualitatea în care: 

a)   Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este 

prevăzut la pct. 17.4, situaţie în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună 

Execuţie; 

b) Executantul nu reuşeşte să remedieze un defect în termenul prevăzut în Caietul de 

sarcini/instrucţiune/procese-verbale/note de constatare 

c)   oricând  pe  parcursul  îndeplinirii  Contractului,  în  limita  prejudiciului creat,  în  cazul  în  care  

Executantul  nu  îşi  îndeplineşte,  îndeplinește  cu întârziere sau nu îndeplinește corespunzător  

oricare dintre obligaţiile asumate prin Contract. 

17.6 Anterior emiterii unei pretenţii  asupra Garanţiei  de Bună Execuţie, Achizitorul are obligaţia 

de a notifica atât Executantului cât şi emitentului instrumentului de garantare pretenţia sa, precizând 

obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului; 

17.7 În  situaţia  executării  garanţiei  de  bună  execuţie,  parţial  sau  total, Executantul are obligaţia 

de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

notificării emise de către Achizitor. 

17.8 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

 a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul 

pentru vicii ascunse este minim; 

  b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la exp irarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, 

pe baza procesului-verbal de recepţie finala. 

17.9 - Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt 

distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 

17.10 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală. 

Perioada de garanţie acordata lucrarilor va fi de 3 ani . 

17.11 - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului. 

 

18. Penalităţi, daune-interese 

18.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin 

contract (durata de execuţie, respectiv calitatea lucrării), executantul va plăti beneficiarului penalităţi în valoare 

de 0,1 % pe zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate la timp, respectiv 0,1% pe zi din valoarea 

lucrărilor executate necorespunzător până la remediere acestora.  

18.2. În cazul în care beneficiarul nu onorează plata lucrărilor efectuate scadente în termen de 10 de zile de la 

expirarea perioadei prevăzute la punctul 14, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 

0,1 % pe zi de întârziere din valoarea acestora. 

  

19. Rezilierea contractului 

19.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate 

de a cere rezilierea contractului de execuţie de lucrări şi de a pretinde plata de daune-interese. 

19.2. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de execuţie de lucrări, 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 respectiv ar fi contrară 

interesului public. 

19.3. În cazul prevăzut la clauza 19.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

20. Cesiunea 

20.1. Furnizorul nu va transfera  obligaţiile sale asumate prin contract, care vor rămâne în sarcina părţilor 

contractante, aşa cum au fost asumate prin prezentul contract.  

20.2. Fără a aduce atingere prevederilor art. 19.1 se permite cesionarea creanţelor derivate din prezentul 

contract, numai cu condiţia obţinerii în prealabil a acordului scris al achizitorului. 

20.3. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 
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asumate prin contract. 
 

21. Forţa majoră 

21.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

21.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

21.3. 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. 

21.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 

complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

21.5. 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 dintre 

părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

22. Soluţionarea litigiilor 

22.1. Beneficiarul 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. 

22.2. Dacă soluţionarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi supuse spre soluţionare instanţelor 

judecătoreşti din raza administrativ teritorială a beneficiarului. 

 

23. Limba care guvernează contractul 

23.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

24. Comunicări 

24.1.(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. 

24.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

25. Legea aplicabilă contractului 
25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

25.2. Prezentul contract s-a încheiat în 2(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

25.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu.   

 

 Borsec, la 29.09.2021 
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL HARGHITA 
ORAŞUL BORSEC 

BORSEC 535300, str. CARPAŢI nr. 6 / A 
Tf. +40-266-337001, fax +40-266-337007 

e-mail: primaria@primaria-borsec.ro, site: www.primaria-borsec.ro 

 

CONTRACT DE LUCRĂRI 

nr. 137 din data 29.09.2021 

 

 1. În temeiul art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, Legea  72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în 

executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 

profesioniști și între aceștia și autorități contractante, Programul de achiziții publice pe anul 2021 şi 

Achiziție directă inițiată din catalogul electronic, cod unic DA28869807/29.09.2021 s-a încheiat 

prezentul contract de lucrări, între: 

 

 Beneficiarul UAT oraşul Borsec avand sediul in oraşul Borsec, 535300, str. Carpaţi nr. 

6/A judetul Harghita telefon/fax 0266-337001/0266-337007, cod fiscal 4245380, cont trezorerie 

RO45TREZ24A840303710101X deschis la Trezoreria mun. Topliţa, reprezentat prin Mik Jozsef, 

funcţia primar, în calitate de achizitor, pe de o parte, și 

                        cu sediul în localitatea        nr.            , telefon             , numar de inmatriculare                

, cod fiscal              cont trezorerie                        deschis la Trezoreria             , reprezentata prin                

functia administrator, in calitate de executant, pe de alta parte. 
 

2. Obiectul şi preţul contractului 

 

2.1. Executantul se obligă se execute pentru achizitor, in conformitate cu obligațiile asumate prin 

prezentul contract, conform deviz, următoarele lucrări și servicii: 

 - Proiectare și lucrări de execuție pentru investiția ”Asfaltare străzi de interese local în 

orașul Borsec, astfel: str. Gh. Doja Axa 1, str. Topliței Axa 3, str. Pietrii Axa 1, str. Cerbului, 

Axa 2, conform schițelor/antemăsurătorilor/devizelor anexate, astfel: 

 

2.2. Beneficiarul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea prezentului 

contract de execuție de lucrări. 

2.3. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către beneficiar, este 

de: 

 

2.4. Dacă pe parcursul lucrărilor se vor constata în teren și alte probleme, adică cantități în plus, 

pentru executarea acestora se va încheia act adițional pe baza unei noi oferte și noilor măsurători. 

 

3. Durata contractului 

3.1. Executantul se obligă să execute lucrările prevăzute la pct. 2.1 până la data de 31.12.2021 

începând cu data semnării contractului. 

3.2. Perioadele de timp având condiţii meteorologice nefavorabile desfăşurării lucrărilor vor conduce 

la prelungirea perioadei de execuţie cu echivalentul perioadei de timp nefavorabil. Părţile vor stabili 

prin act adiţional noua durată a contractului. 

3.3. Executantul se obligă să execute lucrările ce fac obiectul prezentului contract, astfel cum sunt 

acestea descrise în propunerea tehnică şi cea financiară a ofertantului, anexe la prezentul contract. 

3.4. Durata contractului se poate prelungi prin act adițional. 
 

mailto:primaria@primaria-borsec.ro
http://www.primaria-borsec.ro/
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4. Definiţii 

4.1. În 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 beneficiar, şi un executant de lucrări, în calitate de executant; 

b)beneficiar şi executant - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul 

contract; 

c)preţul contractului - preţul plătibil executantului de către beneficiar, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d) lucrări - activităţi a căror execuţie face obiectul contractului; 

e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care executantul are obligaţia de a le furniza aferent 

lucrărilor executate conform contractului; 

f)standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini 

şi în propunerea tehnică; 

g) studiu de fezabilitate sau documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii   – documentaţia 

tehnico-economică definită prin HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice 

h) proiect tehnic – documentaţia tehnico-economică definită prin OMF-MLPAT 1013/873-2001 și 

HG 907/2016 

i)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, 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. 

 

5. Aplicabilitate 

5.1. Contractul de execuţie de lucrări intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi. 

6. Documentele contractului 

6.1. Documentele prezentului contract sunt: 

a) ofertă-deviz;  

b) formular contract; 

c) planșe/schițe 

 

7. Standarde 

7.1. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către executant în 

proiectul tehnic întocmit. 

 

8. Caracterul confidenţial al contractului 

8.1.(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 

persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare 

a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 

confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii 

contractului. 
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8.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare 

la contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă; sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 

pentru asemenea dezvăluire; sau 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 

9. Drepturi de proprietate intelectuală 

9.1. Executantul are obligaţia de a despăgubi beneficiarul împotriva oricăror: 

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

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

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu executarea lucrărilor; şi 

b) 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 beneficiar. 

 

10. Responsabilitățile executantului 

10.1. 

(1) Executantul are obligaţia de a executa lucrările prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea execuţia lucrărilor, de a asigura resursele umane, 

materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, 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. 

10.2. Executantul este pe deplin responsabil pentru execuţia lucrărilor în conformitate cu graficul de 

execuţie convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 

execuţie utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

10.3 Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor 

operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 

prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile 

ulterioare. 

10.4 Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele 

contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, 

calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca 

sau care sunt cerute de achizitor, in legatura cu executarea lucrarilor. 

10.5 Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, 

precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane 

necesare indeplinirii responsabilitatii respective. 

10.6 Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia: 

 i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este 

autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp 

cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii 

oricarui pericol pentru respectivele persoane; 

 ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 

ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost 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 rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului 

si 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. 

 10.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 
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echipamentelor si 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. 

 10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si 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 si ocuparea drumurilor si 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 si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in 

legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

 10.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce 

comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 

catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va 

alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce 

va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora 

asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca 

deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. 

 (2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe 

apa, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege 

inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si 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 santierului, 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 si 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 santierului. 

 10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 

 i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 

 ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

 iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 

 (2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, 

numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul 

indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. 

 10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 

construcţiei, ivite într-un interval 36 luni, adică perioada de garanţie asumată prin oferta depusă 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 obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

 i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile 

sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si 

 ii) daune-interese, costuri, taxe si 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.   

10.13 Executantul va respecta întocmai prevederile art. 5 și art. 7, precum și art. 23 - 
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”Obligații și răspunderi ale proiectanților” din Legea 10/1995 republicată, privind calitatea în 

construcții. 
 

11. Responsabilităţile beneficiarului 

11.1. Beneficiatul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului orice facilităţi şi/sau informaţii 

pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică (dacă este cazul) şi pe care le consideră necesare 

pentru îndeplinirea contractului. 

11.2 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele 

necesare executiei lucrarilor. 

11.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a 

convenit altfel, urmatoarele: 

 a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina; 

 b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier; 

 c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata; 

 d)racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita 

amplasamentului santierului. 

 (2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de 

masurat se suporta de catre executant. 

11.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara 

pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, intr-un singur exemplar, la termenele stabilite prin 

graficul de executie a lucrarii – dacă este cazul. 

11.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de 

circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea 

cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului. 

11.6 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile 

de la notificarea executantului. 

11.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii 

furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale. 

 

12. Recepţie şi verificări 
12.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de execuţie a lucrărilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică . 

12.2. Verificările şi recepţiile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

Executantul are obligaţia ca la finalizarea lucrărilor să notifice în scris beneficiarul, că sunt 

îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

 

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

13.1.(1) Executantul are obligaţia de a începe execuţia lucrărilor în timpul cel mai scurt posibil de la 

primirea ordinului de începere a contractului.  

13.2.(1) Lucrările executate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora prevăzută 

să fie terminată într-o perioadă stabilită în graficul de execuţie trebuie finalizată în termenul convenit 

de părţi, termen care se calculează de la data începerii execuţiei lucrărilor. 

(2)În cazul în care: 

a) orice motive de întârziere ce nu se datorează executantului; sau 

b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea 

contractului de către executant îndreptăţesc beneficiarul să solicite prelungirea perioadei de 

execuţie a lucrărilor sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, 

perioada de execuţie şi vor semna un act adiţional. 

13.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul de execuţie, acesta 

are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului. Modificarea datei/perioadelor de 
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execuţie asumate în graficul de execuţie se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
 

  14. Modalităţi de plată 

14.1. Plățile parțiale vor fi făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform 

contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-

o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. 

Facturile corespunzătoare se plătesc conform reglementarilor legale în vigoare, respectiv în termen 

de 30 zile de la emiterea acestora. 

14.3.  Plata se va face numai pentru fazele de lucrări efectiv realizate şi dovedite prin situații de 

lucrări.  

14.4. Plata facturii finale se va face în termen de 30 zile după verificarea si acceptarea situației de 

plata definitive de către beneficiar şi semnarea recepției finale, luând în considerare prevederile Legii 

72/2013. 

14.5 Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul-verbal de recepție finala nu va fi 

semnat de comisia de recepție, care confirma ca lucrările au fost executate conform contractului. 

Recepția finala va fi efectuata conform prevederilor legale.  
 

15. Actualizarea preţului contractului 

15.1. Valoarea contractului este fermă şi nu se modifică. 

 

16. Amendamente 

16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului prin act adiţional semnat de ambele părţi. 

 

17. Clauze specifice 

17. Garantia de buna executie a contractului 
17.1 Executantul va furniza Achizitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului, o Garanţie de Bună Execuţie constituită conform legii, pentru realizarea 

corespunzătoare a Contractului. 

17.2 Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului reprezintă 5  %din prețul contractului 

fără TVA şi se va consti tui fie : 

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 

societate bancară sau de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de 

asigurări, în condițiile legii, și devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. 

Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, 

respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa 

persoanei garantate, sau 

b) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într - un cont de 

disponibil distinct deschis la Trezoria Statului şi pus la dispoziţia Achizitorului. Suma iniţială 

care se va depune de către Executant în contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie 

să fie mai mică de 0,5% din valoarea contractului fără TVA. 

17.3 În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, 

executantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare 

a contractului de achiziţie publică. 

17.4 Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare 

până la finalizarea Lucrărilor de către acesta şi  remedierea oricăror defecte. Dacă termenii 

Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este 

îndreptăţit să  obţină Procesul verbal de recepție finală cu 28 de zile înainte de data de expirare 

a garanţiei, executantul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când 

lucrările vor fi terminate şi toate defectele remediate. 
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17.5 Achizitorul va executa Garanţia de Bună Execuţie, în eventualitatea în care: 

a)   Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa 

cum este prevăzut la pct. 17.4, situaţie în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a 

Garanţiei de Bună Execuţie; 

b) Executantul nu reuşeşte să remedieze un defect în termenul prevăzut în Caietul de 

sarcini/instrucţiune/procese-verbale/note de constatare 

c)   oricând  pe  parcursul  îndeplinirii  Contractului,  în  limita  prejudiciului creat,  în  cazul  în  

care  Executantul  nu  îşi  îndeplineşte,  îndeplinește  cu întârziere sau nu îndeplinește 

corespunzător  

oricare dintre obligaţiile asumate prin Contract. 

17.6 Anterior emiterii unei pretenţii  asupra Garanţiei  de Bună Execuţie, Achizitorul are 

obligaţia de a notifica atât Executantului cât şi emitentului instrumentului de garantare 

pretenţia sa, precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului; 

17.7 În  situaţia  executării  garanţiei  de  bună  execuţie,  parţial  sau  total, Executantul are 

obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data notificării emise de către Achizitor. 

17.8 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

 a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii 

procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data 

pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

  b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la exp irarea perioadei de garanţie a lucrărilor 

executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala. 

c) pentru serviciile aferente PT în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat pretenții 

asupra ei, dar nu mai târziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentații tehnice, în cazul în 

care AC nu a atribuit în această perioadă contractul de lucrări în cauză 

17.9 - Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea 

sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 

17.10 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia 

finală. Perioada de garanţie acordata lucrarilor va fi de 3 ani . 

17.11 - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului. 

 

18. Penalităţi, daune-interese 

18.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract (durata de execuţie, respectiv calitatea lucrării), executantul va plăti 

beneficiarului penalităţi în valoare de 0,1 % pe zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate la 

timp, respectiv 0,1% pe zi din valoarea lucrărilor executate necorespunzător până la remediere 

acestora.  

18.2. În cazul în care beneficiarul nu onorează plata lucrărilor efectuate scadente în termen de 10 de 

zile de la expirarea perioadei prevăzute la punctul 14, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o 

sumă echivalentă cu 0,1 % pe zi de întârziere din valoarea acestora. 

  

19. Rezilierea contractului 

19.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul 

părţii lezate de a cere rezilierea contractului de execuţie de lucrări şi de a pretinde plata de daune-

interese. 

19.2. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de execuţie de lucrări, 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 respectiv ar fi contrară interesului public. 
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19.3. În cazul prevăzut la clauza 19.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 

contractului. 

 

20. Cesiunea 

20.1. Furnizorul nu va transfera  obligaţiile sale asumate prin contract, care vor rămâne în sarcina 

părţilor contractante, aşa cum au fost asumate prin prezentul contract.  

20.2. Fără a aduce atingere prevederilor art. 19.1 se permite cesionarea creanţelor derivate din 

prezentul contract, numai cu condiţia obţinerii în prealabil a acordului scris al achizitorului. 

20.3. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 

obligaţii asumate prin contract. 
 

21. Forţa majoră 

21.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

21.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

21.3. 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. 

21.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 

limitării consecinţelor. 

21.5. 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 dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

22. Soluţionarea litigiilor 

22.1. Beneficiarul 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. 

22.2. Dacă soluţionarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi supuse spre soluţionare instanţelor 

judecătoreşti din raza administrativ teritorială a beneficiarului. 

 

23. Limba care guvernează contractul 

23.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

24. Comunicări 

24.1.(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. 

24.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

 

 

 

 

25. Legea aplicabilă contractului 
25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

25.2. Prezentul contract s-a încheiat în 2(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

25.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu.   
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL HARGHITA 
ORAŞUL BORSEC 

BORSEC 535300, str. CARPAŢI nr. 6 / A 

Tf. +40-266-337001, fax +40-266-337007 
e-mail: primaria@primaria-borsec.ro, site: www.primaria-borsec.ro 

 

Contract de furnizare 

nr. 139/29.09.2021 
 

În temeiul art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, Legea  72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de 

plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități 

contractante şi Detaliu cumpărare directă atribuită în SEAP nr. DA28885560/29.09.2021, s-a încheiat 

prezentul contract de furnizare: 

     

    ORAŞUL BORSEC, cu sediul in Borsec, str Carpaţi nr.6/A, telefon/fax 337001/337007, cod fiscal 

4245380 cont trezorerie RO85TREZ24A870400710102X deschis la Trezoreria Toplița, reprezentat prin 

Mik Jozsef, primar 

    in calitate de achizitor. 

    si  

                                 , cu sediul în                 , str.            , nr.        , sector    , Nr.ord. reg. com:                        

cod fiscal:                            .                          , deschis la Trezoreria            , reprezentat prin , 

administrator,  în calitate de furnizor, pe de alta parte. 

 

    I.2. Obiectul si preţul contractului 

 

      I.2.1 - Furnizorul se obliga să furnizeze următoarele:  

 

- SISTEM DE EMITERE CARDURI SKIDATA ȘI CITITOR CU URMĂTOAREA 

COMPONENȚĂ: 

 

- Sistem de emitere carduri format din: calculator EliteDesk 800 și coder unlimited desktop 

- Poarta de acces Skidata Fremotion.Gate 

- Licențe necesare 

 

I.2.2 - Achizitorul se obliga sa plătească furnizorului preţul convenit, pentru îndeplinirea contractului de 

furnizare a produselor  specificate la pct.I.2.1 

I.2.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, este  

 

 

I.2.4 -Preţurile conţin transportul și instalarea echipamentelor.  

 

    I.3. Durata contractului 

 

    I.3.1 Furnizorul se obligă să furnizeze și să monteze echipamentele menționate la pct.I.2.1 în perioada 

29.09.2021 – 30.11.2021. 

 

    I.4.Modalităţi de plata: 

 

 I.4.1.-  Plata furnizării se va face prin virament, la contul susmenţionat al Furnizorului. Prestatorul va 

întocmi factura de decontare, după semnarea procesului verbal de recepție, respectiv de punere în 

funcțiune a echipamentelor, de către reprezentantul beneficiarului.  

I.4.2 – Plata facturii se va efectua în termen de 30 de zile de la emiterea facturii, conform prevederilor 

Legii 72/2013. 
 

mailto:primaria@primaria-borsec.ro
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  II. 1. Aplicabilitatea si documentele contractului 

 

    II.1.1 Natura şi volumul produselor furnizate sunt precizate în detaliu cumpărare directă din SICAP. 

    II.1.2 - Documentele prezentului contract sunt: 

a) oferta de preţ din SICAP 

b) formular de contract  

    II.1.3 - Contractul de furnizare intră în vigoare la data semnării contractului. 
 

     II.2. Standarde 

 

    II.2.1 - Produsele furnizate in baza contractului vor respecta Standardele declarate de către furnizor în 

ofertă. 

    II.2.2 - Se vor respecta standardele sau alte reglementari, de ultima ora, autorizate in tara de origine a 

produselor. 

 

    II.3. Caracterul confidenţial al contractului 

 

    II.3.1 - (1) O parte contractanta nu are dreptul: 

     a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, in afara acelor persoane 

implicate in îndeplinirea contractului; 

    b) de a utiliza informaţiile si documentele obţinute sau la care are acces in perioada de derulare a 

contractului, in alt scop decât acela de a-si îndeplini obligaţiile contractuale; 

    fără acordul scris al celeilalte parţi. 

    (2) Dezvăluirea oricărei informaţii, fata de persoanele implicate in îndeplinirea contractului, se va face 

confidenţial si se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare îndeplinirii contractului. 

    II.3.2 - O parte contractanta va fi exonerata de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare 

la contract daca: 

    a) informaţia era cunoscuta partii contractante înainte ca ea sa fi fost primita de la cealaltă parte 

contractanta; sau 

    b) informaţia a fost dezvăluita după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru 

asemenea dezvăluire; sau 

    c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvăluie informaţia. 

 

    II.4. Obligaţii şi responsabilităţi ale furnizorului și beneficiarului 

 

     II.4.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele, in limitele prevăzute de contract, precum şi 

de a  transmite achizitorului următoarele documente: 

    a) factura fiscala și certificatele de garanție ale produselor furnizate;   

     II.4.2 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva 

pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare si livrare. 

     II.4.3 – Furnizorul va asigura transportul echipamentelor, precum și instalarea acestora și punerea în 

funcțiune la locul indicat de către beneficiar. 

     II.4.4 – Furnizorul va asigura mentenanță de la distanță în funcționarea echipamentelor ori de câte ori 

va fi nevoie, timp de 2 ani. 

     II.4.5 – Beneficiarul se obligă să execute lucrările de amenajare pentru traseele de cablu. 

     II.4.6 – Beneficiarul se obligă să plătească factura emisă de către furnizor. 

     II.4.7 – Beneficiarul se obligă să utilizeze echipamentele conform instrucţiunilor de utilizare și 

funcționare. 

 

     II.5. Garanţia  contractului 

  II.5.2 -  Furnizorul asigură pentru toate produsele furnizate garanție conform fișelor tehnice și 

certificatelor de garanție care vor însoți acestea. 

 

 

  II.6. Forta majora 
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    II.6.1 Forţa majora exonerează partile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta acţionează. 

    II.6.2 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acţiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile partilor ce li se cuveneau pana la aparitia fortei majore. 

    II.6.3 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si 

in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 

consecintelor. 

    II.6.4 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara 

ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

    

 II.7. Soluţionarea litigiilor 

 

    II.7.1 Beneficiarul 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. 

      II.7.2 Dacă soluţionarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi supuse spre soluţionare instanţelor 

judecătoreşti din raza administrativ teritorială a beneficiarului. 

    

   II.8. Limba care guvernează Contractul 

    II.8.1 - Limba care guvernează Contractul este limba romana. 

  

   II.8. Comunicări 

 

    II.9.1 - (1) Orice comunicare intre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 

    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 

    II.9.2 - Comunicările intre părţi se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării in scris a primirii comunicării. 

   

  II.10. Legea aplicabila contractului 

 

    II.10.1 - Contractul va fi interpretat conform legislaţiei din România. 

Prezentul contract s-a încheiat azi 29.09.2021 în două exemplare originale, câte un exemplar pentru 

fiecare parte. 
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL HARGHITA 
ORAŞUL BORSEC 

BORSEC 535300, str. CARPAŢI nr. 6 / A 

Tf. +40-266-337001, fax +40-266-337007 
e-mail: primaria@primaria-borsec.ro, site: www.primaria-borsec.ro 

 

Contract de furnizare 

nr. 140/30.09.2021 
 

În temeiul art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, Legea  72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de 

plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități 

contractante şi Detaliu cumpărare directă atribuită în SEAP nr. DA28889693/30.09.2021, s-a încheiat 

prezentul contract de furnizare: 

     

    ORAŞUL BORSEC, cu sediul in Borsec, str Carpaţi nr.6/A, telefon/fax 337001/337007, cod fiscal 

4245380 cont trezorerie RO95TREZ24A610500200530X deschis la Trezoreria Toplița, reprezentat prin 

Mik Jozsef, primar, in calitate de achizitor. 

    si  

                           , cu sediul în                      , str.                    , nr.  , județul  , Nr.ord. reg. com:                    

cod fiscal:                 cont nr.                       , deschis la Trezozeria                    , reprezentat prin ,              

,director general,  în calitate de furnizor, pe de alta parte. 

 

    I.2. Obiectul si preţul contractului 

 

      I.2.1 - Furnizorul se obliga să furnizeze următoarele:  

 

- ECHIPAMENT DE PROTECȚIE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR 

 

- Jachetă protecție pentru pompieri tip NOMEX – 9 bucăți  

- Pantaloni pentru pompieri tip NOMEX – 9 bucăți 

- Cizme pentru pompieri tip JORI – 9 bucăți 

- Cască pentru pompieri – 9 bucăți 

- Apărătoare ceafă aluminată pentru cască pompieri – 9 bucăți 
 

I.2.2 - Achizitorul se obliga sa plătească furnizorului preţul convenit, pentru îndeplinirea contractului de 

furnizare a produselor  specificate la pct.I.2.1 

I.2.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, este  

    I.3. Durata contractului 

 

    I.3.1 Furnizorul se obligă să furnizeze echipamentele menționate la pct.I.2.1 în perioada 30.09.2021 – 

31.12.2021. 

 

    I.4.Modalităţi de plata: 

 

 I.4.1.-  Plata furnizării se va face prin virament, la contul susmenţionat al Furnizorului. Prestatorul va 

întocmi factura de decontare, după semnarea procesului verbal de recepție. 

I.4.2 – Plata facturii se va efectua în termen de 30 de zile de la emiterea facturii, conform prevederilor 

Legii 72/2013. 
 

 

  II. 1. Aplicabilitatea si documentele contractului 

 

    II.1.1 Natura şi volumul produselor furnizate sunt precizate în detaliu cumpărare directă din SICAP. 

    II.1.2 - Documentele prezentului contract sunt: 
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a) oferta de preţ din SICAP 

b) formular de contract  

    II.1.3 - Contractul de furnizare intră în vigoare la data semnării contractului. 
 

     II.2. Standarde 

 

    II.2.1 - Produsele furnizate in baza contractului vor respecta Standardele declarate de către furnizor în 

ofertă. 

    II.2.2 - Se vor respecta standardele sau alte reglementari, de ultima ora, autorizate in tara de origine a 

produselor. 

 

    II.3. Caracterul confidenţial al contractului 

 

    II.3.1 - (1) O parte contractanta nu are dreptul: 

     a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, in afara acelor persoane 

implicate in îndeplinirea contractului; 

    b) de a utiliza informaţiile si documentele obţinute sau la care are acces in perioada de derulare a 

contractului, in alt scop decât acela de a-si îndeplini obligaţiile contractuale; 

    fără acordul scris al celeilalte parţi. 

    (2) Dezvăluirea oricărei informaţii, fata de persoanele implicate in îndeplinirea contractului, se va face 

confidenţial si se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare îndeplinirii contractului. 

    II.3.2 - O parte contractanta va fi exonerata de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare 

la contract daca: 

    a) informaţia era cunoscuta partii contractante înainte ca ea sa fi fost primita de la cealaltă parte 

contractanta; sau 

    b) informaţia a fost dezvăluita după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru 

asemenea dezvăluire; sau 

    c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvăluie informaţia. 

 

    II.4. Obligaţii şi responsabilităţi ale furnizorului și beneficiarului 

 

     II.4.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele, in limitele prevăzute de contract, precum şi 

de a  transmite achizitorului următoarele documente: 

    a) factura fiscala și certificatele de garanție ale produselor furnizate;   

     II.4.2 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva 

pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare si livrare. 

     II.4.3 –  Furnizorul are obligația de a asigura transportul produselor la sediul Beneficiarului. 

     II.4.4 – Beneficiarul se obligă să plătească factura emisă de către furnizor. 

 

     II.5. Garanţia  contractului 

  II.5.2 -  Furnizorul asigură pentru toate produsele furnizate garanție conform fișelor tehnice și 

certificatelor de garanție care vor însoți acestea. 

 

 

  II.6. Forta majora 

 

    II.6.1 Forţa majora exonerează partile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta acţionează. 

    II.6.2 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acţiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile partilor ce li se cuveneau pana la aparitia fortei majore. 

    II.6.3 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si 

in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 

consecintelor. 

    II.6.4 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara 
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ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.  

    

 II.7. Soluţionarea litigiilor 

 

    II.7.1 Beneficiarul 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. 

      II.7.2 Dacă soluţionarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi supuse spre soluţionare instanţelor 

judecătoreşti din raza administrativ teritorială a beneficiarului. 

    

   II.8. Limba care guvernează Contractul 

    II.8.1 - Limba care guvernează Contractul este limba romana. 

  

   II.8. Comunicări 

 

    II.9.1 - (1) Orice comunicare intre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 

    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 

    II.9.2 - Comunicările intre părţi se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării in scris a primirii comunicării. 

   

  II.10. Legea aplicabila contractului 

 

    II.10.1 - Contractul va fi interpretat conform legislaţiei din România. 

Prezentul contract s-a încheiat azi 30.09.2021 în două exemplare originale, câte un exemplar pentru 

fiecare parte. 
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL HARGHITA 
ORAŞUL BORSEC 

BORSEC 535300, str. CARPAŢI nr. 6 / A 

Tf. +40-266-337001, fax +40-266-337007 
e-mail: primaria@primaria-borsec.ro, site: www.primaria-borsec.ro 

 

Contract de lucrări  

 

nr.  148/03.11.2021 

 

1. În temeiul art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, Legea  72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de 

plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități 

contractante, şi Detaliu cumpărare directă atribuită în SICAP DA29160248, DA29160204, 

DA29160180/02.11.2021, s-a încheiat prezentul contract de lucrări: 

 

1 .Între  

ORAŞUL BORSEC, cu sediul în oraşul Borsec, str.Carpaţi nr.6/A., judeţul Harghita, cod 

înregistrare fiscală: RO 4245380, cont nr. ........................................................................deschis la  

Trezoreria Topliţa, reprezentat prin d-l Mik Jozsef, primar, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte 

Şi        

                                cu sediul în            str.             nr.       , Nr.ord. reg. com:             cod fiscal:           , 

cont nr.                     deschis la Trezoreria           , reprezentat prin           , administrator,  în calitate de 

EXECUTANT, pe de alta parte. 

 

2. Obiectul şi preţul contractului 

2.1. Executantul se obligă se execute pentru achizitor, in conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul 

contract, conform deviz, următoarele lucrări: 

   

- lucrări de reparații curente la apartamentel 5 și 20 din blocul ANL, conform ofertei 

- lucrări de reparații curente la scările și rampa de acces la blocul ANL, conform ofertei 

- lucrări de reparații curente la scările și rampa de acces la blocurile SOCIALE, conform ofertei  

 

2.2. Beneficiarul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea prezentului contract 

de execuție de lucrări. 

2.3. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către beneficiar, este de   

 

 

 

3. Durata contractului 

3.1. Executantul se obligă să execute lucrările prevăzute la pct. 2.1 până la data de 31.12.2021 de la data 

semnării contractului. 

3.2. Perioadele de timp având condiţii meteorologice nefavorabile desfăşurării lucrărilor vor conduce la 

prelungirea perioadei de execuţie cu echivalentul perioadei de timp nefavorabil. Părţile vor stabili prin act 

adiţional noua durată a contractului. 

3.3. Executantul se obligă să execute lucrările ce fac obiectul prezentului contract, astfel cum sunt acestea 

descrise în propunerea tehnică şi cea financiară a ofertantului, anexe la prezentul contract. 
 

 

 

 

4. Definiţii 

4.1. În 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 
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contractantă, în calitate de beneficiar, şi un executant de lucrări, în calitate de executant; 

b)beneficiar şi executant - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract; 

c)preţul contractului - preţul plătibil executantului de către beneficiar, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d) lucrări - activităţi a căror execuţie face obiectul contractului; 

e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele 

la prezentul contract şi pe care executantul are obligaţia de a le furniza aferent lucrărilor executate conform 

contractului; 

f)standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în 

propunerea tehnică; 

g)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, 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. 

h)zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

5. Aplicabilitate 

5.1. Contractul de execuţie de lucrări intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi. 

 

6. Documentele contractului 

6.1. Documentele prezentului contract sunt: 

a) ofertă-deviz;  

b) formular contract; 
 

7. Standarde 

7.1. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către executant în 

propunerea sa tehnică. 

 

8. Caracterul confidenţial al contractului 

8.1. 

(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane 

implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 

contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 

confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 

8.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la 

contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă; sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru 

asemenea dezvăluire; sau 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 

9. Drepturi de proprietate intelectuală 

9.1. Executantul are obligaţia de a despăgubi beneficiarul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 

folosite pentru sau în legătură cu executarea lucrărilor; şi 

b)   daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel 
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de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către beneficiar. 

 

10. Responsabilitățile executantului 

10.1. 

(1) Executantul are obligaţia de a executa lucrările prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea execuţia lucrărilor, de a asigura resursele umane, materiale, 

instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, 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. 

10.2. Executantul este pe deplin responsabil pentru execuţia lucrărilor în conformitate cu graficul de execuţie 

convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de execuţie utilizate, 

cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
 

11. Responsabilităţile beneficiarului 

 

11.1. Beneficiatul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 

acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 

11.2. Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului materialul lemnos necesar executării 

lucrărilor asumate prin prezentul contract. 

 

12. Recepţie şi verificări 
 

12.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de execuţie a lucrărilor pentru a stabili conformitatea lor cu 

prevederile din ofertă. 

12.2. Verificările şi recepţiile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

Executantul are obligaţia ca la finalizarea lucrărilor să notifice în scris beneficiarul, că sunt îndeplinite 

condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

 

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

13.1. 

(1) Executantul are obligaţia de a începe execuţia lucrărilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea 

ordinului de începere a contractului.  

13.2. 

(1) Lucrările executate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora prevăzută să fie 

terminată într-o perioadă stabilită în graficul de execuţie trebuie finalizată în termenul convenit de părţi, 

termen care se calculează de la data începerii execuţiei lucrărilor. 

(2)În cazul în care: 

a) orice motive de întârziere ce nu se datorează executantului; sau 

b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de 

către executant îndreptăţesc beneficiarul să solicite prelungirea perioadei de execuţie a lucrărilor sau a 

oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de execuţie şi vor semna un act 

adiţional. 

13.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul de execuţie, acesta are 

obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului. Modificarea datei/perioadelor de execuţie 

asumate în graficul de execuţie se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
 

  14. Modalităţi de plată 

14.1. Plățile parțiale vor fi făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform 

contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o 

situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât sa asigure o rapida si sigura verificare a lor.  Facturile 

corespunzătoare se plătesc conform reglementarilor bancare.  

 14.2.  Plata se va face numai pentru fazele de lucrări efectiv realizate şi dovedite prin situații de lucrări.  
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 14.3  Plata facturii finale se va face în termen de 30 zile după verificarea si acceptarea situației de plata 

definitive de către beneficiar şi semnarea recepției finale, luând în considerare prevederile Legii 72/2013. 

14.4 Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul-verbal de recepție finala nu va fi semnat de 

comisia de recepție, care confirma ca lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finala va fi 

efectuata conform prevederilor legale.  
 

15. Actualizarea preţului contractului 

15.1. Valoarea contractului este fermă şi nu se modifică. 

 

16. Amendamente 

16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului prin act adiţional semnat de ambele părţi. 

 

17. Penalităţi, daune-interese 

17.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate 

prin contract (durata de execuţie, respectiv calitatea lucrării), executantul va plăti beneficiarului penalităţi în 

valoare de 0,1 % pe zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate la timp, respectiv 0,1% pe zi din 

valoarea lucrărilor executate necorespunzător până la remediere acestora.  

17.2. În cazul în care beneficiarul nu onorează plata lucrărilor efectuate scadente în termen de 10 de zile de la 

expirarea perioadei prevăzute la punctul 14, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 

0,1 % pe zi de întârziere din valoarea acestora. 

  

18. Rezilierea contractului 

18.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii 

lezate de a cere rezilierea contractului de execuţie de lucrări şi de a pretinde plata de daune-interese. 

18.2. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de execuţie de lucrări, 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 respectiv ar fi 

contrară interesului public. 

18.3. În cazul prevăzut la clauza 19.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 

pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 

19. Cesiunea 

19.1. Furnizorul nu va transfera  obligaţiile sale asumate prin contract, care vor rămâne în sarcina părţilor 

contractante, aşa cum au fost asumate prin prezentul contract.  

19.2. Fără a aduce atingere prevederilor art. 19.1 se permite cesionarea creanţelor derivate din prezentul 

contract, numai cu condiţia obţinerii în prealabil a acordului scris al achizitorului. 

19.3. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 

asumate prin contract. 
 

20. Forţa majoră 

20.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

20.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 

pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

20.3. 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. 

20.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 

complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

20.5. 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 dintre 

părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

21. Soluţionarea litigiilor 
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21.1. Beneficiarul 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. 

21.2. Dacă soluţionarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi supuse spre soluţionare instanţelor 

judecătoreşti din raza administrativ teritorială a beneficiarului. 

 

22. Limba care guvernează contractul 
 

22.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

23. Comunicări 

23.1. 

(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. 

23.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 
 

 

24. Legea aplicabilă contractului 
 

24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

24.2. Prezentul contract s-a încheiat în 2(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

24.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu. 

 

   

 Borsec, la 03.11.2021 
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CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII 

Nr. 149  din 02.11.2021 

 

1. În temeiul art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, Legea  72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de 

plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități 

contractante, Detaliu cumpărare directă atribuită în SICAP nr. DA29154436/02.11.2021, s-a încheiat 

prezentul contract de prestări servicii: 

între 

ORAŞUL BORSEC, cu sediul în Borsec, str. Carpaţi nr.6/A, cod poştal 535300, judeţul Harghita, telefon 

0266-337.001, fax 0266-337.007, cod fiscal 4245380, având contul nr. RO67TREZ24A705000710130X 

deschis la Trezoreria Topliţa, reprezentat prin Mik Jozsef, primar, în calitate de Achizitor, 

și 

                              , adresa:             , str.                nr.        , județul        , telefon/fax             , număr de 

înmatriculare                , cod fiscal           , cont trezorerie                                , deschis la Trezoreria                  

, reprezentata prin                           , în calitate de prestator, pe de alta parte. 
 

2. Obiectul şi preţul contractului 
  2.1.-Prestatorul se obligă să presteze :  

 Elaborare Documentație tehnico-economică în faza SF pentru rețelele de alimentare cu apă și 

canalizare în orașul Borsec, județul Harghita, conform ofertei acceptate în SICAP  
   2.2.-Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul stabilit în ofertă pentru îndeplinirea 

prezentului contract de proiectare. 

 2.3.- Preţul  ttoottaall stabilit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, 

conform ofertei de preţ, este de   

3. Durata contractului 
3.1. Contractorul se obliga să finalizeze documentaţia care face obiectul prezentului contract până la data de 

31.12.2021. 

3.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data emiterii Procesului Verbal de predare primire si 

acceptare de catre achizitor a tuturor studiilor și documentațiilor enumerate la pct. 2.1. 

 

4. Definiţii  -În 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 

contractanta, în calitate de achizitor, si un prestator de servicii, în calitate de prestator; 

b) achizitor si prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract; 

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d) prestare - activităţi a căror prestare face obiectul contractului; 

e) studiu de fezabilitate sau documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii   – documentaţia tehnico-

economică definită prin HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 
f) proiect tehnic – documentaţia tehnico-economică definită prin OMF-MLPAT 1013/873-2001 și HG 

907/2016 

g) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în 

legislaţia în vigoare; 

h) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea si, 

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



ROMÂNIA  

JUDEŢUL HARGHITA 
ORAŞUL BORSEC 

BORSEC 535300, str. CARPAŢI nr. 6 / A 

Tf. +40-266-337001, fax +40-266-337007 

e-mail: primaria@primaria-borsec.ro, site: www.primaria-borsec.ro 
 

 
2 

de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor 

uneia din părţi. 

i) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

5. Aplicabilitate 
5.1.-Contractul de prestări servicii intră în vigoare la semnarea lui de către părţile contractante. 

 

6. Documentele contractului 
6.1.-Documentele prezentului contract sunt: 

a) Oferta financiară a prestatorului. 

b) Formular de contract 

 

7. Standarde 
7.1-Prestatorul va elabora documentaţia cu respectarea standardelor, normelor şi normativelor în 

vigoare privind calitatea şi condiţiile tehnice. 

 

8. Caracterul confidenţial al contractului 
8.1.-(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 

persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 

contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 

confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 

8.2.- O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare 

la contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă; sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 

pentru asemenea dezvăluire; sau 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. 

 

9. Drepturi de proprietate intelectuală 
9.1.-În cazul în care prin executarea necorespunzătoare sau neexecutarea vreunei obligaţii de către 

una din părţi se cauzează prejudiciu celeilalte părţi, partea în culpă datorează despăgubiri pentru prejudiciul 

cauzat. 

9.2.-Toate drepturile de autor privind prezenta documentaţie aparţin în exclusivitate prestatorului, 

pana la predarea lucrării. După predare se vor aplica prevederile ar.39 alin 4 din Legea nr. 8/1996 privind 

dreptul de autor, având în vedere caracterul exclusiv al cesiunii. 

9.3 – După predarea documentației, toate drepturile se transferă beneficiarului. 

 
10. Responsabilităţile prestatorului 

10.1.-(1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenită angajamentului asumat şi în conformitate cu prevederile prezentului contract. 

(2) Prestatorul are obligaţia de a asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau 

altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive necesare elaborării documentaţiei. 

10.2.-Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor de elaborare a studiilor și 

documentațiilor în conformitate cu graficul de timp convenit. 

10.3. - Prestatorul va elabora documentaţia cu respectarea standardelor, normelor şi normativelor în 

vigoare privind calitatea şi condiţiile tehnice precum şi prevederile HG907/2016.  
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10.4. – Prestatorul va preda documentația în cel puțin două exemplare originale precum și în format 

electronic pe suport CD (din cele semnate și ștampilate, precum si in  word pentru partea scrisa). 

10.5. – Prestatorul va respecta întocmai prevederile art. 5 și art. 7, precum și art. 23 - ”Obligații și 

răspunderi ale proiectanților” din Legea 10/1995 republicată, privind calitatea în construcții. 

10.6. - Întocmirea documentaţiilor de către Prestator se va face în vederea depunerii acestora pentru 

finanțare prin programul Anghel Saligny, astfel în elaborarea documentațiilor se vor respecta și eventualele 

prevederi impuse de către acest program.    

 

11. Responsabilităţile achizitorului 
11.1.-Achizitorul are obligația de a pune la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 

care acesta le cere şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. 

11.2.-Achizitorul are obligația să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de lege, precum şi 

regulamentele care să-i permită realizarea investiţiei în cauză. 

 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului 

12.1 – (1) Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA 

si se constituie conform art. 40 din HG nr. 395/2016. Autoritatea contractanta va accepta orice modalitate de 

constituire a garantiei de buna executie conforma cu art. 40 din HG 395/2016, cu modificarile si 

completarile ulterioare. Garanţia se va constitui în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului, 

sub sancţiunea nulităţii acestuia în caz de depăşire nejustificată a acestui termen. 

(2) Garanţia de bună execuţie se va constitui  printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 

instituție de credit sau de o societate de asigurări sau prin reţineri succesive din sumele datorate pentru 

facturi parţiale.  

In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive prestatorul are obligaţia de a 

deschide, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un 

cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante.  

Suma iniţială care se depune de către Prestator în contul de disponibil astfel deschis trebuie să fie de 0,5% 

din preţul contractului fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractuala urmează să 

alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite prestatorului, până la concurenţa 

sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea 

contractantului.   

 (3) Garanţia de buna executie se constituie pe toată durata valabilităţii contractului şi se restituie în termen 

de 14 zile de la data predării însușirii/aprobării documentației tehnico-economice sau la data finalizării 

tuturor obligațiilor contractului de servicii, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.  

(4) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 

creat, dacă prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei 

pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, 

precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 

12.2. – Contractul va intra în efectivitate şi va produce efecte numai după constiruirea garanţiei de bună 

execuţie.  

12.3. - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

 

13. Recepţie şi verificări 
13.1.-Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din Ofertă şi din Tema de proiectare (dacă este cazul), prin reprezentanţii 

săi împuterniciţi în acest scop. 

13.2.-Recepţia documentației se va face la sediul achizitorului pe baza procesului verbal de predare-

primire. 
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13.3.-Achizitorul este obligat să verifice conformitatea documentaţiei cu prevederile din contract şi 

să solicite în scris prestatorului în termen de 10 zile de la primirea documentaţiei completarea eventualelor 

lipsuri. 

13.4.- Prestatorul este obligat ca în termen de 14 zile să predea piesele scrise, desenate sau datele 

constatate ca lipsuri în documentaţie. 

 

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
14.1.-(1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor începând cu data incheierii 

contractului. 

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor 

stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciilor; şi 

14.-(1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizată în termenul convenit de părţi, termen 

care se calculează de la data semnarii contractului de către ambele părţi. 

(2) În cazul în care: 

a) orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului; sau 

b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de 

către prestator îndreptăţesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei 

faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 

14.3.-Termenul de predare poate fi modificat numai cu acordul expres al părţilor contractante, prin 

act adiţional. 

14.4.-Cu excepția prevederilor clauzei 20 şi în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o 

prelungire conform clauzei 14.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita 

penalităţi prestatorului potrivit prevederilor clauzei 17. 

 

15. Modalităţi de plată 
15.1.-  Plata prestației se va face prin virament, la contul susmenţionat al Prestatorului. Prestatorul va 

întocmi factura de decontare, după verificarea conform art.13 si semnarea procesului verbal de predare 

primire a documentaţiei, de către reprezentantul beneficiarului 

15.2 - Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termen de 30 zile calendaristice de la 

data semnarii procesului verbal de predare primire a documentatiei de catre beneficiar, insotite de factura 

reprezentand contravaloarea serviciilor.  

15.3.-Preţul este ferm şi nu se  modifică pe perioada derulării contractului. 

 
16. Amendamente 

16.1.-Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele 

comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 

 

17. Penalităţi, daune-interese 
17.1.-În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma 

echivalenta cu 0,01% din preţul contractului pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 

obligaţiilor. 

17.2.-În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 

perioadei prevăzute la clauza 15.2, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o suma echivalenta cu 0,01% 

din preţul contractului pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor. 

 

18. Rezilierea contractului 
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18.1.-Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul 

părţii lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii şi de a pretinde plata de daune interese. 

 

19. Cesiunea 
19.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sau creanţele sale asumate 

sau derivate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 

19.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 

obligaţii asumate prin contract. 

 

20. Forţa majoră 
20.1.-Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

20.2.-Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează. 

20.3.-Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

20.4.-Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 

si în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

20.5.-Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 

vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

21. Soluţionarea litigiilor 
21.1.-Achizitorul şi prestatorul 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. 

21.2.-Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi prestatorul nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergentă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 

 

22. Limba care guvernează contractul 
22.1.-Limba care guvernează contractul este limba română. 

23. Comunicări 
23.1.-(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisa în scris. 

(2)Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

23.2.-Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

24. Legea aplicabilă contractului 

 24.1.-Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru părţile contractante. 
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CONTRACT DE LUCRĂRI 

nr. 150 din data 15.11.2021 

 

1.În temeiul art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, Legea  72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 

obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între 

aceștia și autorități contractante, Programul de achiziții publice pe anul 2021 şi Achiziție directă 

inițiată din catalogul electronic, cod unic DA29256458/12.11.2021, s-a încheiat prezentul contract de 

lucrări, între: 

 

 Beneficiarul UAT oraşul Borsec avand sediul in oraşul Borsec, 535300, str. Carpaţi nr. 

6/A judetul Harghita telefon/fax 0266-337001/0266-337007, cod fiscal 4245380, cont trezorerie 

RO51TREZ24A705000200200X deschis la Trezoreria mun. Topliţa, reprezentat prin Mik Jozsef, 

funcţia primar, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 si 

                                 cu sediul în localitatea               , str.             , nr.          telefon , numar de 

inmatriculare                 cod fiscal               cont trezorerie                             deschis la Trezoreria , 

reprezentata prin                      , functia administrator, in calitate de executant, pe de alta parte. 
 

2. Obiectul şi preţul contractului 

2.1. Executantul se obligă se execute pentru achizitor, in conformitate cu obligațiile asumate prin 

prezentul contract, conform deviz, următoarele lucrări: 

 - ”Reparații curente - lucrări de apărare mal prin execuție de 250 ml. gabioane de 

protecție în spatele Casei de cultură – str Pietrii, pe malul Pârâurilor Mestecăniș și Hantzker” 

conform antemăsurătorilor/devizelor anexate 

2.2. Beneficiarul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea prezentului 

contract de execuție de lucrări. 

2.3. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către beneficiar, este 

de: 

 

 

 

-  

2.4. Dacă pe parcursul lucrărilor se vor constata în teren și alte probleme, adică cantități în plus, 

pentru executarea acestora se va încheia act adițional pe baza unei noi oferte și noilor măsurători. 

 

3. Durata contractului 

3.1. Executantul se obligă să execute lucrările prevăzute la pct. 2.1 până la data de 31.12.2021 

începând cu data semnării contractului. 

3.2. Perioadele de timp având condiţii meteorologice nefavorabile desfăşurării lucrărilor vor conduce 

la prelungirea perioadei de execuţie cu echivalentul perioadei de timp nefavorabil. Părţile vor stabili 

prin act adiţional noua durată a contractului. 

3.3. Executantul se obligă să execute lucrările ce fac obiectul prezentului contract, astfel cum sunt 

acestea precizate în devizul anexat. 

mailto:primaria@primaria-borsec.ro
http://www.primaria-borsec.ro/
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3.4. Durata contractului poate fi prelungit prin act adițional. 
 

4. Definiţii 

4.1. În 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 beneficiar, şi un executant de lucrări, în calitate de executant; 

b)beneficiar şi executant - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul 

contract; 

c)preţul contractului - preţul plătibil executantului de către beneficiar, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d) lucrări - activităţi a căror execuţie face obiectul contractului; 

e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care executantul are obligaţia de a le furniza aferent 

lucrărilor executate conform contractului; 

f)standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini 

şi în propunerea tehnică; 

g)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, 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. 

h)zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

5. Aplicabilitate 

5.1. Contractul de execuţie de lucrări intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi. 

6. Documentele contractului 

6.1. Documentele prezentului contract sunt: 

a) ofertă-deviz;  

b) formular contract; 

c) planșe/schițe 

 

7. Standarde 

7.1. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către executant în 

propunerea sa tehnică. 

 

8. Caracterul confidenţial al contractului 

8.1.(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 

persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare 

a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 

confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii 

contractului. 

8.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare 

la contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă; sau 
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b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 

pentru asemenea dezvăluire; sau 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 

9. Drepturi de proprietate intelectuală 

9.1. Executantul are obligaţia de a despăgubi beneficiarul împotriva oricăror: 

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

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

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu executarea lucrărilor; şi 

b)   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 beneficiar – 

dacă este cazul 

 

10. Responsabilitățile executantului 

10.1. 

(1) Executantul are obligaţia de a executa lucrările prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea execuţia lucrărilor, de a asigura resursele umane, 

materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, 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. 

10.2. Executantul este pe deplin responsabil pentru execuţia lucrărilor în conformitate cu graficul de 

execuţie convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 

execuţie utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

10.3 Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor 

operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 

prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile 

ulterioare. 

10.4 Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele 

contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, 

calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca 

sau care sunt cerute de achizitor, in legatura cu executarea lucrarilor. 

10.5 Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, 

precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane 

necesare indeplinirii responsabilitatii respective. 

10.6 Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia: 

 i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este 

autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp 

cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii 

oricarui pericol pentru respectivele persoane; 

 ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 

ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost 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 rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului 

si 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. 

 10.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 

echipamentelor si 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. 

 10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are 
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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 si ocuparea drumurilor si 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 si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in 

legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

 10.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce 

comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 

catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va 

alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce 

va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora 

asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca 

deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. 

 (2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe 

apa, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege 

inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si 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 santierului, 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 si 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 santierului. 

 10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 

 i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 

 ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

 iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 

 (2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, 

numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul 

indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. 

 10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 

construcţiei, ivite într-un interval 36 luni, adică perioada de garanţie asumată prin oferta depusă 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 obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

 i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile 

sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si 

 ii) daune-interese, costuri, taxe si 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. Responsabilităţile beneficiarului 

11.1. Beneficiatul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului orice facilităţi şi/sau informaţii 

pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică (dacă este cazul) şi pe care le consideră necesare 
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pentru îndeplinirea contractului. 

11.2 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele 

necesare executiei lucrarilor. 

11.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a 

convenit altfel, urmatoarele: 

 a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina; 

 b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier; 

 c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata; 

 d)racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita 

amplasamentului santierului. 

 (2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de 

masurat se suporta de catre executant. 

11.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara 

pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, intr-un singur exemplar, la termenele stabilite prin 

graficul de executie a lucrarii – dacă este cazul. 

11.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de 

circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea 

cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului. 

11.6 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile 

de la notificarea executantului. 

11.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii 

furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale. 

 

12. Recepţie şi verificări 
12.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de execuţie a lucrărilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică . 

12.2. Verificările şi recepţiile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

Executantul are obligaţia ca la finalizarea lucrărilor să notifice în scris beneficiarul, că sunt 

îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

 

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

13.1.(1) Executantul are obligaţia de a începe execuţia lucrărilor în timpul cel mai scurt posibil de la 

primirea ordinului de începere a contractului.  

13.2.(1) Lucrările executate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora prevăzută 

să fie terminată într-o perioadă stabilită în graficul de execuţie trebuie finalizată în termenul convenit 

de părţi, termen care se calculează de la data începerii execuţiei lucrărilor. 

(2)În cazul în care: 

a) orice motive de întârziere ce nu se datorează executantului; sau 

b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea 

contractului de către executant îndreptăţesc beneficiarul să solicite prelungirea perioadei de 

execuţie a lucrărilor sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, 

perioada de execuţie şi vor semna un act adiţional. 

13.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul de execuţie, acesta 

are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului. Modificarea datei/perioadelor de 

execuţie asumate în graficul de execuţie se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
 

  14. Modalităţi de plată 

14.1. Plățile parțiale vor fi făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform 

contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-

o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. 
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Facturile corespunzătoare se plătesc conform reglementarilor legale în vigoare, respectiv în termen 

de 30 zile de la emiterea acestora. 

14.3.  Plata se va face numai pentru fazele de lucrări efectiv realizate şi dovedite prin situații de 

lucrări.  

14.4. Plata facturii finale se va face în termen de 30 zile după verificarea si acceptarea situației de 

plata definitive de către beneficiar şi semnarea recepției finale, luând în considerare prevederile Legii 

72/2013. 

14.5 Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul-verbal de recepție finala nu va fi 

semnat de comisia de recepție, care confirma ca lucrările au fost executate conform contractului. 

Recepția finala va fi efectuata conform prevederilor legale.  
 

15. Actualizarea preţului contractului 

15.1. Valoarea contractului este fermă şi nu se modifică. 

 

16. Amendamente 

16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului prin act adiţional semnat de ambele părţi. 

 

17. Clauze specifice 

17. Garantia de buna executie a contractului 
17.1 Executantul va furniza Achizitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului, o Garanţie de Bună Execuţie constituită conform legii, pentru realizarea 

corespunzătoare a Contractului. 

17.2 Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului reprezintă 5  %din prețul contractului 

fără TVA şi se va consti tui fie : 

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 

societate bancară sau de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de 

asigurări, în condițiile legii, și devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. 

Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, 

respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa 

persoanei garantate, sau 

b) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într - un cont de 

disponibil distinct deschis la Trezoria Statului şi pus la dispoziţia Achizitorului. Suma iniţială 

care se va depune de către Executant în contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie 

să fie mai mică de 0,5% din valoarea contractului fără TVA. 

17.3 În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, 

executantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare 

a contractului de achiziţie publică. 

17.4 Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare 

până la finalizarea Lucrărilor de către acesta şi  remedierea oricăror defecte. Dacă termenii 

Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este 

îndreptăţit să  obţină Procesul verbal de recepție finală cu 28 de zile înainte de data de expirare 

a garanţiei, executantul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când 

lucrările vor fi terminate şi toate defectele remediate. 

17.5 Achizitorul va executa Garanţia de Bună Execuţie, în eventualitatea în care: 

a)   Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa 

cum este prevăzut la pct. 17.4, situaţie în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a 

Garanţiei de Bună Execuţie; 

b) Executantul nu reuşeşte să remedieze un defect în termenul prevăzut în Caietul de 

sarcini/instrucţiune/procese-verbale/note de constatare 
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c)   oricând  pe  parcursul  îndeplinirii  Contractului,  în  limita  prejudiciului creat,  în  cazul  în  

care  Executantul  nu  îşi  îndeplineşte,  îndeplinește  cu întârziere sau nu îndeplinește 

corespunzător  

oricare dintre obligaţiile asumate prin Contract. 

17.6 Anterior emiterii unei pretenţii  asupra Garanţiei  de Bună Execuţie, Achizitorul are 

obligaţia de a notifica atât Executantului cât şi emitentului instrumentului de garantare 

pretenţia sa, precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului; 

17.7 În  situaţia  executării  garanţiei  de  bună  execuţie,  parţial  sau  total, Executantul are 

obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data notificării emise de către Achizitor. 

17.8 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

 a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii 

procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data 

pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

  b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la exp irarea perioadei de garanţie a lucrărilor 

executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala. 

17.9 - Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea 

sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 

17.10 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia 

finală. Perioada de garanţie acordata lucrarilor va fi de 3 ani . 

17.11 - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului. 

 

18. Penalităţi, daune-interese 

18.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract (durata de execuţie, respectiv calitatea lucrării), executantul va plăti 

beneficiarului penalităţi în valoare de 0,1 % pe zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate la 

timp, respectiv 0,1% pe zi din valoarea lucrărilor executate necorespunzător până la remediere 

acestora.  

18.2. În cazul în care beneficiarul nu onorează plata lucrărilor efectuate scadente în termen de 10 de 

zile de la expirarea perioadei prevăzute la punctul 14, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o 

sumă echivalentă cu 0,1 % pe zi de întârziere din valoarea acestora. 

  

19. Rezilierea contractului 

19.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul 

părţii lezate de a cere rezilierea contractului de execuţie de lucrări şi de a pretinde plata de daune-

interese. 

19.2. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de execuţie de lucrări, 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 respectiv ar fi contrară interesului public. 

19.3. În cazul prevăzut la clauza 19.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 

contractului. 

 

20. Cesiunea 

20.1. Furnizorul nu va transfera  obligaţiile sale asumate prin contract, care vor rămâne în sarcina 

părţilor contractante, aşa cum au fost asumate prin prezentul contract.  

20.2. Fără a aduce atingere prevederilor art. 19.1 se permite cesionarea creanţelor derivate din 

prezentul contract, numai cu condiţia obţinerii în prealabil a acordului scris al achizitorului. 

20.3. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 
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obligaţii asumate prin contract. 
 

21. Forţa majoră 

21.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

21.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

21.3. 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. 

21.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 

limitării consecinţelor. 

21.5. 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 dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

22. Soluţionarea litigiilor 

22.1. Beneficiarul 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. 

22.2. Dacă soluţionarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi supuse spre soluţionare instanţelor 

judecătoreşti din raza administrativ teritorială a beneficiarului. 

 

23. Limba care guvernează contractul 

23.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

24. Comunicări 

24.1.(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. 

24.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

25. Legea aplicabilă contractului 
25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

25.2. Prezentul contract s-a încheiat în 2(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

25.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu.   

 

 Borsec, la 15.11.2021 
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL HARGHITA 
ORAŞUL BORSEC 

BORSEC 535300, str. CARPAŢI nr. 6 / A 
Tf. +40-266-337001, fax +40-266-337007 

e-mail: primaria@primaria-borsec.ro, site: www.primaria-borsec.ro 

 

CONTRACT DE LUCRĂRI 

nr. 151 din data 16.11.2021 

 

1.În temeiul art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, Legea  72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 

obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între 

aceștia și autorități contractante, Programul de achiziții publice pe anul 2021 şi Achiziție directă 

inițiată din catalogul electronic, cod unic DA29276198/16.11.2021, s-a încheiat prezentul contract de 

lucrări, între: 

 

 Beneficiarul UAT oraşul Borsec avand sediul in oraşul Borsec, 535300, str. Carpaţi nr. 

6/A judetul Harghita telefon/fax 0266-337001/0266-337007, cod fiscal 4245380, cont trezorerie 

RO90TREZ24A670330200200X deschis la Trezoreria mun. Topliţa, reprezentat prin Mik Jozsef, 

funcţia primar, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 si 

                               , cu sediul social în județul         str.              Nr        , et         ap.       Nr.ord. 

reg. com:, cod fiscal:                  cont nr.                         , deschis la Trezoreria          , reprezentat 

prin                     , administrator,  în calitate de EXECUTANT, pe de alta parte. 
 

2. Obiectul şi preţul contractului 

2.1. Executantul se obligă se execute pentru achizitor, in conformitate cu obligațiile asumate prin 

prezentul contract, conform deviz, următoarele lucrări: 

 - ”Reparații curente - „Lucrări de modernizare la Casa de cultură din oraşul Borsec, 

judeţul Harghita” conform devizelor anexate 

2.2. Beneficiarul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea prezentului 

contract de execuție de lucrări. 

2.3. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către beneficiar, este 

de: 

 

2.4. Dacă pe parcursul lucrărilor se vor constata în teren și alte probleme, adică cantități în plus, 

pentru executarea acestora se va încheia act adițional pe baza unei noi oferte și noilor măsurători. 

 

3. Durata contractului 

3.1. Executantul se obligă să execute lucrările prevăzute la pct. 2.1 până la data de 28.02.2022 

începând cu data semnării contractului. 

3.2. Perioadele de timp având condiţii meteorologice nefavorabile desfăşurării lucrărilor vor conduce 

la prelungirea perioadei de execuţie cu echivalentul perioadei de timp nefavorabil. Părţile vor stabili 

prin act adiţional noua durată a contractului. 

3.3. Executantul se obligă să execute lucrările ce fac obiectul prezentului contract, astfel cum sunt 

acestea precizate în devizul anexat. 

3.4. Durata contractului poate fi prelungit prin act adițional. 
 

4. Definiţii 

4.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

mailto:primaria@primaria-borsec.ro
http://www.primaria-borsec.ro/
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a)contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat între o 

autoritate contractantă, în calitate de beneficiar, şi un executant de lucrări, în calitate de executant; 

b)beneficiar şi executant - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul 

contract; 

c)preţul contractului - preţul plătibil executantului de către beneficiar, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d) lucrări - activităţi a căror execuţie face obiectul contractului; 

e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care executantul are obligaţia de a le furniza aferent 

lucrărilor executate conform contractului; 

f)standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini 

şi în propunerea tehnică; 

g)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, 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. 

h)zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

5. Aplicabilitate 

5.1. Contractul de execuţie de lucrări intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi. 

6. Documentele contractului 

6.1. Documentele prezentului contract sunt: 

a) ofertă-deviz;  

b) formular contract; 

c) planșe/schițe 

 

7. Standarde 

7.1. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către executant în 

propunerea sa tehnică. 

 

8. Caracterul confidenţial al contractului 

8.1.(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 

persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare 

a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 

confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii 

contractului. 

8.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare 

la contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă; sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 

pentru asemenea dezvăluire; sau 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
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9. Drepturi de proprietate intelectuală 

9.1. Executantul are obligaţia de a despăgubi beneficiarul împotriva oricăror: 

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

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

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu executarea lucrărilor; şi 

b)   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 beneficiar – 

dacă este cazul 

 

10. Responsabilitățile executantului 

10.1. 

(1) Executantul are obligaţia de a executa lucrările prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea execuţia lucrărilor, de a asigura resursele umane, 

materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, 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. 

10.2. Executantul este pe deplin responsabil pentru execuţia lucrărilor în conformitate cu graficul de 

execuţie convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 

execuţie utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

10.3 Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor 

operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 

prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile 

ulterioare. 

10.4 Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele 

contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, 

calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca 

sau care sunt cerute de achizitor, in legatura cu executarea lucrarilor. 

10.5 Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, 

precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane 

necesare indeplinirii responsabilitatii respective. 

10.6 Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia: 

 i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este 

autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp 

cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii 

oricarui pericol pentru respectivele persoane; 

 ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 

ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost 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 rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului 

si 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. 

 10.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 

echipamentelor si 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. 

 10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si 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 si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care 
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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 si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in 

legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

 10.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce 

comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 

catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va 

alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce 

va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora 

asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca 

deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. 

 (2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe 

apa, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege 

inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si 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 santierului, 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 si 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 santierului. 

 10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 

 i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 

 ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

 iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 

 (2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, 

numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul 

indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. 

 10.11 - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

 i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile 

sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si 

 ii) daune-interese, costuri, taxe si 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. Responsabilităţile beneficiarului 

11.1. Beneficiatul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului orice facilităţi şi/sau informaţii 

pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică (dacă este cazul) şi pe care le consideră necesare 

pentru îndeplinirea contractului. 

11.2 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele 

necesare executiei lucrarilor. 

11.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a 

convenit altfel, urmatoarele: 

 a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina; 

 b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier; 

 c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata; 
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 d)racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita 

amplasamentului santierului. 

 (2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de 

masurat se suporta de catre executant. 

11.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara 

pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, intr-un singur exemplar, la termenele stabilite prin 

graficul de executie a lucrarii – dacă este cazul. 

11.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de 

circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea 

cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului. 

11.6 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile 

de la notificarea executantului. 

11.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii 

furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale. 

 

12. Recepţie şi verificări 
12.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de execuţie a lucrărilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică . 

12.2. Verificările şi recepţiile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

Executantul are obligaţia ca la finalizarea lucrărilor să notifice în scris beneficiarul, că sunt 

îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

 

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

13.1.(1) Executantul are obligaţia de a începe execuţia lucrărilor în timpul cel mai scurt posibil de la 

primirea ordinului de începere a contractului.  

13.2.(1) Lucrările executate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora prevăzută 

să fie terminată într-o perioadă stabilită în graficul de execuţie trebuie finalizată în termenul convenit 

de părţi, termen care se calculează de la data începerii execuţiei lucrărilor. 

(2)În cazul în care: 

a) orice motive de întârziere ce nu se datorează executantului; sau 

b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea 

contractului de către executant îndreptăţesc beneficiarul să solicite prelungirea perioadei de 

execuţie a lucrărilor sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, 

perioada de execuţie şi vor semna un act adiţional. 

13.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul de execuţie, acesta 

are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului. Modificarea datei/perioadelor de 

execuţie asumate în graficul de execuţie se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
 

  14. Modalităţi de plată 

14.1. Plățile parțiale vor fi făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform 

contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-

o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. 

Facturile corespunzătoare se plătesc conform reglementarilor legale în vigoare, respectiv în termen 

de 30 zile de la emiterea acestora. 

14.3.  Plata se va face numai pentru fazele de lucrări efectiv realizate şi dovedite prin situații de 

lucrări.  

14.4. Plata facturii finale se va face în termen de 30 zile după verificarea si acceptarea situației de 

plata definitive de către beneficiar şi semnarea recepției finale, luând în considerare prevederile Legii 

72/2013. 

14.5 Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul-verbal de recepție finala nu va fi 
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semnat de comisia de recepție, care confirma ca lucrările au fost executate conform contractului. 

Recepția finala va fi efectuata conform prevederilor legale.  
 

15. Actualizarea preţului contractului 

15.1. Valoarea contractului este fermă şi nu se modifică. 

 

16. Amendamente 

16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului prin act adiţional semnat de ambele părţi. 

 

17. Penalităţi, daune-interese 

17.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract (durata de execuţie, respectiv calitatea lucrării), executantul va plăti 

beneficiarului penalităţi în valoare de 0,1 % pe zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate la 

timp, respectiv 0,1% pe zi din valoarea lucrărilor executate necorespunzător până la remediere 

acestora.  

17.2. În cazul în care beneficiarul nu onorează plata lucrărilor efectuate scadente în termen de 10 de 

zile de la expirarea perioadei prevăzute la punctul 14, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o 

sumă echivalentă cu 0,1 % pe zi de întârziere din valoarea acestora. 

  

18. Rezilierea contractului 

18.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul 

părţii lezate de a cere rezilierea contractului de execuţie de lucrări şi de a pretinde plata de daune-

interese. 

18.2. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de execuţie de lucrări, 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 respectiv ar fi contrară interesului public. 

18.3. În cazul prevăzut la clauza 19.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 

contractului. 

 

19. Cesiunea 

19.1. Furnizorul nu va transfera  obligaţiile sale asumate prin contract, care vor rămâne în sarcina 

părţilor contractante, aşa cum au fost asumate prin prezentul contract.  

19.2. Fără a aduce atingere prevederilor art. 19.1 se permite cesionarea creanţelor derivate din 

prezentul contract, numai cu condiţia obţinerii în prealabil a acordului scris al achizitorului. 

19.3. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte 

obligaţii asumate prin contract. 
 

20. Forţa majoră 

20.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

20.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

20.3. 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. 

20.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 

limitării consecinţelor. 

20.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 
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fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

21. Soluţionarea litigiilor 

21.1. Beneficiarul 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. 

21.2. Dacă soluţionarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi supuse spre soluţionare instanţelor 

judecătoreşti din raza administrativ teritorială a beneficiarului. 

 

22. Limba care guvernează contractul 

22.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

23. Comunicări 

23.1.(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. 

23.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

24. Legea aplicabilă contractului 
24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

24.2. Prezentul contract s-a încheiat în 2(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

24.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu.   

 

 Borsec, la 16.11.2021 
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Contract de furnizare 

Nr. 156/ 22.11.2021 

 

În temeiul art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, Legea  72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 

obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între 

aceștia și autorități contractante şi Detaliu cumpărare directă atribuită în SEAP nr. 

DA29341213/22.11.2021 s-a încheiat prezentul contract de furnizare: 

     

    ORAŞUL BORSEC, cu sediul in Borsec, str Carpaţi nr.6/A, telefon/fax 337001/337007, cod fiscal 

4245380 cont trezorerie RO23TREZ24A705000710103X deschis la Trezoreria Toplița, reprezentat prin 

Mik Jozsef, primar 

    in calitate de achizitor. 

    si  

                                   cu sediul în             , str.            , nr.     , Nr.ord. reg. com:          cod fiscal:               , 

cont nr.                            , deschis la Trezoreria             , reprezentat prin              , administrator,  în 

calitate de EXECUTANT, pe de alta parte. 

 

    I.2. Obiectul si preţul contractului 

 

      I.2.1 - Furnizorul se obliga să furnizeze următoarele:  

- figurine decorative (cod produs 020 și 024) pentru împodobirea orașului Borsec cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă 2021 

 

I.2.2 - Achizitorul se obliga sa plătească furnizorului preţul convenit, pentru îndeplinirea contractului de 

furnizare a produselor  specificate la pct.I.2.1 

I.2.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, este  

 

 

 

I.2.4 – Prețul contractului include transportul pieselor enumerate la pct. I.2.1. 

 

    I.3. Durata contractului 

    I.3.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele menționate la pct.I.2.1 în perioada 22.11.2021 – 

22.12.2021. 

 

    I.4.Modalităţi de plata: 

 I.4.1.-  Plata furnizării se va face prin virament, la contul susmenţionat al Furnizorului. Prestatorul va 

întocmi factura de decontare, după semnarea procesului verbal de recepție / predare primire / punere în 

funcțiune, de către reprezentantul beneficiarului.  

I.4.2 – Plata facturii se va efectua în termen de 30 de zile de la emiterea facturii, conform prevederilor 

Legii 72/2013. 
 

 

  II. 1. Aplicabilitatea si documentele contractului 

    II.1.1 Natura şi volumul produselor furnizate sunt precizate în oferta/lista Anexă la contract. 

    II.1.2 - Documentele prezentului contract sunt: 

a) oferta de preţ din SICAP/lista pieselor de iluminat 

b) formular de contract  

mailto:primaria@primaria-borsec.ro
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    II.1.3 - Contractul de furnizare intră în vigoare la data semnării acestuia. 
 

     II.2. Standarde 

    II.2.1 - Produsele furnizate in baza contractului vor respecta Standardele aflate în vigoare.  

    II.2.2 - Se vor respecta standardele sau alte reglementari, de ultima ora, autorizate in tara de origine a 

produselor. 

 

    II.3. Caracterul confidenţial al contractului 

 

    II.3.1 - (1) O parte contractanta nu are dreptul: 

     a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, in afara acelor persoane 

implicate in îndeplinirea contractului; 

    b) de a utiliza informaţiile si documentele obţinute sau la care are acces in perioada de derulare a 

contractului, in alt scop decât acela de a-si îndeplini obligaţiile contractuale; 

    fără acordul scris al celeilalte parţi. 

    (2) Dezvăluirea oricărei informaţii, fata de persoanele implicate in îndeplinirea contractului, se va face 

confidenţial si se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare îndeplinirii contractului. 

    II.3.2 - O parte contractanta va fi exonerata de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare 

la contract daca: 

    a) informaţia era cunoscuta partii contractante înainte ca ea sa fi fost primita de la cealaltă parte 

contractanta; sau 

    b) informaţia a fost dezvăluita după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru 

asemenea dezvăluire; sau 

    c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvăluie informaţia. 

 

    II.4. Obligaţii şi responsabilităţi ale furnizorului 

 

     II.4.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele, in limitele prevăzute de contract, precum şi 

de a  transmite achizitorului următoarele documente: 

    a) factura fiscala și certificatele de garanție ale produselor furnizate;   

 

     II.5. Garanţia  contractului 

  II.5.2 -  Furnizorul asigură pentru toate produsele furnizate garanție conform fișelor tehnice și 

certificatelor de garanție care vor însoți acestea – dacă este cazul. 

 

  II.6. Forta majora 

    II.6.1 Forţa majora exonerează partile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta acţionează. 

    II.6.2 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acţiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile partilor ce li se cuveneau pana la aparitia fortei majore. 

    II.6.3 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si 

in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 

consecintelor. 

    II.6.4 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara 

ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
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 II.7. Soluţionarea litigiilor 

 

    II.7.1 Beneficiarul 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. 

      II.7.2 Dacă soluţionarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi supuse spre soluţionare instanţelor 

judecătoreşti din raza administrativ teritorială a beneficiarului. 

    

   II.8. Limba care guvernează Contractul 

    II.8.1 - Limba care guvernează Contractul este limba romana. 

  

   II.8. Comunicări 

 

    II.9.1 - (1) Orice comunicare intre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 

    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 

    II.9.2 - Comunicările intre părţi se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării in scris a primirii comunicării. 

   

  II.10. Legea aplicabila contractului 

 

    II.10.1 - Contractul va fi interpretat conform legislaţiei din România. 

Prezentul contract s-a încheiat azi 22.11.2021 în două exemplare originale, câte un exemplar pentru 

fiecare parte. 
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CONTRACT DE LUCRARI 

Nr. 164/ 10.12.2021 

 

1. Părţile contractante 

 În temeiul Legii nr. 98 din din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, precum și a Hotărârii Nr. 

395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Legea nr. 72/2013 privind 

măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând 

din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante şi Raportului 

Procedurii nr. 9140/17.11.2021 s-a încheiat prezentul contract de lucrări,  

 

între 
 ORAŞUL BORSEC avand sediul in Borsec, str. Carpati, nr. 6/A  telefon 02660337001, fax 

02660337007, cod fiscal 4245380, cont trezorerie RO59TREZ24A705000580101X, 

RO75TREZ24A705000580102X si RO91TREZ24A705000580103X, deschis la Trezoreria Toplita, 

reprezentat prin Mik Jozsef, funcţia primar, in calitate de achizitor, (denumită în continuare 

„Benefciar”), pe de o parte, 

si 

Asocierea                                         

 lider asociație                            cu sediul în          , , nr.,             jud.             a, telefon/fax,               

numar de inmatriculare                    , cod fiscal                  , cont nr                           deschis la 

Trezoreria                      reprezentata prin               functia administrator, in calitate de       

 

2. Definitii 

    2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 

b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c. parte – achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context 

d. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, 

asumate prin contract; 

e. cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de 

achizitor pe durata executării contractului 

f. ordin administrativ: orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant 

privind execuţia lucrărilor. 

g. proiectul: proiectul (documentaţia) în baza căruia sunt executate lucrările în 

conformitate cu prevederile din contract; 

h. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 

i. utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare 

pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Sunt excluse 

lucrările provizorii, utilajele asigurate de către achizitor (dacă există), echipamentele, 

materialele şi altele asemenea. 
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j. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări 

inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit 

prevederilor contractului; 

k. echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări; 

l. bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare 

dintre acestea, după caz; 

m. lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru 

execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni; 

n. şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi 

materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a 

şantierului; 

o. utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia 

de produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi 

în proprietatea publică sau particulară; 

p. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori 

este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în 

perioada de referință în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în 

conformitate cu contractul; 

q. documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele 

achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de 

aprobări, calculele, programele de computer şi alt software, planşe, manuale pentru 

exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente tehnice (dacă există), care se află în 

custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de către achizitor.  

r. utilaje asigurate de către achizitor -  reprezintă toate aparatele, maşinile şi vehiculele 

(dacă există) puse la dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate de către executant 

la execuţia lucrărilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost recepţionate de către 

achizitor. 

s. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a 

lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi 

utilizată separat. 

t. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie. 

u. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în 

conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 

acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea 

reprezentantului autorizat al acestuia, recomandând sau nu recepţionarea lucrărilor, sau 

a unei părţi de lucrare (după caz) de către achizitor; 

v. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi în conformitate cu 

Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de 

către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat 

al acestuia, prin care se precizează data la care executantul şi-a încheiat obligaţiile 

prevăzute în contract. 

w. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către 

instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii 

prejudiciate în urma încălcării contractului de către cealaltă parte.  



ROMÂNIA  

JUDEŢUL HARGHITA 

ORAŞUL BORSEC 
BORSEC 535300, str. CARPAŢI nr. 6 / A 

Tf. +40-266-337001, fax +40-266-337007 

e-mail: primaria@primaria-borsec.ro, site: www.primaria-borsec.ro 

 

 

3 

 

x. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind 

plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire 

sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; 

y. garanţia de participare: garanţia care seconstituie de către ofertant în scopul de a 

proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament 

necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului 

de achiziţie publică. 

z. garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie de către executant în scopul asigurării 

autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a 

contractului.  

aa. perioada de garanţie acordată lucrărilor : perioada de timp cuprinsăîntre data recepţiei 

şi terminarea lucrărilor, a cărei durată se stabileşte prin contract şi în cadrul căreia, 

executantul are obligaţia înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficienţelor apărute 

datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale sau a prevederilor 

reglementărilor tehnice aplicabile. 

bb. forţa majoră- orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care 

nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 

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

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

ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus 

care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 

obligaţiilor uneia din părţi; 

cc. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  

dd. conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea 

executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl 

împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau 

interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în 

viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste 

restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce 

acţionează sub autoritatea şi controlul executantului. 

ee. PCCVI – plan control calitate, verificări şi încercări; 

ff. zi- zi calendaristică; an- 365 zile. 

 

3. Interpretare 

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor 

include forma de plural si 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 - Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului 

 4.1. – Obiectul contractului constă în: 

a) prestarea serviciilor de proiectare: elaborare proiect tehnic (PAC, PAD, POE, PTE), documentații 

necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiții, 
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asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei de lucrari. PROIECTUL TEHNIC va 

fi realizat in baza SF/ DALI puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta 

b) execuția lucrărilor de construcții-montaj necesare obiectivului de investitii „REABILITARE SI 

CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE TERENURI SI ZONE VERZI IN 

ORASUL BORSEC, JUDETUL HARGHITA”- cod SMIS 124993, în conformitate cu obligatiile 

asumate prin prezentul contract. 

 4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru prestarea serviciilor, 

executia si finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.  

 

5. Preţul contractului 

5.1. – Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de, 

fiind detaliat conform ofertei prezentate astfel: 

 

 Pretul serviciilor pentru serviciile de proiectare (elaborare P.T.+D.E., P.AC. şi D.T.O.E., 

Documentaţii pentru obţinerea avizelor şi acordurilor) este de  

 Pretul serviciilor asistentă tehnică din partea proiectantului  este de lei fără TVA  

 Pretul lucrărilor este de  

Plata taxei pe valoarea adăugată se va face la cota TVA prevăzută de legislaţia în vigoare la data 

emiterii facturii, modifcarea cotei de TVA făcând obiectul unui Act adiţional la prezentul contract. 

 

6. Durata contractului 

6.1. - Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele pana la 

incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei de buna 

executie.  

6.2.- Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare, asistenta tehnica din partea 

proiectantului pe durata de executiei, sa execute si sa finalizeze lucrarile care fac obiectul prezentului 

contract conform urmatorului grafic:  

 Durata de elaborare documentațietehnico-economică: 3 luni (90 zile) de la data primirii 

ordinului de prestare a serviciilor; 

 Durata de prestare a serviciilor asistenta tehnica din partea proiectantului: - pe toata durata 

executiei lucrarilor, începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor; 

 Durata de executie lucrari: 18 luni de la data primirii ordinului de incepere al lucrarilor, dupa 

recepționarea proiectului eleaborat. 

6.3.-Prezentul contract încetează să producă efecte la expirarea perioadei de garantie acordata 

lucrarilor executate, dupa semnarea fără obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Finala.  

6.4. - Durata prezentului contract, respectiv a etapelor componente se poate prelungi cu acordul 

partilor, la solicitarea justificată a uneia dintre părţi, printr-un act aditional, daca este cazul. 

 

7. Executarea contractului  

7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie. Neconstituirea 

garanţiei de bună execuţie în termenul legal , conduce la nulitatea contractului. 

7.2 – Prestarea serviciilor de proiectare începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, predarea 

integrală a documentaţiilor necesare şi emiterea ordinului de începere pentru serviciile de proiectare. 

Serviciile de proiectare vor fi considerate încheiate la data predării integrale a documentaţiei întocmite, 

consemnată prin proces verbal. 
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7.3 – Execuţia lucrărilor începe după emiterea ordinului de începere a lucrărilor şi predarea 

amplasamentului liber de sarcini.  

7.4. - În caz de condiții meteorologice nefavorabile, la solicitarea executantului, Autoritatea 

Contractantă poate dispune sistarea execuţiei lucrărilor, perioada de suspendare neluându-se în calcul 

în cadrul duratei efective de execuţie. 

 

8. Documentele contractului 

8.1. - Documentele contractului sunt: 

a) Caietul de sarcini inclusiv documentaţia tehnică (Studiu de fezabilitate/DALI cu 

actualizările ulterioare) şi clarificările furnizate în perioada de depunere a ofertelor; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară inclusiv clarificările solicitate pe parcursul 

evaluării ofertelor; 

c) graficul de îndeplinire a contractului; 

d) garanţia de bună execuţie; 

e) angajament ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul); 

f) acord de subcontractare si contract de subcontractare (daca este cazul); 

g) acord de asociere (daca este cazul); 

h) orice alt document relevant, convenit de către ambele părţi. 

8.2. - În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 

ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează 

prevederile caietului de sarcini. 

 

9. Obligaţiile principale ale executantului 

9.1. Codul de conduită 

1. Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţialşi ca un consilier de încredere pentru Achizitor 

conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va 

abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea 

prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile 

sale contractuale în raport cu acesta.  

2. Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, 

culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului. 

3. Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii 

săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, 

facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea 

oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru 

a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul  contract sau cu orice alt contract 

încheiat cu acesta. 

4. Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva 

din acesta, şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa 

şisalariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă 

formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract. 

5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu 

privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului sau ale 

Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului. 

6. Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, 

inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi  după încetarea acestuia. În acest sens, cu 
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excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul şi personalul 

său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şisalariaţii din teritoriu, nu vor divulga 

niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţieconfidenţială divulgată lor sau despre care 

au luat cunoştinţăşi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul 

sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza 

în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor 

desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract. 

7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de 

cheltuieli, Contractul poate înceta conform art.18 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale 

neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un 

contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări 

executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau 

comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate interpusă.  

8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în 

care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa 

locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire 

la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

 

9.2. Conflictul de interese 

1.Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea 

compromite executarea obiectivă şiimparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea 

în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al 

legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de 

interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în 

termen de 3 zile de la apariţia acestuia.  

2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este 

necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau 

contractat de el, inclusiv conducerea şisalariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea 

genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 5 zile şi fără vreo compensaţie din partea 

Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori 

salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.  

3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a 

personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şisalariaţii din teritoriu. În cazul în care 

executantul nu-şimenţineindependenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine 

repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide 

încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract, în condiţiileprevăzute la art.18.  

 

9.3. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru 

1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului , inclusiv legislaţia în 

vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială şi îi va 

asigura acestuia toate drepturile legale.  

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şicondiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor 

stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea. 

3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor 

legate de securitatea muncii. 
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4.Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi uzanţele 

religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara programului 

normal de lucru specificat în contract, cu următoarele excepţii: 

a) se specifică altfel în contract 

b) persoana autorizată de achizitor îşi dă consimţământul; 

c) activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecţiavieţii sau a proprietăţii sau pentru 

siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat persoana autorizată de achizitor. 

5. Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare 

săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a acestuia 

să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor 

etapelor contractului. 

 

9.4. Facilităţi pentru personal şi forţa de muncă  

1. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şifacilităţile sociale 

pentru personalul său. De asemenea, executantul va asigura facilităţişi pentru personalul achizitorului 

responsabil pentru buna derulare a contractului. 

 

9.5. Sănătatea şi securitatea muncii 

1. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor 

pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea 

de a emite dispoziţiişi 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 şiautorităţii 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, sau de către lucrătorii săi şi cei 

aparţinândsocietăţilor care desfăşoarăactivităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu 

prevederile Legii securităţiişisănătăţii 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 de pe raza Oraşului 

Borsec.  

5. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şifacilităţile 

sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor. 

6. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi. 

7. Achizitorul nu va fi responsabil prin niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin  lege, în 

privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 

executant sau subcontractant, cu excepţia accidentelor sau rejudiciilor rezultate din vina achizitorului 

sau a angajaţilor acestuia. 

8. Executantul va elabora planul propriu de securitate si sanatate conform HG nr. 300 din 2 martie 

2006 (*actualizata*) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau 

mobile. Executantul este responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor actelor normative în 

vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă. 

9.6 Personalul şi echipamentul 
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1. Personalul executantului va avea calificarea, competenţaşiexeperienţa corespunzătoare pentru 

domeniile respective de activitate. 

2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie 

înlăturat) orice persoană angajată pe şantier, care: 

 a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate; 

 b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă; 

 c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract; 

 d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia mediului. 

3. Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de 

personal  precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier . 

9.7 - Executantul se obligă să presteze serviciile de proiectare, asistenta tehnica din partea 

proiectantului pe durata de executieiși să execute, să finalizeze şi să întreţină in perioada de garantie 

lucrarile privind „REABILITARE SI CONSTRUIRE DRUMURI DE ACCES, REAMENAJARE 

TERENURI SI ZONE VERZI IN ORASUL BORSEC, JUDETUL HARGHITA”, conform 

termenului prevazut la clauza 6.2. din contract. 

9.8 - (1) La inceperea prestarii serviciilor si executiei lucrarilor executantul  are obligatia de a detine 

toate autorizatiile si avizele care cad in sarcina sa. 

(2) 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. 

(3) 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. 

(4) Executantul este responsabil pentru toate lucrarile executate in baza proiectului elaborat. 

Toată documentaţia aferentă proiectului elaborată de executant sub orice formă este şi va rămâne în 

proprietatea Oraşului Borsec. Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce deriva din 

obiectul contractului se transfera si devin proprietatea achizitorului (Oraşul Borsec) de la data 

efectuarii platii conform art 20.2. 
(5) Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare prevazute in prezentul contract in 

conformitate cu prevederile legislative in vigoare, cu documentatia de atribuire si oferta acestuia si sa 

transmita Achizitorului într-un numar de 4 exemplare pe hartie (parti scrise si parti desenate) in 

original si un exemplar în format electronic pe (CD, DVD, BD, flash disc). 

(6) Executantul are obligatia sa ia toate masurile necesare evitarii deteriorarii instalatiilor si 

retelelor de utilitati existente pe traseu, pe perioada executarii lucrarilor. 

In caz contrar executantul suporta toate costurile legate de remedierea avariilor provocate  si a 

daunelor solicitate de detinatorii cu orice titlu a acestora. 

9.9 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta in maxim 3 zile de la data primirii ordinului de 

incepere al lucrarilor graficul de executie cu o durata maxima de 21 de luni, defalcat pe categoriile de 

servicii si lucrari ce fac obiectul prezentului contract, alcatuit in ordinea tehnologica de executie a 

acestora.   

(2) Graficul de executie reprezinta parte integranta din contractul incheiat si are caracter 

obligatoriu pe toata perioada de derulare a contractului. In cazul in care termenele intermediare de 

executie asumate in grafic nu sunt respectate, contractul va fi considerat reziliat de drept dupa 

expirarea perioadei de maxim 10% din durata totala de executie, fara necesitatea unei alte formalităţişi 

fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată. Executantul este considerat de drept pus in 

intarziere, fara alta notificare. Prezenta clauza nu va produce efecte in caz de forta majora. 
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(3) În termen de 3 zile lucratoare după momentul rezilierii, achizitorul va certifica cantitatea 

lucrarilor executate, de la data intermediara stabilita in graficul de executie pana la momentul rezilierii,  

acestea intrand in mod gratuit in proprietatea privata a autoritatii contractante, exceptie facand situatia 

in care neexecutarea se datoreaza fortei majore.  

(4) In cazul platilor partiale, acestea se vor realiza doar pentru lucrarile executate cu respectarea 

termenelor intermediare asumate prin graficul de executie, in caz contrar aplicandu-se 

prevederile alineatelor (2) si (3). 

9.10. - (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.  

9.11 - (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. 

9.12 -(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) 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 grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite 

la trasarea lucrărilor.  

9.13 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi 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 rezonabile 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. 
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9.14 - 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.  

9.15 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al 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. 

           (3) Executantul va despăgubi orice persoana fizica sau juridica participanta la trafic împotriva 

tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor rezultate 

in urma accidentelor de circulatie produse din culpa executantului ca urmare a nesemnalizarii 

corespunzatoare a santierului. 

9.16 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil caile publice ce comunică cu sau sunt 

pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau 

al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, 

va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil 

din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie 

limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale 

drumurilor şi podurilor respective. 

           (2) În cazul în care 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 află pe traseul şantierului.  

9.17 - (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, instalatii, 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) Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu prelata pentru a 

preveni deversarea acestora pe strazile Oraşului Borsec. 

9.18 – (1) Executantul va remedia pe propria cheltuiala defectele calitative aparute din vina sa în 

perioada de executie, cât şi viciile ascunse ale lucrarilor ivite într-un interval de 36 luni de la data 

semnării procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.  

(2) – Executantulrăspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile structurii de rezistenţă ale 

construcţiei pe toată durata de existenţă a acesteia ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de 

execuţie aferente execuţiei lucrării. 
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9.19 - 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.), sau cele legate de echipamentele, 

materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură 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. 

9.20.-(1)La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 

îndeplinite condiţiile de recepţie la terminarea lucrarilor, solicitând acestuia convocarea comisiei de 

recepţie. Achizitorul are la dispozitie 14 zile pentru organizarea receptiei la terminarea lucrarilor, 

acestea curgând de la data inregistrării notificării la Primaria Oraşului Borsec. 

La sfârşitul execuţiei lucrării se vor prezenta achizitorului : 

a) Factura fiscală; 

b) Situaţii de lucrări; 

c) Procese verbale de recepţie; 

d) Documente de calitate conformitate si garantie pentru materialele puse in opera; 

e) Certificat de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import. 

f) Buletine de verificări, măsurători, încercări – inclusiv pentru materialele importate; 

g) Dosarul lucrarii completatat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control 

calitate, verificări şi încercări). 

               h) alte documente solicitate de achizitor. 

          (2) In vederea certificării calitătii lucrărilor executate la situatia de lucrări se vor prezenta 

obligatoriu documentele care să ateste calitatea materialelor puse în operă, respectiv calitatea executiei 

cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare, pentru fiecare categorie de lucrări. 

9.21.-(1) Graficul de executie reprezinta parte integranta din contractul incheiat si are caracter 

obligatoriu pe toata perioada de derulare a contractului.  

9.22. -(1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea 

achizitorului. 

           (2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv 

fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate. 

           (3)-Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia 

achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul, pe cheltuiala acestuia. 

9.23.- In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate de 

catre achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea achizitorului de catre 

executant pe cheltuiala acestuia impreuna cu lucrarile necorespunzatoare din punct de vedere calitativ. 

9.24. Executantul in calitate de lider al asociatiei are obligatia sa prezinte Acordul de asociere legalizat 

la data semnarii contractului. 

 

9.25. Măsuri împotriva muncii la negru 

1. Executantul sau fiecare membru al asocierii, trebuie să impună personalului să poarte în 

permanenţă, în incinta şantierului, un element de identificare, conţinândinformaţii cu privire la 

persoană şi angajator. 

2 Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat să stabilească o înregistrare care să cuprindă 

toate persoanele angajate care au acces pe şantier. 
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3.Înregistrarea prevăzută la pct.2 de mai sus, este ţinută la zi şi pusă la dispoziţia persoanei autorizate 

de achizitor şi a tuturor autorităţilor competente.  

4. Executantul îşi informează subcontractanţii că aceste obligaţii le sunt aplicabile. El rămâne 

responsabil de respectarea acestora pe toată durata de execuţie a lucrărilor. 

9.26. Atributii generale ale executantului  
1. participarea la predarea amplasamentului; 

2. trasarea generala a constructiei si stabilirea bornelor de reper, predarea acestora 

executantului; 

3. participarea la verificarea in faze a lucrărilor ce devin ascunse și a fazelor 

determinante; 

4. efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea 

documentelor intocmite ca urmare a verificarilor (procese-verbale in faze 

determinante, procese  verbale de lucrari ce devin ascunse etc.); 

5. verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin 

egea nr. 10/1995, cu modificarile ulterioare, în cazul efectuarii de modificari ale 

documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiileinitiale; 

6. intocmireacartii tehnice a constructiei pana la receptia la terminarea lucrarilor, 

respectiv intocmirea CAP. A si CAP. D. 

7. Va colabora cu achizitorul si cu organismele abilitate pentru control privind 

executialucrarilor (exemplu Curtea de Conturi, Inspectoratul de Stat in 

Constructii). 

9.27. Atributii speciale pe parcursul executiei 
1. Executantul serviciilor de proiectare va fi prezent in cel mai scurt timp pe santier (2 ore)  si va fi in 

masura sa solutioneze si sa gestioneze problemele aparute care sunt de competenta sa; 

2. Executantul serviciilor de proiectare va intocmi la iesirea in teren Nota de constatare in care vor fi 

evidentiate toate problemele identificate cu ocazia iesirii in teren. Notele de constatare se vor depune la 

registratura achizitorului – primaria Oraşului Borsec, in maxim 3 zile de la data iesirii in teren – a 

constatarii; 

3. Proiectantul va intocmi Dispozitii de santier cu listele de cantitati de lucrari aferente Notelor de 

comanda suplimentare si Notelor de renuntare inclusiv estimarea valorica a acestora (Note de comanda 

suplimentare si Note de renuntare) si le va depune la registratura achizitorului – primaria Oraşului 

Borsec, in maxim 7 zile de la data depunerii Notei de constatare; 

4. Orice dispozitie de santier care implica modificari ale Proiectului tehnic si implica potrivit legii 

insusirea lor de catre verificatorul de proiecte, vor fi inaintate acestuia (verificatorului); 

5. Proiectantul va participa la receptia la terminarea lucrarilor si la toate celelalte obligatii potrivit 

Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, a tuturor actelor normative în vigoare si a programului de 

control a fazelor de lucrări ce devin ascunse și a fazelor determinante. 

6. Se vor avea in vedere faptul ca proiectul este finantat din fonduri externe nerambursabile,  POR 

2014-2020 Axa prioritara 13- Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, obiectiv specific 13.1- 

Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania, astfel executantul va 

depune toate documentele justificative necesare spre decontare in conformitate cu legislatia nationala 

si europeana aplicabila, instructiunile AM si Ghidul solicitantului 

 

10. Obligatiile achizitorului 

10.1. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii 

furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile sale. 
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10.2  - Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in 

sarcina sa de eliberare in conditiile in care executantul a depus o documentatie corecta si 

corespunzatoareinregistrata la achizitor.  

10.3. -(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) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului 

şantierului. 

         (2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către executant. 

10.4.- Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma prin 

acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si 

calitativ comenzii si proiectului tehnic.Termenul de verificare este de maxim 5 zile lucratoare de la 

primirea situatiilor de lucrari de la executant. In acelasi termen achizitorul va solicita, daca este cazul 

lista integrala a documentelor care trebuie completate in vederea  verificariisituatiei de lucrari. 

Termenul de acceptare/respingere este de 3 zile de la completarea documentelor  solicitate. 

10.5.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata serviciilor și lucrarilor executate conform art.20 din 

prezentul contract. 

10.6. –Achizitorul are obligatia de a efectua receptia  la terminarea lucrarilor executate precum si 

receptia finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor . 

 

11.Protectia patrimoniului cultural national 

11.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind 

proprietatea absolută a achizitorului.  

11.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare 

alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 11.1, iar imediat după 

descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a 

îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel 

de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile 

vor stabili: 

- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului. 

11.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 

prevăzute la clauza 11.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţieşi comisia monumentelor 

istorice. 

 

12. Penalitati, daune – interese 

12.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit la a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 

0,1 % pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la 

valoarea contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara tva a serviciilor si lucrarilor care au fost 

receptionate de catre achizitor faraobiectiuni. 
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12.2 – În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în perioada convenita, atunci acesta are 

obligaţia de a plăti o dobanda penalizatoare egala cu 0,1%  pentru fiecare zi de intarziere pana la 

indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor neefectuate. 

12.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 

asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.12.1 şi 12.2, în 

completare, părţile datorează si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.  

12.4 (1) Executantul va suporta cheltuielile aferente lucrărilor suplimentare față de documentația 

tehnico-economică aprobată survenite ca urmare a apariției situației prevăzută la art. 22. indice 1 din 

Legea 10/1995 asa cum a fost modificata de Legea 177/2015 „Cheltuielile generate de efectuarea unor 

lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de 

proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe 

specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată 

a investitorului și/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert 

tehnic atestat." 

 

Clauze specifice 

 

 

13. Garantia de buna executie a contractului 

13.1. -   (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 

10% din valoarea contractului fără TVA.  

 (2) Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului de achiziţie publică/contractului (art 39 din HG 395/2016) 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. 

(3) In cazul in care contractantul este o asociere de operatori economici instrumentul de garantare va fi 

emis pe numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de garantare acopera, in 

mod similar toti membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare 

declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile legale si 

contractuale in situatiacand oricare dintre membrii asocierii nu isiindeplinesteobligatiile asumate prin 

contract. 

13.2. -(1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării contractate, sau 

prestarea serviciilor de elaborare a documentatiei tehnice sau data ordinului de incepere al lucrarilor 

duce la extinderea duratei de terminare a lucrarilor, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa 

majoră) executantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu o durata 

corespunzătoare, care sa acopere atat perioada de execuţie cat si perioada de garantie acordata 

lucrarilor executate, cu cel putin 7 zile inainte de expirarea valabilitatii instrumentului (politei/scrisorii 

bancare) de garantie de buna executie. 

(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 executie şi pană la semnarea procesului verbal de recepţie 

finală. 

13.3.-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. 

13.4. Restituirea garantiei de buna executie se va face astfel: 
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     a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru 

vicii ascunse este minim; 

     b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe 

baza procesului-verbal de recepţie finala.  

13.5. - Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 

oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul 

în care contractantul nu îşiîndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii 

unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica 

pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al 

prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are 

obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 

13.6 -(1) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii 

contractului, va duce la retinereagarantiei de participare conform art. 37 alin.(1) litera b) din HG 

395/2016.  

       (2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data retinerii 

garantiei de participare  va fi considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare grava a obligatiilor 

principale in sensul art. 167, alin. 1, litera g) din Legea 98/2016 si va duce la incetarea anticipata si de 

drept a prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art.167 alin. 1 litera g) 

din Legea 98/2016 si a art. 166 din HG 395/2016 .  

13.7. - În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste 

despăgubiri din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie. 

13.8. Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

 

14. Inceperea si executia lucrarilor 

14.1. – 1) Executantul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de proiectare si executie a 

lucrarilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de incepere a prestării serviciilor, 

respectiv a execuției lucrarilor, din partea achizitorului, termen ce nu va depasi 5 zile calendaristice. 

        (2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului  data inceperii efective a lucrarilor. 

14.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de executie si sa fie  terminate la data 

stabilita. Datele intermediare prevazute in graficul  de executie se considera date contractuale. 

14.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurareaexecutieilucrarilor si de a stabili 

conformitatea lor cu proiectul tehnic de executie. Partile contractante au obligatia de a notifica, in 

scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume 

responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, 

alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 

                (2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 

munca, in ateliere, depozite si oriunde isidesfasoaraactivitatile legate de indeplinireaobligatiilor 

asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 

14.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de atribuire,verificarile si 

testarile materialelor folosite la executialucrarilor, precum si conditiile de receptie a lucrarilor sunt 

descrise in proiectul tehnic anexa la contract; 

            (2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru 

verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta 

acestora, revin executantului. 
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14.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea 

achizitorului şi a dirigintelui de şantier. 

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate, 

pentru a fi examinate, masurate si acceptate de achizitor inainte de acoperire. 

            (3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia 

achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul pe propria 

cheltuiala, daca nu sunt respectate prevederile art.14.5,alin.1 si 2 din prezentul contract. 

 

15. Intarzierea si sistarea lucrarilor 

15.1. (1) - In cazul in care: 

    a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau 

    b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau 

    c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea 

contractului de catre acesta, indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de prestare a 

serviciilor si/sau executie a lucrarilor sau a oricareiparti din acestea, prin consultare, partile vor stabili: 

    (i) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 

    (ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului. 

      (2) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.b al art.15.1. se realizează la 

dispoziţia scrisă a achizitorului. 

     (3) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare, 

adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarera în ritmul normal. 

15.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 12.3, acesta are dreptul de a sista 

lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte facturile în termen de 30 de zile 

de la expirarea termenului prevăzut la clauza 20.1, alin.(1) și 20.2. alin.(1) și (2), în acest caz va 

notifica, în scris, acest fapt achizitorului. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va 

relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 

 

16. Finalizarea lucrarilor 

16.1. – Prestarea serviciilor de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia 

lucrărilor trebuie finalizata în termenele stabilite la clauza 6.2. din prezentul contract. 

16.2. - (1) La finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, executantul are obligatia de a 

notifica in scris achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei 

de receptie la terminarea lucrarilor.  

           (2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, 

achizitorul va aprecia daca sunt intruniteconditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in 

care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si 

termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, 

la o noua solicitare a executantului, achizitorul  va convoca comisia de receptie ce fac obiectul 

prezentului contract. 

           (3) Achizitorul are la dispozitie 14 zile pentru organizarea receptiei serviciilor prestate si a 

lucrarilor executate ce fac obiectul prezentului contract, acestea decurgand de la data 

inregistrariinotificarii scrise din partea executantului cu privire la finalizarea prestarii serviciilor, 

respectiv a executiei lucrarilor, la sediul achizitorului – Primăria Oraşului Borsec. 

16.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea 

prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de 

constatarile facute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. 
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Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobariireceptiei la terminarea lucrarilor de catre 

achizitor. 

16.4.– Pentru a evita aplicarea sanctiunilor prevazute la clauza 12.1, executantul trebuie sa solicite 

convocarea comisiei de receptie prin depunerea la sediul achizitorului - Primăria Oraşului Borsec, a 

notificarii scrise in acest sens, inainte de expirarea perioadei de 6 luni calendaristice aferenta prestarii 

serviciilor de proiectare, respectiv inainte de expirarea perioadei de 9 luni calendaristice aferente 

serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului si executie a lucrarii conform termenelor de la 

clauza 6.2., achizitorul avand obligatia de a convoca comisia de receptie si de a intocmi Procesul 

Verbal de Receptie a serviciilor prestate si/sau a lucrarilor executate daca sunt indeplinite toate 

conditiile, in decurs de 14 zile de la data notificarii la Primăria Oraşului Borsec de catre executant. 

16.5 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 

funcţional. 

 

17. Rezilierea contractului. Pact comisoriu 

17.1. –În situatia in care in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii ordinului administrativ de 

incepere, Executantul din propria culpa, nu s-a mobilizat si nu a demarat executia contractului in 

cauza, Achizitorul poate fie sa acorde un termen de 10 zile lucratoare de la data notificarii, in acest 

sens, fie, prezentul contract va inceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de rezolutiune. 

(art.1552c.civ.). 

17.2. Încetarea contractului de lucrari în condiţiile art.17.1  nu va produce niciun fel de efecte asupra 

altor drepturi ale achizitorului şi executantului dobândite în baza prezentului contract. 

17.3 Suplimentar faţă de cauza de încetare definita la art. 17.1, Achizitorul poate rezilia Contractul cu 

efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fără necesitatea unei alte 

formalităţişi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile 

următoare, dar nelimitându-se la acestea: 

a)  executantul nu execută  contractul în conformitate cu obligaţiile asumate; 

b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de 

către reprezentantul său autorizat; 

d) executantul cesionează contractul in alte conditiidecat cele reglementate de contractul de 

executie de lucrari – cesiunea din contract sau subcontractează fără a avea acordul scris al 

achizitorului; 

e) executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă; 

f) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe 

care Achizitorul îl poate justifica; 

g) împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire 

la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în 

dauna intereselor financiare ale CE; 

h) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 

juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţiasituaţiei în care asemenea modificări sunt 

înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract; 

i) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului ; 

j) executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează 

garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele. 

k)       in cazul prevazut la art 9.1 punctul 2, din contractul de achizitie 

m)       in cazul prevazut la art. 9.2 punctul 3 din contractul de achizitie. 
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Când Executantul sau oricare din subcontractantiisai, personalul, expertii, agentii sau subordonatiisai 

se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, 

facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau 

neindeplinireaoricarui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu 

Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul contract sau cu 

orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract conform 

prevederilor art.17.3 litera m, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de executant. 

Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a 

personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care 

executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine 

repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide 

incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, in conditiileprevazute la art.17.3 

litera m. 

17.4 Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant fără a renunţa 

la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la 

un nivel egal cu valoarea contractului. 

17.5 În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează 

să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le 

suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul.  

17.6 În cazul prevăzut la art.17.5., achizitorul va convoca în maxim 5 zile de la data rezilierii 

contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate. 

17.7 Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea  unei/unor obligaţii care îi 

revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau executantul) va fi 

îndreptăţită la următoarele remedii: 

a) despăgubiri; şi/sau 

b) rezilierea Contractului  

17.8 Despăgubirile pot fi: 

a) Despăgubiri Generale; sau 

b) Penalităţi contractuale. 

17.9 În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri 

din orice sume datorate executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie, în conformitate cu 

prevederile art 13.5 din prezentul contract de achizitie. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 

parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 

contractantul nu îşiîndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei 

pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia 

contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al 

prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are 

obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 

17.10 După rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execuţiei lucrărilor cu 

respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice. 

 

18. Incetarea contractului 

18.1.Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei 

instantejudecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care: 
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- una dintre partiisiincalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare 

scrisa, de catrecealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului 

contract; 

- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte de 

incepereaexecutarii prezentului contract; 

- cesioneaza dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării executate in baza prezentul contract fara 

acordul celeilalte parti; 

- La expirarea termenului pentru care a fost incheiat prezentul contract sau incetarea asocierii(daca este 

cazul) . 

18.2.- Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobariireceptiei la terminarea lucrarilor, de catre 

achizitor. 

 

19. Perioada de garantie acordata lucrarilor 

19.1. – Perioada de garantie a lucrarilor executate in baza  prezentului contract  va fi de minim 36 luni 

si incepe la data incheierii de catre achizitor a procesului verbal de receptiefaraobiectiuni la terminarea  

lucrarilor executate . 

19.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a 

executa toate lucrarile de remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea 

clauzelor contractuale. 

Perioada de remediere a defectelor curge de la data  dataluarii la cunostinta, potrivit termenului stabilit 

de achizitor in functie de natura lucrarilor necesar a fi executate, dar nu mai putin de 3 zile. 

            (2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatileprevazute la alin. (1), 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 neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau 

implicite care ii revin in baza contractului. 

        (3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de catre 

acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari 

suplimentare. 

19.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarileprevazute la clauza 16.2 alin. (2), achizitorul 

este indreptatit sa angajeze si 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. 

 

20. Modalitati de plata 

20.1-(1) Plata lucrarilor executate se va face esalonat, in conformitate cu prevederile art.7(2) coroborat 

cu art.5(2) din Legea nr.72/2013, prevederi preluate din Directiva 2011/7/UE la art. 5 –Calendare de 

plata , dupa cum urmeaza: 

- Pentru serviciile de proiectare şi asistenţă tehnică: 

- 100% din valoarea acestora în baza procesului verbal de recepție a serviciilor de 

proiectare semnat fără obiecțiuni; 

Factura aferenta valorii serviciilor de proiectare pentru care se solicita plata va fi 

emisa numai dupa receptionarea fara obiectiuni a documentatiei tehnico-
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economice de catre achizitor, fiind insotita de procesul verbal de receptie/predare-

primire documentatie, inclusiv dupa aprobarea de catre ADR Centru Alba Iulia. 

- Pentru serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului: 

         - 70% lunar, proporțional cu situațiile de lucrări acceptate la plată. In perioada in care nu 

sunt executate lucrari nu se pot deconta servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului.   

        - 30% din valoarea aferenta serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului se va 

achita la sfârșitul execuției lucrărilor în baza procesului verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor semnat fără obiecțiuni. 

- Pentru execuţia lucrărilor:  

- Lucrările executate se dovedesc prin situaţii de lucrări, întocmite astfel încât să asigure 

o verificare rapidă şi sigură a lor.  

- Situaţiile de lucrări se întocmesc de către executant, lunar, până la data de 10 a lunii 

următoare lunii de referinţă. Situaţiile de lucrări se confirmă în termen de cel mult 10 

zile, de la data prezentării lor de către responsabilul tehnic din partea executantului, 

dirigintele de şantier, consultantul şi reprezentantul achizitorului.Situaţiile de lucrări 

prezentate dirigintelui de şantier, trebuie să fie complete şi trebuie să conţină în mod 

obligatoriu următoarele documente: centralizator (cu fazele de lucrări ofertate, decont 

anterior, decont curent şi rest decont), liste cu cantităţile de lucrări realizate, ataşamente 

la listele de cantităţi, analizele de laborator, certificate de calitate, de conformitate şi de 

garanţie, alte documente necesare întocmirii cărţii tehnice (care se completează cu 

documente, zilnic, pe fiecare fază/tronson de lucrare realizată). 

 - Factura se emite după confirmarea situaţiilor de lucrări de către toţi factorii implicaţi 

(responsabil tehnic din partea executantului – diriginte de şantier – consultant - 

beneficiar), până la sfârşitul aceleeaşi luni şi se depune la  achizitor direct la sediul 

acestuia sau prin poştă cu confirmare de primire. Plata acesteia către prestator se va 

efectua în termenul legal de la primirea facturii. Se va reţine garanţia de bună execuţie, 

în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA, din fiecare factură sau în orice 

altă formă prevăzută de lege. 

- Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează 

responsabilitatea şigaranţia de bună execuţie  a executantului; ele nu se consideră, de 

către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate. 

- Plata facturii finale se va face 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. 

20..2 Contractantul poate solicita o plată intermediară, așa cum este prevăzut în Contract, doar după ce 

a finalizat toate activitățile și cerințele aferente rezultatului intermediar în cauză și numai atunci când 

Autoritatea Contractantă a acceptat rezultatul/stadiul definit în propunerea tehnică ca jalon/punct de 

reper intermediar, ca fiind un stadiu al activităților pentru care se poate efectua o plată. 

20.3 - Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari definitive de 

catre achizitor precum si dupa indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 10.6 din prezentul contract. 

Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, 

contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. Emiterea facturii finale si plata 

acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.  

20.4 - Contractul nu va fi considertat finalizat pana cand procesul verbal de receptie finala nu va fi 

semnat de catre comisia de receptie. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa 
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expirarea perioadei de garantie. Plata ultimei sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu 

va fi  conditionata de semnarea procesului verbal de  receptie finala, fara obiectiuni. 

20.5 - Executantul poate solicita avans intr-o singură tranşă, la începerea lucrărilor, într-un procent  de 

până la 15% din valoarea contractului,  conform prevederilor HGR 264/2003 republicat si cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 (2) În cazul acordării unui avans, Executantul este obligat sa prezinte  un instrument de garantare  

emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. Garanţia din instrumentul 

de garantare,  trebuie să fie irevocabilă şi să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, 

respectiv la prima cerere a Beneficiarului,  pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei 

garantate. 

 (3) La efectuarea plăţilor pentru lucrările executate,  avansurile acordate vor fi deduse din sumele 

datorate. Nu se vor emite plăţi efective,  decât după deducerea integrală a avansului. 

 

 

21. Ajustarea pretului contractului 

21.1. – Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt  cele calculate in baza 

preturilor prevazute  in propunerea financiara, anexa la contract. 

21.2. – (1)Preţurile se pot ajusta doar în situația 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 reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza 

cărora s-a fundamentat preţul contractului. 

21.3. Având în vedere faptul că prețurile din Oferta Executantului au fost stabilite în baza condițiilor 

de prețuri și piață valabile la data încheierii contractului (data de referinţă), sumele plătibile 

Executantului vor fi ajustate în coformitate cu creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elementele 

constitutive ale Ofertei, al căror efect se reflectă in creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a 

fundamentat Prețul Contractului. Prețurile nu vor fi ajustate in primele 18 luni de la data emiterii 

ordinului de începere a executarii lucrarilor. 

21.4. Formula de ajustare a prețului aplicabilă va fi: 

Valoare actualizată=Valoare iniţială (neactualizată)*IPC/100. 

Unde: 

- Valoare iniţială (neactualizată) – valoarea situaţiei de lucrări pentru lucrările realizate in luna curentă 

(sumele aferente punctului (a) din subclauza 27.2 (Situația de Lucrări) din acordul contractual, 

întocmită conform ofertei depuse, exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a prețurilor curente); 

- Valoare actualizată – valoarea situaţiei de lucrări actualizate; 

- IPC – Indicele preţurilor de consum, indicat de către Institutul Naţional de Statistică, luând în 

considerare perioada curentă (luna şi anul depunerii situaţiei de lucrări) şi perioada de referinţă (luna şi 

data încheierii contractului de lucrări), comunicat pe site-ul oficial: 

http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1&lang=ro. 

Sumele revizuite vor avea un număr maxim de 2 (două) zecimale, așa cum este inițial stabilit în cadrul 

Propunerii Financiare. 

21.5 Orice solicitare de ajustare a sumelor trebuie să evidențieze influența corectă pe care o exercită 

situația care justifică ajustarea sumelor. Astfel, preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict 

necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. În 

vederea verificării acestui aspect, Achizitorul va solicita documente doveditoare. 

21.6 În cazul în care ajustarea/actualizarea conduce la o mărire a preţului final/total al contractului, 

autoritatea contractantă va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu contractantul, 

http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1&lang=ro
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având drept scop îndeplinirea celor 4 faze ale execuţiei bugetare, reglementate de prevederile 

Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanţareaşi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţaşi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările 

ulterioare, unde valoarea angajamentului legal trebuie să nu depăşească valoarea creditului de 

angajament. 

 

22. Asigurari 

22.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperealucrarilor, o asigurare de risc 

profesional ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind serviciile prestate si lucrarile 

executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si 

reprezentantiiimputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptionezelucrarile, precum si daunele sau 

prejudiciile aduse catreterte 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 cate ori i se va solicita, polita 

sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente(actualizate). 

             (4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiatasigurari pentru 

toate persoanele angajate de ei. 

22.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatiiplatibile 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 rezultand din vina achizitorului, a 

agentilor sau a angajatilor acestuia. 

 

23. Imprevizibilitatea  

23.1. – (1) Părțile își vor executa obligațiile asumate prin contract, chiar dacă executarea lor a devenit 

mai oneroasă din cauza schimbării excepționale a unor împrejurări care nu au putut fi prevăzute înainte 

de semnarea contractului. 

            (2) - În situația în care schimbarea excepțională a împrejurărilor conduce la executarea excesiv 

de oneroasă a contractului, făcând vădit injustă obligarea oricăreia dintre părți la îndeplinirea 

obligațiilor sale, părțile pot stabili, de comun acord, una din următoarele măsuri: 

a) adaptarea contractului, pentru a distribui în mod echitabil între părți pierderile și beneficiile 

rezultate din schimbarea excepțională a împrejurărilor; 

b) încetarea contractului. 

 

24.Subcontractanti 

24.1. – Executantul are obligatia,in cazul in care subcontracteazaparti din contract de a incheia 

contracte, cu subcontractantiidesemnati, in aceleasiconditii in care el a semnat contractul cu 

achizitorul, pentru lucrarile prezentate in oferta. 

24.2. –Executantul are obligatia de a prezenta o copie a contractului incheiat cu 

subcontractantiidesemnati. Contractele incheiate cu subcontractantii se constituie in anexe la prezentul 

contract. 

24.3 –(1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul de indeplinire a 

contractului. 

            (2) Subcontractantii sunt pe deplin raspunzatori fata de executant de modul in care 

isiindeplinesc partea lor din contract. 
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           (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantului daca acesta nu 

isiindeplineste partea din contract. 

24.4.- (1)Executantul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de 

execuţie a contractului fără acordul prealabil al achizitorului. Orice solicitare privind 

înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți va fi înaintată de către executant în vederea obţinerii 

acordului achizitorului într- un termen rezonabil și care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de 

momentul începerii activității de către noii subcontractanți.. Daca acest aviz nu  se obtine, executantul 

are obligatia gasirii unui alt subcontractant sau de a prelua in executie, cu forte proprii, partea 

respectiva din contract. 

(2) In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligați săprezinte: 

- o declaratie pe proprieraspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii 

tehnice depusa de catreExecutant la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii; 

- contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti ce vor cuprinde 

obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi 

subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul 

contractului; 

- certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 

resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică. 

24.5. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o 

situatieraspundereaExecutantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. 

24.6. In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita în condițiile legislatieiachizitiilor, 

iar Prestatorul se obliga sa cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu 

subcontractantii acestuia, Executantul obligandu-se totodatasãintroduca in contractele sale cu 

subcontractanții clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi continuat de 

subcontractanți. Dispozitiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o 

situatieraspundereaExecutantului fata de Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a 

Contractului. 

24.7 Plata directa catre subcontractanti 

24.7.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre 

subcontractantii daca acestia si au exprimat in mod expres aceasta optiune, conform dispozitiior legale 

aplicabile privind achizitiile publice. 

24.7.2. In aplicarea prevederilor art. 24.7.1. subcontractantiiisi vor exprima la momentul nominalizarii 

lor in oferta (in acordul dec subcontractare)si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau 

la momentul introducerii acestora in Contract, in contractul de subcontractare, dupa caz, optiunea de a 

fi platiti direct de catre Achizitor. 

24.7.3 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci candprestatia 

acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Executant si 

subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul 

blocheaza confirmarea executariiobligatiilor asumate de subcontractant. 

24.7.4. In aplicarea prevederilor art. 24.4, alin.(2) Acordul partilor se poate materializa prin íncheierea 

unui act aditional la contract intre Achizitor, Prestator si Subcontractant atunci cand contractul de 

subcontractare este cesionat Achizitorului. 

24.8. Tertul Sustinator 
24.8.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din 

incalcareaobligatiilor ce ii revin tertuluisustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul 
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contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul consimte ca Achizitorul 

se poate subtitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, 

putandurmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aibaimpotrivatertuluisustinator 

pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta 

24.8.2 In cazul in care Prestatorul este in imposibiltateaderularii prezentului contract, respectiv pentru 

partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, 

tertulsustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul 

respectivului angajament ferm. Inlocuirea Prestatorului initial cu tertulsustinator, nu reprezinta o 

modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin 

semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire. 

24.8.3 - Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care 

indeplinestecontractul.Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care 

isiindeplineste partea sa din contract. 

24.8.4- Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilorsai si ale expertilor, agentilor, 

salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre achizitor a 

subcontractariioricareiparti a prezentului contract nu va elibera prestatorul de niciuna dintre obligatiile 

sale din prezentul contract. 

24.8.5.- Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant si 

achizitor. 

 

25. Cesiunea 

25.1. - Executantului îi este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, restul 

obligaţiilor rămânând în sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate prin 

prezentul contract. 

25.2 – Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării executate, în condiţiile 

prevăzute de dispoziţiile Codului Civil. 

25.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile 25.2. 

 

 26. Forta majora 

 26.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

26.2. - Forta majora exonereazapartile contractante de indeplinireaobligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

26.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

26.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si 

in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea 

limitariiconsecintelor. 

26.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte partiincetarea de plin drept a prezentului contract, 

fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

 

27. Cazul Fortuit 

27.1.  Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut nici împiedicat de către partea care ar fi 

trebuit să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. 

27.2.  Partea afectată de cazul fortuit are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod 

complet, producerea acestuia. 
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27.3.  Dacă evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totală și definitivă de executare a oricareia 

dintre obligațiile contractuale, atunci contractul este desființat de plin drept și fără vreo notificare, 

chiar din momentul producerii evenimentului fortuit. 

 

28.Situatii in care va opera modificarea contractului 
28.1. Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în 

condiţiile prevăzute de legislația achizițiilor publice. Analiza modificărilor se va realiza în 

conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 precum şi a instrucţiunilor/notificărilor 

ANAP. Achizitorul  va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art. 221 din Legea 98/2016. 

28.2 Decizia finală de oportunitate aparţine achizitorului şi se va materializa prin încheierea unui act 

adiţional la prezentul contract. 

28.3 Modificarea substantiala a dispozitiilor contractului in cursul perioadei sale de valabilitate este 

considerata ca fiind o noua atribuire si necesita derularea unei noi proceduri de achizitie publica. 

Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate este considerata substantiala atunci 

cand, prin aceasta modificare, contractul devine substantial diferit fata de cel incheiatinitial în 

accepţiuneaprevedrilor legale incidente.  

28.4 Actualizarea graficul de executie de detaliu, fara afectarea graficului general de executie si a 

termenul de realizare a contractului, se poate face pe baza unei notificariinsotita de o justificare 

adecvata, care va deveni anexa la prezentul contract dupa aprobarea Achizitorului.  

28.5In  sensul punctului 28.2 litera a) clauzele de revizuire sunt: 

Clauza de revizuire 1 - Clauze de variatie in baza art. 221 alin 1. din HG 395/2016: 

12.3.1 Pot fi supuse clauzei de revizuire: 

- categoriile de lucrări ofertate în baza SF/DALI la care după întocmirea și avizarea proiectului tehnic 

completat cu preţuri unitare apar diferențe cantitative/valorice; 

- diferențe cantitative/valorice puse în operă rezultate din remăsurători, datorate doar nepotrivirilor 

dintre estimarea iniţială şi realitatea execuţiei, fără a fi afectat proiectul tehnic sau specificaţiile tehnice 

(lucrări ce se regasesc în formularul F3 din PT/DALI);  

12.3.2 La finalul contractului de achiziţie publică suma depășirilor valorice menționate în clauza de 

revizuire trebuie să se încadreze în plafonul aferent modificărilor nesubstanţiale, stabilit conform 

legislaţiei incidente. Decizia finală de oportunitate aparţine achizitorului şi va fi luată în baza 

disponibilităţilor bugetare existente. 

În situația măririi preţului contractului, autoritatea contractantă va încheia, din motive de angajament 

legal, act adiţional cu contractantul. 

Clauza de revizuire 2: 

La incetarea anticipata a contractului de achizitie publica, contractantul principal are obligatia de a 

cesiona autoritatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia. In aceasta situatie 

contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiatinitial contractul de achizitie publica va fi 

inlocuit de un nou contractant in persoana unuia dintre subcontractanti sau asociații acestuia, cu 

condiția ca aceștia să indeplinescă la momentul respectiv criteriile de calificare şi selecţie stabilite 

iniţial. 

 

29. Solutionarea litigiilor 

29.1. - Achizitorul si executantul vor depune 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. 
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29.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, 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 din Romania, în a căror rază de competenţă se află Autoritatea 

contractantă. 

 

30. Limba care guverneaza contractul 

30.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

 

31. Comunicari 

31.1. - (1 Ori ce comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 

               (2) Orice document scris trebuie inregistratatat in momentul transmiterii, cat si in momentul 

primirii. 

31.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu 

conditiaconfirmarii in scris a primirii comunicarii. 

 

32. Legea aplicabila contractului 

32.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

32.2.- Executantul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare din România 

precum şi reglementărilor direct aplicabile ale Comisiei Europene, jurisprudenţei Curţii Europene de 

Justiţieşi a Tribunalului de Primă Instanţăşi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de 

acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia, şisalariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de 

asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Executantul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror 

pretenţii şi acţiuni în justiţie, rezultate din orice încălcari ale prevederilor în vigoare de către acesta, 

personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum 

şisalariaţii din teritoriu. 

 

 

Partile au înţeles să încheie azi 10.12.2021 prezentul contract în 3 exemplare, doua exemplare pentru 

achizitor si un exemplar pentru executant.             
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CONTRACT DE LUCRĂRI 

Nr. 167 /15.12.2021 

 

 1.  În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,  cu modificările şi 

completările ulterioare, HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din L 98/2016, Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea 

întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate 

între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, a Raportului procedurii nr. 

9187/06.12.2021 s-a încheiat prezentul contract de lucrări,  

 

 intre 

 ORAŞUL BORSEC avand sediul in Borsec, str. Carpati, nr. 6/A  telefon 02660337001, fax 

02660337007, cod fiscal 4245380, cont trezorerie RO69TREZ24A840700710101X, deschis la 

Trezoreria Toplița, reprezentat prin Mik Jozsef, funcţia primar, in calitate de achizitor, pe de o parte, 

 si 

                                           , cu sediul în       , str.   , nr.       jud.      , Nr.ord. reg. com:            

cod fiscal:              , cont nr.                             , deschis la Trezoreria                   , reprezentat prin                                  

, împuternicit,  în calitate de EXECUTANT, pe de alta parte. 

 

 

 2. Definitii 
 2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract - prezentul contract si toate anexele sale; 

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract; 

d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea; 

e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila 

executarea si, respectiv, indeplinirea 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; 

f. oraşul – Oraşul Borsec, judeţul Harghita in legatura cu care Executantul va furniza Serviciile si va 

executa Lucrarile ; 

g. servicii – serviciile care vor fi furnizate de catre Executant in temeiul prezentului Contract in 

legatura cu Oraşul in limita cantitatilor si a calitatii acestora mentionate in Oferta; 

h. lucrari – lucrarile care vor fi executate de catre Executant in temeiul prezentului Contract in 

legatura cu Oraşul in limita cantitatilor si a calitatii acestora mentionate in Oferta 

i. santier – aria terenului in care vor fi localizate investitiile. 

j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

    (Se adauga orice alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract.) 
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 3. Interpretare 
 3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular 

vor include forma de plural si 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. 

 

Clauze obligatorii 

 

 4. Obiectul principal al contractului 
 4.1. - Executantul se obligă să execute Finalizare lucrări „Centru balneoclimateric 

multifuncţional în oraşul Borsec, judeţul Harghita” – LOT 1 - Lucrări de consolidare a 

structurii de rezistență, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.  

 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 

contractului. 

 

 5. Pretul contractului 
 5.1 – Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, 

conform ofertei financiare, este de       la care se adaugă TVA în valoare de          Valoarea totală a 

contractului fiind de                              

 

 6. Durata contractului 
 6.1 – Durata efectivă de execuţie a lucrărilor decurge până la 28.02.2022 incepand de la data 

la care Executantul a primit de la Achizitor in mod cumulativ: 

  (i) ordinul adminsitrativ de incepere a executiei lucrărilor si 

  (ii) Amplasamentul Lucrarilor. 

 6.3. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte dupa receptia finala a lucrarii. 

     

 7. Executarea contractului 
 7.1 - Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie într-una din 

modalităţile acceptate. 

 

 8. Documentele contractului 
 8.1 - Documentele contractului sunt: 

 - Formularul de contract; 

 - Graficul de executie – daca este cazul 

 - Caietul de sarcini al procedurii; 

 - Oferta tehnică şi financiara; 

 - Contract de asociere – daca este cazul; 

 - Garantie de buna executie; 

- Acordurile de subcontractare încheiate cu subcontractanţii declaraţi – daca este cazul. 

- Orice alt document convenit de către părţi, în legătură cu obiectul contractului. 

 

 

 

 

 9. Protectia patrimoniului cultural national 
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 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 sai sau 

oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar 

imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta 

descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca 

din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/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. 

 9.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor 

prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor 

istorice. 

 

 10. Obligatiile principale ale executantului 
 10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia 

viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin 

contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract. 

 (2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, 

materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie 

definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este 

prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 

 10.2 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei 

lucrarii, şi separat pentru fiecare an în parte, spre aprobare, graficul de plati necesar executiei 

lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie, în acord cu sumele comunicate de către autoritatea 

contractantă în baza art. 11.7 din prezentul contract.  

 10.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si 

siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, 

cu respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu 

modificarile ulterioare. 

 (2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de 

acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si 

Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 

 (3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost 

intocmite de el. Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie 

proiectata de catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor. 

 (4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in 

anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, 

desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le 

intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor, in legatura cu executarea lucrarilor. 

 10.4 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice 

problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera 

ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, 

in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu 

exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. 
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 (2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina 

dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe 

cheltuiala achizitorului. 

 10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de 

achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si 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 parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica 

eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul 

datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, 

executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite 

la trasarea lucrarilor. 

 10.6 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are 

obligatia: 

 i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este 

autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp 

cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii 

oricarui pericol pentru respectivele persoane; 

 ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 

ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost 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 rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului 

si 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. 

 10.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 

echipamentelor si 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. 

 10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si 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 si ocuparea drumurilor si 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 si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in 

legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

 10.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce 

comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 

catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va 

alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar 

ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora 

asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca 

deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. 

 (2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe 

apa, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege 
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inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si 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 santierului, 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 si 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 santierului. 

 10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 

 i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 

 ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

 iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 

 (2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, 

numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul 

indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. 

 10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 

construcţiei, ivite într-un interval 24 luni, adică perioada de garanţie asumată prin oferta depusă 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 obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

 i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile 

sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si 

 ii) daune-interese, costuri, taxe si 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 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele 

necesare executiei lucrarilor. 

 11.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-

a convenit altfel, urmatoarele: 

 a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina; 

 b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier; 

 c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata; 

 d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita 

amplasamentului santierului. 

 (2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de 

masurat se suporta de catre executant. 

 11.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie 

necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, intr-un singur exemplar, la termenele 

stabilite prin graficul de executie a lucrarii. 
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 11.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, 

cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru 

materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului. 

 11.5 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel 

mult 5 zile de la notificarea executantului. 

 11.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte 

informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale. 

 

 12. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
 12.1 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in 

mod culpabil si repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a 

pretinde plata de daune-interese. 

 

 Neîndeplinirea obligaţiilor de către executant:  
 12.2 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca 

obligatiile asumate prin contract, pana la termenele prevazute in graficul de executie, atunci 

achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o 

cota procentuala in cuantum de 0,1% din pretul contractului. Valoarea maximă a penalităților este 

maximum 10% din valoarea totală a contractului. După depășirea acestei valori achizitorul consideră 

contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate sau intervenţia vreunei instanțe. 

 12.3 - Dacă executantul abandonează lucrările, refuză sau nu reuşeşte să respecte 

instrucţiunile achizitorului sau nu reuşeşte să ducă la îndeplinire obligaţiile asumate, achizitorul va 

emite o notificare cu referire la acest articol, prin care să specifice obligaţiile neîndeplinite, acordând 

un termen de 30 zile pentru executarea obligatiei, fără a elimina dreptul achizitorului de a percepe 

penalități de întârziere conform paragrafului precedent. Dacă executantul nu se conformează, 

achizitorul consideră contractul reziliat de plin drept, fără nicio altă formalitate sau intervenţia 

vreunei instante, executantul urmând să plătească penalități și daune interese în cuantum egal cu 

valoarea neexecutată a contractului.  

 12.4 După reziliere executantul trebuie să predea amplasamentul în termen de 30 zile de la 

primirea notificării de reziliere şi să părăsească șantierul, lăsând pe șantier materialele şi 

echipamentele plătite de către achizitor.  

 12.5 În situația rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii prevederilor acestuia, 

executantul datorează achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea garanției de bună 

execuție, pe care achizitorul o reține. În situația în care valoarea prejudiciului suferit de achizitor este 

mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, achizitorul solicită, iar executantul este obligat 

să plătească diferența în termen de 30 zile de la primirea notificării achizitorului. În orice situaţie, 

achizitorul păstrează dreptul recuperării prejudiciului produs de executant, în faţa instanţelor 

judecătoreşti competente.  

 

 Neîndeplinirea obligaţiilor de către achizitor 
 12.6 - În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a 

facturii în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, executantul are dreptul de a solicita 

penalități o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de de 0,1 %/zi aplicată la valoarea plății 

neefectuate, dar nu mai mult decât valoarea contractului. 

 12.7 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare 

scrisa adresata executantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia 
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ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru 

executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 

partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

 

 13. Clauze de variaţie 
 13.1 Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se 

face în condiţiile prevăzute de legislația achizițiilor publice. Analiza modificărilor se va realiza în 

conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 precum şi a instrucţiunilor/notificărilor 

ANAP aferente. Decizia finală de oportunitate aparţine beneficiarului şi se va materializa prin 

încheierea unui act adiţional la prezentul contract. 

13.2 Modificările prezentului contract se vor realiza cu respectarea următoarelor condiţii: 

- modificările se vor fundamenta printr-o Dispoziţie de şantier întocmită de către 

proiectantul lucrării şi verificată de către un verificator de proiect atestat în condiţiile 

legii. Aceasta va cuprinde o antemăsurătoare privind cantităţile de lucrări 

considerate necesare; 

- execuţia cantităţilor de lucrări suplimentare va fi certificată de către dirigintele de 

şantier atestat în condiţiile legii. 

- Variaţia cantităţilor de lucrări astfel fundamentate nu duce la o modificare 

substanţială a contractului de achiziţie publică. 

 13.3 Valoarea modificărilor nu va depăşi valoarea sumelor care pot fi disponibilizate de către 

Autoritatea contractantă. 

 

 

Clauze specifice 

 

 14. Garantia de buna executie a contractului 
14.1 Executantul va furniza Achizitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului, o Garanţie de Bună Execuţie constituită conform legii, pentru realizarea 

corespunzătoare a Contractului. 

14.2 Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului reprezintă 5%din prețul contractului 

fără TVA şi se va consti tui fie : 

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 

instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, care devine anexă la 

contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata 

garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza 

declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau 

b) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într - un cont de 

disponibil distinct deschis la Trezoria Statului şi pus la dispoziţia Achizitorului. Suma iniţială 

care se va depune de către Executant în contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie 

să fie mai mică de 0,5% din valoarea contractului fără TVA. 

14.3 În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, 

executantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare 

a contractului de achiziţie publică. 

14.4 Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare 

până la finalizarea Lucrărilor de către acesta şi  remedierea oricăror defecte. Dacă termenii 

Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este 
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îndreptăţit să  obţină Procesul verbal de recepție finală cu 28 de zile înainte de data de expirare 

a garanţiei, executantul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când 

lucrările vor fi terminate şi toate defectele remediate. 

14.5 Achizitorul va executa Garanţia de Bună Execuţie, în eventualitatea în care: 

a)   Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa 

cum este prevăzut la pct. 14.4, situaţie în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a 

Garanţiei de Bună Execuţie; 

b) Executantul nu reuşeşte să remedieze un defect în termenul prevăzut în Caietul de 

sarcini/instrucţiune/procese-verbale/note de constatare 

c)   oricând  pe  parcursul  îndeplinirii  Contractului,  în  limita  prejudiciului creat,  în  cazul  în  

care  Executantul  nu  îşi  îndeplineşte,  îndeplinește  cu întârziere sau nu îndeplinește 

corespunzător oricare dintre obligaţiile asumate prin Contract. 

14.6 Anterior emiterii unei pretenţii  asupra Garanţiei  de Bună Execuţie, Achizitorul are 

obligaţia de a notifica atât Executantului cât şi emitentului instrumentului de garantare 

pretenţia sa, precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului; 

14.7 În  situaţia  executării  garanţiei  de  bună  execuţie,  parţial  sau  total, Executantul are 

obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data notificării emise de către Achizitor. 

14.8 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

 a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii 

procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data 

pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

  b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la exp irarea perioadei de garanţie a lucrărilor 

executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala. 

14.9 Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea 

sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 

14.10 Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

 

 15. Inceperea si executia lucrarilor 
 15.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la 

primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului. 

 (2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari 

Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor. 

 15.2 - (1) Serviciile si Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie 

si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare mentionate in mod expres ca fiind date 

contractuale (termene esentiale), prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale. 

 (2) Executantul va prezenta, cel târziu până la data efectivă a începerii execuţiei, graficul de 

executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia 

achizitorului, pe parcurs, desfasurarea 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 il va scuti pe executant de niciuna dintre 

indatoririle asumate prin contract. 

 (3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca 

nu isi indeplineste indatoririle prevazute la pct. 11.1 alin. (2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze 

executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul 

neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul. 
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 15.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a 

stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de 

a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest 

scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, 

daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 

 (2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 

munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor 

asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 

 15.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; 

verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a 

receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract. 

 (2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare 

pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera 

aferenta acestora, revin executantului. 

 (3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau 

materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt 

corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz 

contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

 15.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara 

aprobarea achizitorului. 

 (2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, 

inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate. 

 (3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia 

achizitorului, si 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 si au fost 

executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor 

fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant. 

 

 16. Intarzierea si sistarea lucrarilor 
 16.1 - 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 si nu a survenit prin 

incalcarea contractului de catre acesta 

 Îndreptatesc 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. 

 16.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 12.2, acesta are dreptul de a 

sista serviciile si/sau lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in 

termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevazut la clauza 18.2; in acest caz, va notifica, in 

scris, acest fapt achizitorului. Executantul va relua executarea Lucrarilor la cererea scrisa a 

Achizitorului transmisa cu 15 zile inainte, daca Achizitorul a efectuat plata tuturor datoriilor 

restante. 

 

 17. Finalizarea lucrarilor 
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 17.1 – Ansamblul serviciilor sau a lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut 

a fi finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, 

termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor. 

 17.2 - (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 si a constatarilor efectuate pe teren, 

achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie, in termen 

de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii scrise. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau 

deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si 

finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a 

executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie. 

 17.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin 

corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In 

functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. 

 17.4 - Receptia se va face numai după finalizarea integrală a lucrarilor. Nu se vor face 

recepţii parţiale. 

 

 18. Perioada de garantie acordata lucrarilor 
 18.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la 

recepţia finală. Perioada de garanţie acordata lucrarilor va fi de 24 luni  perioada de garanţie 

asumată prin oferta depusă. 

 18.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de 

achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor 

defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale, cu respectarea conditiilor legale in 

vigoare. 

 (2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), 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 neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau 

implicite care ii revin in baza contractului. 

 (3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de 

catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari 

suplimentare. 

 18.3 - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 16.2 alin. (2), 

achizitorul este indreptatit sa angajeze si 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. 

 

 19. Modalitati de plata 
 19.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile 

calendaristice de la data acceptarii situatiilor de plata de catre Achizitor, insotite de factura 

reprezentand contravaloarea lucrarilor acceptate. Nu se vor efectua plăţi în valuta.  
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 19.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul 

executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare 

a platii. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in cel 

mai scurt timp posibil. 

 19.3  - Executantul poate solicita avans intr-o singură tranşă, la începerea lucrărilor, într-un 

procent  de până la 15% din valoarea contractului,  conform prevederilor HGR 264/2003 republicat 

si cu modificările şi completările ulterioare. 

 (2) În cazul acordării unui avans, Executantul este obligat sa prezinte  un instrument de garantare  

emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. Garanţia din 

instrumentul de garantare,  trebuie să fie irevocabilă şi să prevadă că plata garanţiei se va executa 

necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului,  pe baza declaraţiei acestuia cu privire la 

culpa persoanei garantate. 

 (3) La efectuarea plăţilor pentru lucrările executate,  avansurile acordate vor fi deduse din sumele 

datorate. Nu se vor emite plăţi efective,  decât după deducerea integrală a avansului. 

 19.4 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la 

valoarea lucrarilor executate conform contractului.  

Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, 

intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii 

achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si 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) Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit, de 7 zile lucratoare. 

 (3) Platile partiale se efectueaza, in conformitate cu graficul de plati, dar nu influenteaza 

responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, 

ca receptie a lucrarilor executate. 

 19.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata 

definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, 

datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. 

 19.6 - 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. 

 

 20. Ajustarea pretului contractului 
 20.1 – Pentru serviciile şi lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt 

cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract şi nu se ajustează. 

 20.2 - Pretul contractului se poate ajusta prin actualizare 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 reflectă în 

creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. 

 20.3 Preţul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preţ care au suferit modificări, 

ori de câte ori se constată apariţia unei situaţii imprevizibile, apărute oricând pe perioada derulării 

procedurii de atribuire şi/sau pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariţiei unor 
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împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părţilor şi care nu au putut fi prevăzute la 

data depunerii ofertei, respectiv a încheierii contractului. 

 Prin situaţie imprevizibilă se înţelege un eveniment care, fără a intra în sfera forţei majore, nu 

putea fi prevăzut în momentul depunerii ofertei, fiind mai presus de controlul părţilor contractante, 

care nu se datorează greşelii sau culpei acestora şi care are ca efect crearea unei disproporţii de 

prestaţii între părţi, afectând interesele comerciale legitime ale uneia dintre acestea. 

 20.4 În cazul în care ajustarea/actualizarea conduce la o mărire a preţului final/total al 

contractului, autoritatea contractantă va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu 

contractantul, având drept scop îndeplinirea celor 4 faze ale execuţiei bugetare, reglementate de 

prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 

precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi 

completările ulterioare, unde valoarea angajamentului legal trebuie să nu depăşească valoarea 

creditului de angajament. 

 

 21. Asigurari (dacă este cazul) 
 21.1 - (1) 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 si reprezentantii imputerniciti sa 

verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte 

persoane fizice sau juridice. Limita minimă a asigurărilor va fi de 100% din valoarea contractului. 

(Se va asigura întregul contract.) 

 (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 cate ori i se va cere, polita sau 

politele de asigurare si 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 si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

 21.2 - 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 rezultand din vina 

achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia. 

 

 22. Amendamente 
 22.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care 

lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii 

contractului. 

 

 23. Subcontractanti 
 23.1 - La încheierea contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este 

obligatorie furnizarea catre achizitor a contractelor încheiate de catre executant cu subcontractantii 

nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activitătile ce revin acestora, precum și 

sumele aferente prestaţiilor, sa fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să 

cuprindă obligatoriu, însă fără a se limita: denumirea subcontractanților, reprezentanţii legali ai 
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noilor subcontractanti, datele de contact, activitătile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferenta 

prestaţiilor, opţiunea de a fi plătiţi direct de către achizitor opţiunea de cesionare a contractului în 

favoarea achizitorului,dacă este cazul, in condițiile legii.  

 23.2 - Executantul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanți în perioada de execuţie 

a contractului, cu condiţia ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanţială a acestuia, în 

conformitate cu cele prevăzute expres de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.  

 23.3 - Executantul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada 

de execuţie a contractului fără acordul prealabil al achizitorului. Orice solicitare privind 

înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți va fi înaintată de către executant în vederea obţinerii 

acordului achizitorului într- un termen rezonabil și care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de 

momentul începerii activității de către noii subcontractanți. 

 23.4 - În situația prevăzută la pct. 23.2, executantul poate înlocui/implica subcontractanții în 

perioada de execuţie a contractului, în următoarele cazuri: 

 a) înlocuirea subcontractantilor nominalizaţi în oferta şi ale căror activități au fost indicate în 

aceasta ca fiind realizate de subcontractanți; 

 b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnării contractului, în condiţiile în care 

lucrările ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă, fără a se indica iniţial opţiunea 

subcontractării acestora; 

 c) renunţarea de către subcontractanți; 

 d) retragerea subcontractanților din contract de către executant; 

 e) în situația încadrării în vreuna din prevederile art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 23.4 - În vederea obţinerii acordului achizitorului, noii subcontractanți sunt obligaţi să 

prezinte:  

 - o declaraţie pe proprie răspundere prin care își asumă prevederile caietului de sarcini, 

propunerea tehnică şi financiară depusă de către executant la ofertă, pentru activitățile supuse 

subcontractării,; 

 - contractele de subcontractare încheiate între executant și noii subcontractanți ce vor 

cuprinde obligatoriu și fără a se limita la acestea, informaţii cu privire la activitățile ce urmează a fi 

subcontractate, datele de contact și reprezentanţii legali, valoarea aferentă activității ce va face 

obiectul contractului, opţiunea de a fi plătiţi direct de către achizitor, dacă este cazul; 

 - certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de 

excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de 

achiziţie publică 

 23.5 - Dispoziţiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți nu diminuează în nici 

o situație răspunderea executantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului.  

 23.6 - În vederea finalizării contractului, achizitorul poate solicita, în condiţiile legislației 

achizițiilor, iar executantul se obligă să cesioneze în favoarea achizitorului, contractele încheiate cu 

subcontractantii acestuia, executantul obligându-se totodată să introducă în contractele sale cu 

subcontractorii clauze în acest sens. Într-o asemenea situație contractul va fi continuat de 

subcontractanți. Dispoziţiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează în nici o 

situație raspunderea executantului față de achizitor în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a 

contractului.  

 23.7 - Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea 

vreunei alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care executantul 
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subcontractează/cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile 

sale. 

 23.8 - Plata directă către subcontractanți 

 23.8.1 Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite 

de către subcontractanți dacă aceştia și-au exprimat în mod expres această opţiune, conform 

dispozițiilor legale aplicabile privind achiziţiile publice.  

 23.8.2 Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanții agreaţi doar atunci când 

prestația acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părți, respectiv achizitor, 

executant și subcontractant sau de achizitor și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, 

executantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant. 

 23.8.3 În aplicarea prevederilor pct. 23.6 acordul părtilor se poate materializa prin încheierea 

unui act adiţional la contract între achizitor, executant și subcontractant atunci când contractul de 

subcontractare este cesionat achizitorului. 

 

 24. Cesiunea 
24.1. Cu excepția cazurilor expres prevăzute în acest Contract, Executantul are obligatia de a 

nu trasfera total sau partial obligatiile sale asumate prin Contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul 

scris al Achizitorului.  O cesiune va fi validă doar dacă reprezintă un acord scris prin care o 

contractantul transferă Contractul sau parte din acesta unui terț și a fost obținut acordul scris 

prealabil al achizitorului. 

24.2. Cesiunea parţiala nu va exonera Executantul de nicio responabilitate privind garantia 

sau orice alte obligatii asumate prin contract. 

 

 25. Forta majora 
 25.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

 25.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

 25.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar 

fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

 25.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 

imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in 

vederea limitarii consecintelor. 

 25.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului 

contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

 

 26. Incetarea contractului 
 26.1. Prezentul contract poate inceta in urmatoarele circumstante: 

 a) prin acordul Partilor; 

 b) prin finalizarea Serviciilor si/sau Lucrarilor contractate si plata de catre Achizitor a tuturor 

sumelor datorate Executantului pentru Serviciile si/sau Lucrarile executate in baza Contractului; 

 c) in circumstantele mentionate in Clauza 12.3., cu conditia ca Partea care nu este in culpa si 

care intentioneaza sa solicite incetarea Contractului in baza acestei clauze sa fi transmis anterior 

solicitarii de incetare a Contractului o notificare catre cealalta Parte cu privire la obligatiile 

contractuale care au fost incalcate iar Partea notificata nu a remediat aceste incalcari in termen de 30 

de zile de la data notificarii sau intr-un alt termen convenit in scris de catre Parti. 
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 27. Solutionarea litigiilor 
 27.1 - Achizitorul si executantul vor depune 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. 

 27.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu 

reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 

solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele 

judecatoresti din Romania în a căror compentenţă teritorială se află Autoritatea Contractantă.. 

 

 28. Limba care guverneaza contractul 
 28.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

 

 29. Comunicari 
 29.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie 

sa fie transmisa in scris. 

 (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 

primirii. 

 29.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu 

conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

 

 30. Legea aplicabila contractului 
 30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

 

 Partile au inteles sa incheie astazi, 15.12.2021, prezentul contract in doua exemplare, cate 

unul pentru fiecare parte. 
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CONTRACT DE LUCRĂRI 

Nr.168 /15.12.2021 

 

 1.  În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,  cu modificările şi 

completările ulterioare, HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din L 98/2016, Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea 

întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate 

între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, a Raportului procedurii nr. 

9187/06.12.2021 s-a încheiat prezentul contract de lucrări,  

 

 intre 

 ORAŞUL BORSEC avand sediul in Borsec, str. Carpati, nr. 6/A  telefon 02660337001, fax 

02660337007, cod fiscal 4245380, cont trezorerie RO69TREZ24A840700710101X, deschis la 

Trezoreria Toplița, reprezentat prin Mik Jozsef, funcţia primar, in calitate de achizitor, pe de o parte, 

 si 

                           cu sediul în                   str.                   nr.      , Nr.ord. reg. com:            cod 

fiscal:                , cont nr.                     , deschis la Trezoreria            , reprezentat prin         , 

administrator,  în calitate de EXECUTANT, pe de alta parte. 

 

 

 2. Definitii 
 2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract - prezentul contract si toate anexele sale; 

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract; 

d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea; 

e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila 

executarea si, respectiv, indeplinirea 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; 

f. oraşul – Oraşul Borsec, judeţul Harghita in legatura cu care Executantul va furniza Serviciile si va 

executa Lucrarile ; 

g. servicii – serviciile care vor fi furnizate de catre Executant in temeiul prezentului Contract in 

legatura cu Oraşul in limita cantitatilor si a calitatii acestora mentionate in Oferta; 

h. lucrari – lucrarile care vor fi executate de catre Executant in temeiul prezentului Contract in 

legatura cu Oraşul in limita cantitatilor si a calitatii acestora mentionate in Oferta 

i. santier – aria terenului in care vor fi localizate investitiile. 

j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

    (Se adauga orice alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract.) 
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 3. Interpretare 
 3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular 

vor include forma de plural si 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. 

 

Clauze obligatorii 

 

 4. Obiectul principal al contractului 
 4.1. - Executantul se obligă să execute Finalizare lucrări „Centru balneoclimateric 

multifuncţional în oraşul Borsec, judeţul Harghita” – LOT 2 - Lucrări de hidrofobizare a 

suprafețelor din piatră naturală, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.  

 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 

contractului. 

 

 5. Pretul contractului 
 5.1 – Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, 

conform ofertei financiare, este de                   la care se adaugă TVA în valoare de               Valoarea 

totală a contractului fiind de                       

 

 6. Durata contractului 
 6.1 – Durata efectivă de execuţie a lucrărilor decurge până la 28.02.2022 incepand de la data 

la care Executantul a primit de la Achizitor in mod cumulativ: 

  (i) ordinul adminsitrativ de incepere a executiei lucrărilor si 

  (ii) Amplasamentul Lucrarilor. 

 6.3. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte dupa receptia finala a lucrarii. 

     

 7. Executarea contractului 
 7.1 - Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie într-una din 

modalităţile acceptate. 

 

 8. Documentele contractului 
 8.1 - Documentele contractului sunt: 

 - Formularul de contract; 

 - Graficul de executie – daca este cazul 

 - Caietul de sarcini al procedurii; 

 - Oferta tehnică şi financiara; 

 - Contract de asociere – daca este cazul; 

 - Garantie de buna executie; 

- Acordurile de subcontractare încheiate cu subcontractanţii declaraţi – daca este cazul. 

- Orice alt document convenit de către părţi, în legătură cu obiectul contractului. 

 

 

 

 

 9. Protectia patrimoniului cultural national 
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 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 sai sau 

oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar 

imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta 

descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca 

din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/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. 

 9.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor 

prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor 

istorice. 

 

 10. Obligatiile principale ale executantului 
 10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia 

viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin 

contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract. 

 (2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, 

materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie 

definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este 

prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 

 10.2 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei 

lucrarii, şi separat pentru fiecare an în parte, spre aprobare, graficul de plati necesar executiei 

lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie, în acord cu sumele comunicate de către autoritatea 

contractantă în baza art. 11.7 din prezentul contract.  

 10.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si 

siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, 

cu respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu 

modificarile ulterioare. 

 (2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de 

acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si 

Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 

 (3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost 

intocmite de el. Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie 

proiectata de catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor. 

 (4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in 

anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, 

desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le 

intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor, in legatura cu executarea lucrarilor. 

 10.4 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice 

problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera 

ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, 

in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu 

exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. 
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 (2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina 

dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe 

cheltuiala achizitorului. 

 10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de 

achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si 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 parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica 

eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul 

datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, 

executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite 

la trasarea lucrarilor. 

 10.6 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are 

obligatia: 

 i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este 

autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp 

cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii 

oricarui pericol pentru respectivele persoane; 

 ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 

ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost 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 rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului 

si 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. 

 10.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 

echipamentelor si 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. 

 10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si 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 si ocuparea drumurilor si 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 si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in 

legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

 10.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce 

comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 

catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va 

alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar 

ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora 

asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca 

deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. 

 (2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe 

apa, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege 
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inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si 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 santierului, 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 si 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 santierului. 

 10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 

 i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 

 ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

 iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 

 (2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, 

numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul 

indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. 

 10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 

construcţiei, ivite într-un interval 24 luni, adică perioada de garanţie asumată prin oferta depusă 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 obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

 i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile 

sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si 

 ii) daune-interese, costuri, taxe si 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 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele 

necesare executiei lucrarilor. 

 11.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-

a convenit altfel, urmatoarele: 

 a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina; 

 b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier; 

 c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata; 

 d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita 

amplasamentului santierului. 

 (2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de 

masurat se suporta de catre executant. 

 11.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie 

necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, intr-un singur exemplar, la termenele 

stabilite prin graficul de executie a lucrarii. 
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 11.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, 

cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru 

materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului. 

 11.5 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel 

mult 5 zile de la notificarea executantului. 

 11.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte 

informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale. 

 

 12. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
 12.1 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in 

mod culpabil si repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a 

pretinde plata de daune-interese. 

 

 Neîndeplinirea obligaţiilor de către executant:  
 12.2 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca 

obligatiile asumate prin contract, pana la termenele prevazute in graficul de executie, atunci 

achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o 

cota procentuala in cuantum de 0,1% din pretul contractului. Valoarea maximă a penalităților este 

maximum 10% din valoarea totală a contractului. După depășirea acestei valori achizitorul consideră 

contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate sau intervenţia vreunei instanțe. 

 12.3 - Dacă executantul abandonează lucrările, refuză sau nu reuşeşte să respecte 

instrucţiunile achizitorului sau nu reuşeşte să ducă la îndeplinire obligaţiile asumate, achizitorul va 

emite o notificare cu referire la acest articol, prin care să specifice obligaţiile neîndeplinite, acordând 

un termen de 30 zile pentru executarea obligatiei, fără a elimina dreptul achizitorului de a percepe 

penalități de întârziere conform paragrafului precedent. Dacă executantul nu se conformează, 

achizitorul consideră contractul reziliat de plin drept, fără nicio altă formalitate sau intervenţia 

vreunei instante, executantul urmând să plătească penalități și daune interese în cuantum egal cu 

valoarea neexecutată a contractului.  

 12.4 După reziliere executantul trebuie să predea amplasamentul în termen de 30 zile de la 

primirea notificării de reziliere şi să părăsească șantierul, lăsând pe șantier materialele şi 

echipamentele plătite de către achizitor.  

 12.5 În situația rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii prevederilor acestuia, 

executantul datorează achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea garanției de bună 

execuție, pe care achizitorul o reține. În situația în care valoarea prejudiciului suferit de achizitor este 

mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, achizitorul solicită, iar executantul este obligat 

să plătească diferența în termen de 30 zile de la primirea notificării achizitorului. În orice situaţie, 

achizitorul păstrează dreptul recuperării prejudiciului produs de executant, în faţa instanţelor 

judecătoreşti competente.  

 

 Neîndeplinirea obligaţiilor de către achizitor 
 12.6 - În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a 

facturii în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, executantul are dreptul de a solicita 

penalități o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de de 0,1 %/zi aplicată la valoarea plății 

neefectuate, dar nu mai mult decât valoarea contractului. 

 12.7 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare 

scrisa adresata executantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia 
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ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru 

executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 

partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

 

 13. Clauze de variaţie 
 13.1 Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se 

face în condiţiile prevăzute de legislația achizițiilor publice. Analiza modificărilor se va realiza în 

conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 precum şi a instrucţiunilor/notificărilor 

ANAP aferente. Decizia finală de oportunitate aparţine beneficiarului şi se va materializa prin 

încheierea unui act adiţional la prezentul contract. 

13.2 Modificările prezentului contract se vor realiza cu respectarea următoarelor condiţii: 

- modificările se vor fundamenta printr-o Dispoziţie de şantier întocmită de către 

proiectantul lucrării şi verificată de către un verificator de proiect atestat în condiţiile 

legii. Aceasta va cuprinde o antemăsurătoare privind cantităţile de lucrări 

considerate necesare; 

- execuţia cantităţilor de lucrări suplimentare va fi certificată de către dirigintele de 

şantier atestat în condiţiile legii. 

- Variaţia cantităţilor de lucrări astfel fundamentate nu duce la o modificare 

substanţială a contractului de achiziţie publică. 

 13.3 Valoarea modificărilor nu va depăşi valoarea sumelor care pot fi disponibilizate de către 

Autoritatea contractantă. 

 

 

Clauze specifice 

 

 14. Garantia de buna executie a contractului 
14.1 Executantul va furniza Achizitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului, o Garanţie de Bună Execuţie constituită conform legii, pentru realizarea 

corespunzătoare a Contractului. 

14.2 Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului reprezintă 5%din prețul contractului 

fără TVA şi se va consti tui fie : 

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 

instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, care devine anexă la 

contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata 

garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza 

declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau 

b) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într - un cont de 

disponibil distinct deschis la Trezoria Statului şi pus la dispoziţia Achizitorului. Suma iniţială 

care se va depune de către Executant în contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie 

să fie mai mică de 0,5% din valoarea contractului fără TVA. 

14.3 În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, 

executantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare 

a contractului de achiziţie publică. 

14.4 Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare 

până la finalizarea Lucrărilor de către acesta şi  remedierea oricăror defecte. Dacă termenii 

Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este 
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îndreptăţit să  obţină Procesul verbal de recepție finală cu 28 de zile înainte de data de expirare 

a garanţiei, executantul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când 

lucrările vor fi terminate şi toate defectele remediate. 

14.5 Achizitorul va executa Garanţia de Bună Execuţie, în eventualitatea în care: 

a)   Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa 

cum este prevăzut la pct. 14.4, situaţie în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a 

Garanţiei de Bună Execuţie; 

b) Executantul nu reuşeşte să remedieze un defect în termenul prevăzut în Caietul de 

sarcini/instrucţiune/procese-verbale/note de constatare 

c)   oricând  pe  parcursul  îndeplinirii  Contractului,  în  limita  prejudiciului creat,  în  cazul  în  

care  Executantul  nu  îşi  îndeplineşte,  îndeplinește  cu întârziere sau nu îndeplinește 

corespunzător oricare dintre obligaţiile asumate prin Contract. 

14.6 Anterior emiterii unei pretenţii  asupra Garanţiei  de Bună Execuţie, Achizitorul are 

obligaţia de a notifica atât Executantului cât şi emitentului instrumentului de garantare 

pretenţia sa, precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului; 

14.7 În  situaţia  executării  garanţiei  de  bună  execuţie,  parţial  sau  total, Executantul are 

obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data notificării emise de către Achizitor. 

14.8 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

 a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii 

procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data 

pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

  b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la exp irarea perioadei de garanţie a lucrărilor 

executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala. 

14.9 Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea 

sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 

14.10 Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

 

 15. Inceperea si executia lucrarilor 
 15.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la 

primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului. 

 (2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari 

Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor. 

 15.2 - (1) Serviciile si Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie 

si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare mentionate in mod expres ca fiind date 

contractuale (termene esentiale), prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale. 

 (2) Executantul va prezenta, cel târziu până la data efectivă a începerii execuţiei, graficul de 

executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia 

achizitorului, pe parcurs, desfasurarea 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 il va scuti pe executant de niciuna dintre 

indatoririle asumate prin contract. 

 (3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca 

nu isi indeplineste indatoririle prevazute la pct. 11.1 alin. (2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze 

executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul 

neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul. 
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 15.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a 

stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de 

a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest 

scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, 

daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 

 (2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 

munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor 

asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 

 15.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; 

verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a 

receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract. 

 (2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare 

pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera 

aferenta acestora, revin executantului. 

 (3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau 

materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt 

corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz 

contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

 15.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara 

aprobarea achizitorului. 

 (2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, 

inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate. 

 (3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia 

achizitorului, si 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 si au fost 

executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor 

fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant. 

 

 16. Intarzierea si sistarea lucrarilor 
 16.1 - 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 si nu a survenit prin 

incalcarea contractului de catre acesta 

 Îndreptatesc 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. 

 16.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 12.2, acesta are dreptul de a 

sista serviciile si/sau lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in 

termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevazut la clauza 18.2; in acest caz, va notifica, in 

scris, acest fapt achizitorului. Executantul va relua executarea Lucrarilor la cererea scrisa a 

Achizitorului transmisa cu 15 zile inainte, daca Achizitorul a efectuat plata tuturor datoriilor 

restante. 

 

 17. Finalizarea lucrarilor 
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 17.1 – Ansamblul serviciilor sau a lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut 

a fi finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, 

termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor. 

 17.2 - (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 si a constatarilor efectuate pe teren, 

achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie, in termen 

de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii scrise. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau 

deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si 

finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a 

executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie. 

 17.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin 

corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In 

functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. 

 17.4 - Receptia se va face numai după finalizarea integrală a lucrarilor. Nu se vor face 

recepţii parţiale. 

 

 18. Perioada de garantie acordata lucrarilor 
 18.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la 

recepţia finală. Perioada de garanţie acordata lucrarilor va fi de 24 luni  perioada de garanţie 

asumată prin oferta depusă. 

 18.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de 

achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor 

defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale, cu respectarea conditiilor legale in 

vigoare. 

 (2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), 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 neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau 

implicite care ii revin in baza contractului. 

 (3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de 

catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari 

suplimentare. 

 18.3 - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 16.2 alin. (2), 

achizitorul este indreptatit sa angajeze si 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. 

 

 19. Modalitati de plata 
 19.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile 

calendaristice de la data acceptarii situatiilor de plata de catre Achizitor, insotite de factura 

reprezentand contravaloarea lucrarilor acceptate. Nu se vor efectua plăţi în valuta.  
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 19.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul 

executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare 

a platii. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in cel 

mai scurt timp posibil. 

 19.3  - Executantul poate solicita avans intr-o singură tranşă, la începerea lucrărilor, într-un 

procent  de până la 15% din valoarea contractului,  conform prevederilor HGR 264/2003 republicat 

si cu modificările şi completările ulterioare. 

 (2) În cazul acordării unui avans, Executantul este obligat sa prezinte  un instrument de garantare  

emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. Garanţia din 

instrumentul de garantare,  trebuie să fie irevocabilă şi să prevadă că plata garanţiei se va executa 

necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului,  pe baza declaraţiei acestuia cu privire la 

culpa persoanei garantate. 

 (3) La efectuarea plăţilor pentru lucrările executate,  avansurile acordate vor fi deduse din sumele 

datorate. Nu se vor emite plăţi efective,  decât după deducerea integrală a avansului. 

 19.4 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la 

valoarea lucrarilor executate conform contractului.  

Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, 

intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii 

achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si 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) Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit, de 7 zile lucratoare. 

 (3) Platile partiale se efectueaza, in conformitate cu graficul de plati, dar nu influenteaza 

responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, 

ca receptie a lucrarilor executate. 

 19.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata 

definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, 

datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. 

 19.6 - 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. 

 

 20. Ajustarea pretului contractului 
 20.1 – Pentru serviciile şi lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt 

cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract şi nu se ajustează. 

 20.2 - Pretul contractului se poate ajusta prin actualizare 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 reflectă în 

creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. 

 20.3 Preţul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preţ care au suferit modificări, 

ori de câte ori se constată apariţia unei situaţii imprevizibile, apărute oricând pe perioada derulării 

procedurii de atribuire şi/sau pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariţiei unor 
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împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părţilor şi care nu au putut fi prevăzute la 

data depunerii ofertei, respectiv a încheierii contractului. 

 Prin situaţie imprevizibilă se înţelege un eveniment care, fără a intra în sfera forţei majore, nu 

putea fi prevăzut în momentul depunerii ofertei, fiind mai presus de controlul părţilor contractante, 

care nu se datorează greşelii sau culpei acestora şi care are ca efect crearea unei disproporţii de 

prestaţii între părţi, afectând interesele comerciale legitime ale uneia dintre acestea. 

 20.4 În cazul în care ajustarea/actualizarea conduce la o mărire a preţului final/total al 

contractului, autoritatea contractantă va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu 

contractantul, având drept scop îndeplinirea celor 4 faze ale execuţiei bugetare, reglementate de 

prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 

precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi 

completările ulterioare, unde valoarea angajamentului legal trebuie să nu depăşească valoarea 

creditului de angajament. 

 

 21. Asigurari (dacă este cazul) 
 21.1 - (1) 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 si reprezentantii imputerniciti sa 

verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte 

persoane fizice sau juridice. Limita minimă a asigurărilor va fi de 100% din valoarea contractului. 

(Se va asigura întregul contract.) 

 (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 cate ori i se va cere, polita sau 

politele de asigurare si 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 si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

 21.2 - 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 rezultand din vina 

achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia. 

 

 22. Amendamente 
 22.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care 

lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii 

contractului. 

 

 23. Subcontractanti 
 23.1 - La încheierea contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este 

obligatorie furnizarea catre achizitor a contractelor încheiate de catre executant cu subcontractantii 

nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activitătile ce revin acestora, precum și 

sumele aferente prestaţiilor, sa fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să 

cuprindă obligatoriu, însă fără a se limita: denumirea subcontractanților, reprezentanţii legali ai 
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noilor subcontractanti, datele de contact, activitătile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferenta 

prestaţiilor, opţiunea de a fi plătiţi direct de către achizitor opţiunea de cesionare a contractului în 

favoarea achizitorului,dacă este cazul, in condițiile legii.  

 23.2 - Executantul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanți în perioada de execuţie 

a contractului, cu condiţia ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanţială a acestuia, în 

conformitate cu cele prevăzute expres de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.  

 23.3 - Executantul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada 

de execuţie a contractului fără acordul prealabil al achizitorului. Orice solicitare privind 

înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți va fi înaintată de către executant în vederea obţinerii 

acordului achizitorului într- un termen rezonabil și care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de 

momentul începerii activității de către noii subcontractanți. 

 23.4 - În situația prevăzută la pct. 23.2, executantul poate înlocui/implica subcontractanții în 

perioada de execuţie a contractului, în următoarele cazuri: 

 a) înlocuirea subcontractantilor nominalizaţi în oferta şi ale căror activități au fost indicate în 

aceasta ca fiind realizate de subcontractanți; 

 b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnării contractului, în condiţiile în care 

lucrările ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă, fără a se indica iniţial opţiunea 

subcontractării acestora; 

 c) renunţarea de către subcontractanți; 

 d) retragerea subcontractanților din contract de către executant; 

 e) în situația încadrării în vreuna din prevederile art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 23.4 - În vederea obţinerii acordului achizitorului, noii subcontractanți sunt obligaţi să 

prezinte:  

 - o declaraţie pe proprie răspundere prin care își asumă prevederile caietului de sarcini, 

propunerea tehnică şi financiară depusă de către executant la ofertă, pentru activitățile supuse 

subcontractării,; 

 - contractele de subcontractare încheiate între executant și noii subcontractanți ce vor 

cuprinde obligatoriu și fără a se limita la acestea, informaţii cu privire la activitățile ce urmează a fi 

subcontractate, datele de contact și reprezentanţii legali, valoarea aferentă activității ce va face 

obiectul contractului, opţiunea de a fi plătiţi direct de către achizitor, dacă este cazul; 

 - certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de 

excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de 

achiziţie publică 

 23.5 - Dispoziţiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți nu diminuează în nici 

o situație răspunderea executantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului.  

 23.6 - În vederea finalizării contractului, achizitorul poate solicita, în condiţiile legislației 

achizițiilor, iar executantul se obligă să cesioneze în favoarea achizitorului, contractele încheiate cu 

subcontractantii acestuia, executantul obligându-se totodată să introducă în contractele sale cu 

subcontractorii clauze în acest sens. Într-o asemenea situație contractul va fi continuat de 

subcontractanți. Dispoziţiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează în nici o 

situație raspunderea executantului față de achizitor în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a 

contractului.  

 23.7 - Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea 

vreunei alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care executantul 
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subcontractează/cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile 

sale. 

 23.8 - Plata directă către subcontractanți 

 23.8.1 Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite 

de către subcontractanți dacă aceştia și-au exprimat în mod expres această opţiune, conform 

dispozițiilor legale aplicabile privind achiziţiile publice.  

 23.8.2 Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanții agreaţi doar atunci când 

prestația acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părți, respectiv achizitor, 

executant și subcontractant sau de achizitor și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, 

executantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant. 

 23.8.3 În aplicarea prevederilor pct. 23.6 acordul părtilor se poate materializa prin încheierea 

unui act adiţional la contract între achizitor, executant și subcontractant atunci când contractul de 

subcontractare este cesionat achizitorului. 

 

 24. Cesiunea 
24.1. Cu excepția cazurilor expres prevăzute în acest Contract, Executantul are obligatia de a 

nu trasfera total sau partial obligatiile sale asumate prin Contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul 

scris al Achizitorului.  O cesiune va fi validă doar dacă reprezintă un acord scris prin care o 

contractantul transferă Contractul sau parte din acesta unui terț și a fost obținut acordul scris 

prealabil al achizitorului. 

24.2. Cesiunea parţiala nu va exonera Executantul de nicio responabilitate privind garantia 

sau orice alte obligatii asumate prin contract. 

 

 25. Forta majora 
 25.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

 25.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

 25.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar 

fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

 25.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 

imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in 

vederea limitarii consecintelor. 

 25.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului 

contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

 

 26. Incetarea contractului 
 26.1. Prezentul contract poate inceta in urmatoarele circumstante: 

 a) prin acordul Partilor; 

 b) prin finalizarea Serviciilor si/sau Lucrarilor contractate si plata de catre Achizitor a tuturor 

sumelor datorate Executantului pentru Serviciile si/sau Lucrarile executate in baza Contractului; 

 c) in circumstantele mentionate in Clauza 12.3., cu conditia ca Partea care nu este in culpa si 

care intentioneaza sa solicite incetarea Contractului in baza acestei clauze sa fi transmis anterior 

solicitarii de incetare a Contractului o notificare catre cealalta Parte cu privire la obligatiile 

contractuale care au fost incalcate iar Partea notificata nu a remediat aceste incalcari in termen de 30 

de zile de la data notificarii sau intr-un alt termen convenit in scris de catre Parti. 
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 27. Solutionarea litigiilor 
 27.1 - Achizitorul si executantul vor depune 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. 

 27.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu 

reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 

solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele 

judecatoresti din Romania în a căror compentenţă teritorială se află Autoritatea Contractantă.. 

 

 28. Limba care guverneaza contractul 
 28.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

 

 29. Comunicari 
 29.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie 

sa fie transmisa in scris. 

 (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 

primirii. 

 29.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu 

conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

 

 30. Legea aplicabila contractului 
 30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

 

 Partile au inteles sa incheie astazi, 15.12.2021, prezentul contract in doua exemplare, cate 

unul pentru fiecare parte. 
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CONTRACT DE LUCRĂRI 

Nr. 169 /15.12.2021 

 

 1.  În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,  cu modificările şi 

completările ulterioare, HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din L 98/2016, Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea 

întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate 

între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, a Raportului procedurii nr. 

9187/06.12.2021 s-a încheiat prezentul contract de lucrări,  

 

 intre 

 ORAŞUL BORSEC avand sediul in Borsec, str. Carpati, nr. 6/A  telefon 02660337001, fax 

02660337007, cod fiscal 4245380, cont trezorerie RO69TREZ24A840700710101X, deschis la 

Trezoreria Toplița, reprezentat prin Mik Jozsef, funcţia primar, in calitate de achizitor, pe de o parte, 

 si 

                                          , cu sediul social în județul           str.    nr.  et.  ap.   Nr.ord. reg. 

com:              cod fiscal:         , cont nr.                          , deschis la Trezoreria         reprezentat prin, 

administrator,  în calitate de                       pe de alta parte. 

 

 2. Definitii 
 2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract - prezentul contract si toate anexele sale; 

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract; 

d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea; 

e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila 

executarea si, respectiv, indeplinirea 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; 

f. oraşul – Oraşul Borsec, judeţul Harghita in legatura cu care Executantul va furniza Serviciile si va 

executa Lucrarile ; 

g. servicii – serviciile care vor fi furnizate de catre Executant in temeiul prezentului Contract in 

legatura cu Oraşul in limita cantitatilor si a calitatii acestora mentionate in Oferta; 

h. lucrari – lucrarile care vor fi executate de catre Executant in temeiul prezentului Contract in 

legatura cu Oraşul in limita cantitatilor si a calitatii acestora mentionate in Oferta 

i. santier – aria terenului in care vor fi localizate investitiile. 

j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

    (Se adauga orice alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract.) 

 

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

vor include forma de plural si 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. 

 

Clauze obligatorii 

 

 4. Obiectul principal al contractului 
 4.1. - Executantul se obligă să execute Finalizare lucrări „Centru balneoclimateric 

multifuncţional în oraşul Borsec, judeţul Harghita – LOT 3, astfel: 

3.1 Lucrări de tratare şi hidrofobizare a suprafeţelor din lemn din interior – 1154 mp.,  

3.2 Lucrări de Amenajări interioare – Hol intrare și Hol circulatie,  

3.3 Furnizare şi montare sistem incuietori cu card programabil – 210 buc”  

în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.  

 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea 

contractului. 

 

 5. Pretul contractului 
 5.1 – Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, 

conform ofertei financiare, este de                      , la care se adaugă TVA în valoare de              

Valoarea totală a contractului fiind de                   

 

 6. Durata contractului 
 6.1 – Durata efectivă de execuţie a lucrărilor decurge până la 28.02.2022 incepand de la data 

la care Executantul a primit de la Achizitor in mod cumulativ: 

  (i) ordinul adminsitrativ de incepere a executiei lucrărilor si 

  (ii) Amplasamentul Lucrarilor. 

 6.3. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte dupa receptia finala a lucrarii. 

     

 7. Executarea contractului 
 7.1 - Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie într-una din 

modalităţile acceptate. 

 

 8. Documentele contractului 
 8.1 - Documentele contractului sunt: 

 - Formularul de contract; 

 - Graficul de executie – daca este cazul 

 - Caietul de sarcini al procedurii; 

 - Oferta tehnică şi financiara; 

 - Contract de asociere – daca este cazul; 

 - Garantie de buna executie; 

- Acordurile de subcontractare încheiate cu subcontractanţii declaraţi – daca este cazul. 

- Orice alt document convenit de către părţi, în legătură cu obiectul contractului. 

 

 

 9. Protectia patrimoniului cultural national 
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 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 sai sau 

oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar 

imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta 

descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca 

din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/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. 

 9.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor 

prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor 

istorice. 

 

 10. Obligatiile principale ale executantului 
 10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia 

viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin 

contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract. 

 (2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, 

materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie 

definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este 

prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 

 10.2 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei 

lucrarii, şi separat pentru fiecare an în parte, spre aprobare, graficul de plati necesar executiei 

lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie, în acord cu sumele comunicate de către autoritatea 

contractantă în baza art. 11.7 din prezentul contract.  

 10.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si 

siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, 

cu respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu 

modificarile ulterioare. 

 (2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de 

acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si 

Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 

 (3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost 

intocmite de el. Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie 

proiectata de catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor. 

 (4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in 

anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, 

desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le 

intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor, in legatura cu executarea lucrarilor. 

 10.4 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice 

problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera 

ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, 

in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu 

exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. 
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 (2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina 

dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe 

cheltuiala achizitorului. 

 10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de 

achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si 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 parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica 

eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul 

datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, 

executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite 

la trasarea lucrarilor. 

 10.6 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are 

obligatia: 

 i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este 

autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp 

cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii 

oricarui pericol pentru respectivele persoane; 

 ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 

ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost 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 rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului 

si 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. 

 10.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 

echipamentelor si 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. 

 10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si 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 si ocuparea drumurilor si 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 si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in 

legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

 10.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce 

comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 

catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va 

alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar 

ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora 

asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca 

deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. 

 (2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe 

apa, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HARGHITA 

ORAŞUL BORSEC 
BORSEC 535300, str. CARPAŢI nr. 6 / A 
Tf. +40-266-337001, fax +40-266-337007 

e-mail: primaria@primaria-borsec.ro, site: www.primaria-borsec.ro 
 

 

inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si 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 santierului, 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 si 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 santierului. 

 10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 

 i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 

 ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

 iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 

 (2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, 

numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul 

indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. 

 10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 

construcţiei, ivite într-un interval 24 luni, adică perioada de garanţie asumată prin oferta depusă 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 obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

 i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile 

sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si 

 ii) daune-interese, costuri, taxe si 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 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele 

necesare executiei lucrarilor. 

 11.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-

a convenit altfel, urmatoarele: 

 a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina; 

 b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier; 

 c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata; 

 d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita 

amplasamentului santierului. 

 (2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de 

masurat se suporta de catre executant. 

 11.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie 

necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, intr-un singur exemplar, la termenele 

stabilite prin graficul de executie a lucrarii. 
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 11.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, 

cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru 

materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului. 

 11.5 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel 

mult 5 zile de la notificarea executantului. 

 11.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte 

informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale. 

 

 12. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
 12.1 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in 

mod culpabil si repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a 

pretinde plata de daune-interese. 

 

 Neîndeplinirea obligaţiilor de către executant:  
 12.2 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca 

obligatiile asumate prin contract, pana la termenele prevazute in graficul de executie, atunci 

achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o 

cota procentuala in cuantum de 0,1% din pretul contractului. Valoarea maximă a penalităților este 

maximum 10% din valoarea totală a contractului. După depășirea acestei valori achizitorul consideră 

contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate sau intervenţia vreunei instanțe. 

 12.3 - Dacă executantul abandonează lucrările, refuză sau nu reuşeşte să respecte 

instrucţiunile achizitorului sau nu reuşeşte să ducă la îndeplinire obligaţiile asumate, achizitorul va 

emite o notificare cu referire la acest articol, prin care să specifice obligaţiile neîndeplinite, acordând 

un termen de 30 zile pentru executarea obligatiei, fără a elimina dreptul achizitorului de a percepe 

penalități de întârziere conform paragrafului precedent. Dacă executantul nu se conformează, 

achizitorul consideră contractul reziliat de plin drept, fără nicio altă formalitate sau intervenţia 

vreunei instante, executantul urmând să plătească penalități și daune interese în cuantum egal cu 

valoarea neexecutată a contractului.  

 12.4 După reziliere executantul trebuie să predea amplasamentul în termen de 30 zile de la 

primirea notificării de reziliere şi să părăsească șantierul, lăsând pe șantier materialele şi 

echipamentele plătite de către achizitor.  

 12.5 În situația rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii prevederilor acestuia, 

executantul datorează achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea garanției de bună 

execuție, pe care achizitorul o reține. În situația în care valoarea prejudiciului suferit de achizitor este 

mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, achizitorul solicită, iar executantul este obligat 

să plătească diferența în termen de 30 zile de la primirea notificării achizitorului. În orice situaţie, 

achizitorul păstrează dreptul recuperării prejudiciului produs de executant, în faţa instanţelor 

judecătoreşti competente.  

 

 Neîndeplinirea obligaţiilor de către achizitor 
 12.6 - În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a 

facturii în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, executantul are dreptul de a solicita 

penalități o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de de 0,1 %/zi aplicată la valoarea plății 

neefectuate, dar nu mai mult decât valoarea contractului. 

 12.7 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare 

scrisa adresata executantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia 
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ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru 

executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 

partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

 

 13. Clauze de variaţie 
 13.1 Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se 

face în condiţiile prevăzute de legislația achizițiilor publice. Analiza modificărilor se va realiza în 

conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 precum şi a instrucţiunilor/notificărilor 

ANAP aferente. Decizia finală de oportunitate aparţine beneficiarului şi se va materializa prin 

încheierea unui act adiţional la prezentul contract. 

13.2 Modificările prezentului contract se vor realiza cu respectarea următoarelor condiţii: 

- modificările se vor fundamenta printr-o Dispoziţie de şantier întocmită de către 

proiectantul lucrării şi verificată de către un verificator de proiect atestat în condiţiile 

legii. Aceasta va cuprinde o antemăsurătoare privind cantităţile de lucrări 

considerate necesare; 

- execuţia cantităţilor de lucrări suplimentare va fi certificată de către dirigintele de 

şantier atestat în condiţiile legii. 

- Variaţia cantităţilor de lucrări astfel fundamentate nu duce la o modificare 

substanţială a contractului de achiziţie publică. 

 13.3 Valoarea modificărilor nu va depăşi valoarea sumelor care pot fi disponibilizate de către 

Autoritatea contractantă. 

 

 

Clauze specifice 

 

 14. Garantia de buna executie a contractului 
14.1 Executantul va furniza Achizitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului, o Garanţie de Bună Execuţie constituită conform legii, pentru realizarea 

corespunzătoare a Contractului. 

14.2 Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului reprezintă 5%din prețul contractului 

fără TVA şi se va consti tui fie : 

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 

instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, care devine anexă la 

contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata 

garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza 

declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau 

b) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într - un cont de 

disponibil distinct deschis la Trezoria Statului şi pus la dispoziţia Achizitorului. Suma iniţială 

care se va depune de către Executant în contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie 

să fie mai mică de 0,5% din valoarea contractului fără TVA. 

14.3 În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, 

executantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare 

a contractului de achiziţie publică. 

14.4 Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare 

până la finalizarea Lucrărilor de către acesta şi  remedierea oricăror defecte. Dacă termenii 

Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este 
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îndreptăţit să  obţină Procesul verbal de recepție finală cu 28 de zile înainte de data de expirare 

a garanţiei, executantul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când 

lucrările vor fi terminate şi toate defectele remediate. 

14.5 Achizitorul va executa Garanţia de Bună Execuţie, în eventualitatea în care: 

a)   Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa 

cum este prevăzut la pct. 14.4, situaţie în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a 

Garanţiei de Bună Execuţie; 

b) Executantul nu reuşeşte să remedieze un defect în termenul prevăzut în Caietul de 

sarcini/instrucţiune/procese-verbale/note de constatare 

c)   oricând  pe  parcursul  îndeplinirii  Contractului,  în  limita  prejudiciului creat,  în  cazul  în  

care  Executantul  nu  îşi  îndeplineşte,  îndeplinește  cu întârziere sau nu îndeplinește 

corespunzător oricare dintre obligaţiile asumate prin Contract. 

14.6 Anterior emiterii unei pretenţii  asupra Garanţiei  de Bună Execuţie, Achizitorul are 

obligaţia de a notifica atât Executantului cât şi emitentului instrumentului de garantare 

pretenţia sa, precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului; 

14.7 În  situaţia  executării  garanţiei  de  bună  execuţie,  parţial  sau  total, Executantul are 

obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data notificării emise de către Achizitor. 

14.8 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

 a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii 

procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data 

pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

  b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la exp irarea perioadei de garanţie a lucrărilor 

executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala. 

14.9 Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea 

sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 

14.10 Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

 

 15. Inceperea si executia lucrarilor 
 15.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la 

primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului. 

 (2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari 

Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor. 

 15.2 - (1) Serviciile si Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie 

si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare mentionate in mod expres ca fiind date 

contractuale (termene esentiale), prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale. 

 (2) Executantul va prezenta, cel târziu până la data efectivă a începerii execuţiei, graficul de 

executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia 

achizitorului, pe parcurs, desfasurarea 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 il va scuti pe executant de niciuna dintre 

indatoririle asumate prin contract. 

 (3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca 

nu isi indeplineste indatoririle prevazute la pct. 11.1 alin. (2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze 

executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul 

neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul. 
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 15.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a 

stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de 

a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest 

scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, 

daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 

 (2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 

munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor 

asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 

 15.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; 

verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a 

receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract. 

 (2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare 

pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera 

aferenta acestora, revin executantului. 

 (3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau 

materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt 

corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz 

contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

 15.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara 

aprobarea achizitorului. 

 (2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, 

inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate. 

 (3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia 

achizitorului, si 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 si au fost 

executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor 

fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant. 

 

 16. Intarzierea si sistarea lucrarilor 
 16.1 - 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 si nu a survenit prin 

incalcarea contractului de catre acesta 

 Îndreptatesc 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. 

 16.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 12.2, acesta are dreptul de a 

sista serviciile si/sau lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in 

termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevazut la clauza 18.2; in acest caz, va notifica, in 

scris, acest fapt achizitorului. Executantul va relua executarea Lucrarilor la cererea scrisa a 

Achizitorului transmisa cu 15 zile inainte, daca Achizitorul a efectuat plata tuturor datoriilor 

restante. 

 

 17. Finalizarea lucrarilor 
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 17.1 – Ansamblul serviciilor sau a lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut 

a fi finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, 

termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor. 

 17.2 - (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 si a constatarilor efectuate pe teren, 

achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie, in termen 

de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii scrise. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau 

deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si 

finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a 

executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie. 

 17.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin 

corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In 

functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. 

 17.4 - Receptia se va face numai după finalizarea integrală a lucrarilor. Nu se vor face 

recepţii parţiale. 

 

 18. Perioada de garantie acordata lucrarilor 
 18.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la 

recepţia finală. Perioada de garanţie acordata lucrarilor va fi de 24 luni  perioada de garanţie 

asumată prin oferta depusă. 

 18.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de 

achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor 

defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale, cu respectarea conditiilor legale in 

vigoare. 

 (2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), 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 neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau 

implicite care ii revin in baza contractului. 

 (3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de 

catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari 

suplimentare. 

 18.3 - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 16.2 alin. (2), 

achizitorul este indreptatit sa angajeze si 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. 

 

 19. Modalitati de plata 
 19.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile 

calendaristice de la data acceptarii situatiilor de plata de catre Achizitor, insotite de factura 

reprezentand contravaloarea lucrarilor acceptate. Nu se vor efectua plăţi în valuta.  
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 19.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul 

executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare 

a platii. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in cel 

mai scurt timp posibil. 

 19.3  - Executantul poate solicita avans intr-o singură tranşă, la începerea lucrărilor, într-un 

procent  de până la 15% din valoarea contractului,  conform prevederilor HGR 264/2003 republicat 

si cu modificările şi completările ulterioare. 

 (2) În cazul acordării unui avans, Executantul este obligat sa prezinte  un instrument de garantare  

emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. Garanţia din 

instrumentul de garantare,  trebuie să fie irevocabilă şi să prevadă că plata garanţiei se va executa 

necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului,  pe baza declaraţiei acestuia cu privire la 

culpa persoanei garantate. 

 (3) La efectuarea plăţilor pentru lucrările executate,  avansurile acordate vor fi deduse din sumele 

datorate. Nu se vor emite plăţi efective,  decât după deducerea integrală a avansului. 

 19.4 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la 

valoarea lucrarilor executate conform contractului.  

Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, 

intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii 

achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si 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) Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit, de 7 zile lucratoare. 

 (3) Platile partiale se efectueaza, in conformitate cu graficul de plati, dar nu influenteaza 

responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, 

ca receptie a lucrarilor executate. 

 19.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata 

definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, 

datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. 

 19.6 - 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. 

 

 20. Ajustarea pretului contractului 
 20.1 – Pentru serviciile şi lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt 

cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract şi nu se ajustează. 

 20.2 - Pretul contractului se poate ajusta prin actualizare 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 reflectă în 

creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. 

 20.3 Preţul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preţ care au suferit modificări, 

ori de câte ori se constată apariţia unei situaţii imprevizibile, apărute oricând pe perioada derulării 

procedurii de atribuire şi/sau pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariţiei unor 
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împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părţilor şi care nu au putut fi prevăzute la 

data depunerii ofertei, respectiv a încheierii contractului. 

 Prin situaţie imprevizibilă se înţelege un eveniment care, fără a intra în sfera forţei majore, nu 

putea fi prevăzut în momentul depunerii ofertei, fiind mai presus de controlul părţilor contractante, 

care nu se datorează greşelii sau culpei acestora şi care are ca efect crearea unei disproporţii de 

prestaţii între părţi, afectând interesele comerciale legitime ale uneia dintre acestea. 

 20.4 În cazul în care ajustarea/actualizarea conduce la o mărire a preţului final/total al 

contractului, autoritatea contractantă va încheia, din motive de angajament legal, un act adiţional cu 

contractantul, având drept scop îndeplinirea celor 4 faze ale execuţiei bugetare, reglementate de 

prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 

precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi 

completările ulterioare, unde valoarea angajamentului legal trebuie să nu depăşească valoarea 

creditului de angajament. 

 

 21. Asigurari (dacă este cazul) 
 21.1 - (1) 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 si reprezentantii imputerniciti sa 

verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte 

persoane fizice sau juridice. Limita minimă a asigurărilor va fi de 100% din valoarea contractului. 

(Se va asigura întregul contract.) 

 (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 cate ori i se va cere, polita sau 

politele de asigurare si 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 si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

 21.2 - 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 rezultand din vina 

achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia. 

 

 22. Amendamente 
 22.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care 

lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii 

contractului. 

 

 23. Subcontractanti 
 23.1 - La încheierea contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este 

obligatorie furnizarea catre achizitor a contractelor încheiate de catre executant cu subcontractantii 

nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activitătile ce revin acestora, precum și 

sumele aferente prestaţiilor, sa fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să 

cuprindă obligatoriu, însă fără a se limita: denumirea subcontractanților, reprezentanţii legali ai 
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noilor subcontractanti, datele de contact, activitătile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferenta 

prestaţiilor, opţiunea de a fi plătiţi direct de către achizitor opţiunea de cesionare a contractului în 

favoarea achizitorului,dacă este cazul, in condițiile legii.  

 23.2 - Executantul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanți în perioada de execuţie 

a contractului, cu condiţia ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanţială a acestuia, în 

conformitate cu cele prevăzute expres de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.  

 23.3 - Executantul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada 

de execuţie a contractului fără acordul prealabil al achizitorului. Orice solicitare privind 

înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți va fi înaintată de către executant în vederea obţinerii 

acordului achizitorului într- un termen rezonabil și care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de 

momentul începerii activității de către noii subcontractanți. 

 23.4 - În situația prevăzută la pct. 23.2, executantul poate înlocui/implica subcontractanții în 

perioada de execuţie a contractului, în următoarele cazuri: 

 a) înlocuirea subcontractantilor nominalizaţi în oferta şi ale căror activități au fost indicate în 

aceasta ca fiind realizate de subcontractanți; 

 b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnării contractului, în condiţiile în care 

lucrările ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă, fără a se indica iniţial opţiunea 

subcontractării acestora; 

 c) renunţarea de către subcontractanți; 

 d) retragerea subcontractanților din contract de către executant; 

 e) în situația încadrării în vreuna din prevederile art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 23.4 - În vederea obţinerii acordului achizitorului, noii subcontractanți sunt obligaţi să 

prezinte:  

 - o declaraţie pe proprie răspundere prin care își asumă prevederile caietului de sarcini, 

propunerea tehnică şi financiară depusă de către executant la ofertă, pentru activitățile supuse 

subcontractării,; 

 - contractele de subcontractare încheiate între executant și noii subcontractanți ce vor 

cuprinde obligatoriu și fără a se limita la acestea, informaţii cu privire la activitățile ce urmează a fi 

subcontractate, datele de contact și reprezentanţii legali, valoarea aferentă activității ce va face 

obiectul contractului, opţiunea de a fi plătiţi direct de către achizitor, dacă este cazul; 

 - certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de 

excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de 

achiziţie publică 

 23.5 - Dispoziţiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți nu diminuează în nici 

o situație răspunderea executantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului.  

 23.6 - În vederea finalizării contractului, achizitorul poate solicita, în condiţiile legislației 

achizițiilor, iar executantul se obligă să cesioneze în favoarea achizitorului, contractele încheiate cu 

subcontractantii acestuia, executantul obligându-se totodată să introducă în contractele sale cu 

subcontractorii clauze în acest sens. Într-o asemenea situație contractul va fi continuat de 

subcontractanți. Dispoziţiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează în nici o 

situație raspunderea executantului față de achizitor în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a 

contractului.  

 23.7 - Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea 

vreunei alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care executantul 
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subcontractează/cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile 

sale. 

 23.8 - Plata directă către subcontractanți 

 23.8.1 Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite 

de către subcontractanți dacă aceştia și-au exprimat în mod expres această opţiune, conform 

dispozițiilor legale aplicabile privind achiziţiile publice.  

 23.8.2 Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanții agreaţi doar atunci când 

prestația acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părți, respectiv achizitor, 

executant și subcontractant sau de achizitor și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, 

executantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant. 

 23.8.3 În aplicarea prevederilor pct. 23.6 acordul părtilor se poate materializa prin încheierea 

unui act adiţional la contract între achizitor, executant și subcontractant atunci când contractul de 

subcontractare este cesionat achizitorului. 

 

 24. Cesiunea 
24.1. Cu excepția cazurilor expres prevăzute în acest Contract, Executantul are obligatia de a 

nu trasfera total sau partial obligatiile sale asumate prin Contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul 

scris al Achizitorului.  O cesiune va fi validă doar dacă reprezintă un acord scris prin care o 

contractantul transferă Contractul sau parte din acesta unui terț și a fost obținut acordul scris 

prealabil al achizitorului. 

24.2. Cesiunea parţiala nu va exonera Executantul de nicio responabilitate privind garantia 

sau orice alte obligatii asumate prin contract. 

 

 25. Forta majora 
 25.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

 25.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

 25.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar 

fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

 25.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 

imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in 

vederea limitarii consecintelor. 

 25.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului 

contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

 

 26. Incetarea contractului 
 26.1. Prezentul contract poate inceta in urmatoarele circumstante: 

 a) prin acordul Partilor; 

 b) prin finalizarea Serviciilor si/sau Lucrarilor contractate si plata de catre Achizitor a tuturor 

sumelor datorate Executantului pentru Serviciile si/sau Lucrarile executate in baza Contractului; 

 c) in circumstantele mentionate in Clauza 12.3., cu conditia ca Partea care nu este in culpa si 

care intentioneaza sa solicite incetarea Contractului in baza acestei clauze sa fi transmis anterior 

solicitarii de incetare a Contractului o notificare catre cealalta Parte cu privire la obligatiile 

contractuale care au fost incalcate iar Partea notificata nu a remediat aceste incalcari in termen de 30 

de zile de la data notificarii sau intr-un alt termen convenit in scris de catre Parti. 
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 27. Solutionarea litigiilor 
 27.1 - Achizitorul si executantul vor depune 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. 

 27.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu 

reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 

solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele 

judecatoresti din Romania în a căror compentenţă teritorială se află Autoritatea Contractantă.. 

 

 28. Limba care guverneaza contractul 
 28.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

 

 29. Comunicari 
 29.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie 

sa fie transmisa in scris. 

 (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 

primirii. 

 29.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu 

conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

 

 30. Legea aplicabila contractului 
 30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

 

 Partile au inteles sa incheie astazi, 15.12.2021, prezentul contract in doua exemplare, cate 

unul pentru fiecare parte. 
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CONTRACT DE LUCRĂRI 

nr. 177 din data 15.12.2021 
 1. În temeiul art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, Legea  72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 

obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia 

și autorități contractante, Programul de achiziții publice pe anul 2021 şi Achiziție directă inițiată din 

catalogul electronic, cod unic DA29578241/15.12.2021, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între: 

  

Beneficiarul UAT oraşul Borsec avand sediul in oraşul Borsec, 535300, str. Carpaţi nr. 6/A 

judetul Harghita telefon/fax 0266-337001/0266-337007, cod fiscal 4245380, cont trezorerie 

RO08TREZ24A840303200200X deschis la Trezoreria mun. Topliţa, reprezentat prin Mik Jozsef, funcţia 

primar, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 si 

                                  , cu sediul în localitatea          , nr.            , telefon                    , numar de 

inmatriculare                    cod fiscal                  cont trezorerie                         deschis la Trezoreria                , 

reprezentata prin                    , functia administrator, in calitate de executant, pe de alta parte. 
 

2. Obiectul şi preţul contractului 

2.1. Executantul se obligă se execute pentru achizitor, in conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul 

contract, conform deviz, următoarele lucrări: 

 - ”Lucrări de reparații curente prin plombare cu asfalt a unor străzi din orașul Borsec” 

conform antemăsurătorilor/devizelor anexate, în total 412 mp. 

 

2.2. Beneficiarul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea prezentului contract 

de execuție de lucrări. 

2.3. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către beneficiar, este de: 

-                                          , la care se adaugă                                     fiind de                                                   

2.4. Dacă pe parcursul lucrărilor se vor constata în teren și alte probleme, adică cantități în plus, pentru 

executarea acestora se va încheia act adițional pe baza unei noi oferte și noilor măsurători. 

 

3. Durata contractului 

3.1. Executantul se obligă să execute lucrările prevăzute la pct. 2.1 până la data de 31.12.2021 începând cu 

data semnării contractului. 

3.2. Perioadele de timp având condiţii meteorologice nefavorabile desfăşurării lucrărilor vor conduce la 

prelungirea perioadei de execuţie cu echivalentul perioadei de timp nefavorabil. Părţile vor stabili prin act 

adiţional noua durată a contractului. 

3.3. Executantul se obligă să execute lucrările ce fac obiectul prezentului contract, astfel cum sunt acestea 

descrise în propunerea tehnică şi cea financiară a ofertantului, anexe la prezentul contract. 

3.4. Durata contractului se poate prelungi prin act adițional. 
 

4. Definiţii 

4.1. În 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 beneficiar, şi un executant de lucrări, în calitate de executant; 

b)beneficiar şi executant - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract; 

c)preţul contractului - preţul plătibil executantului de către beneficiar, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d) lucrări - activităţi a căror execuţie face obiectul contractului; 

mailto:primaria@primaria-borsec.ro
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e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care executantul are obligaţia de a le furniza aferent lucrărilor 

executate conform contractului; 

f)standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în 

propunerea tehnică; 

g)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, 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. 

h)zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

5. Aplicabilitate 

5.1. Contractul de execuţie de lucrări intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi. 

6. Documentele contractului 

6.1. Documentele prezentului contract sunt: 

a) ofertă-deviz;  

b) formular contract; 

c) planșe/schițe 

 

7. Standarde 

7.1. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către executant în 

propunerea sa tehnică. 

 

8. Caracterul confidenţial al contractului 

8.1.(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane 

implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 

contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face 

confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 

8.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la 

contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă; sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru 

asemenea dezvăluire; sau 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
 

9. Drepturi de proprietate intelectuală 

9.1. Executantul are obligaţia de a despăgubi beneficiarul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 

folosite pentru sau în legătură cu executarea lucrărilor; şi 

b) 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 beneficiar. 

 

10. Responsabilitățile executantului 

10.1.(1) Executantul are obligaţia de a executa lucrările prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea execuţia lucrărilor, de a asigura resursele umane, materiale, 
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instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, 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. 

10.2. Executantul este pe deplin responsabil pentru execuţia lucrărilor în conformitate cu graficul de 

execuţie convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de execuţie 

utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

10.3 Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor 

operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 

prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare. 

10.4 Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele 

contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, 

verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt 

cerute de achizitor, in legatura cu executarea lucrarilor. 

10.5 Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum si 

de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii 

responsabilitatii respective. 

10.6 Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia: 

 i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este 

autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat 

acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol 

pentru respectivele persoane; 

 ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, 

alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost 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 rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si 

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. 

 10.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 

echipamentelor si 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. 

 10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si 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 si ocuparea drumurilor si 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 si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu 

obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

 10.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica 

cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul 

propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi 

vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod 

inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, 

sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale 

drumurilor si podurilor respective. 

 (2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, 

atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege inclusiv ecluza, 

doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si 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 santierului, 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 si va plati 
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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 

santierului. 

 10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 

 i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 

 ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

 iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, 

care nu mai sunt necesare. 

 (2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele 

materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii 

obligatiilor sale in perioada de garantie. 

 10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 

construcţiei, ivite într-un interval 24 luni, adică perioada de garanţie asumată prin oferta depusă 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 obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

 i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 

(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite 

pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si 

 ii) daune-interese, costuri, taxe si 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. Responsabilităţile beneficiarului 

11.1. Beneficiatul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 

acesta le-a cerut în propunerea tehnică (dacă este cazul) şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 

contractului. 

11.2 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare 

executiei lucrarilor. 

11.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit 

altfel, urmatoarele: 

 a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina; 

 b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier; 

 c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata; 

 d)racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului 

santierului. 

 (2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat 

se suporta de catre executant. 

11.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara pentru 

executia lucrarilor contractate, fara plata, intr-un singur exemplar, la termenele stabilite prin graficul de 

executie a lucrarii – dacă este cazul. 

11.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie 

si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in 

imediata apropiere a terenului. 

11.6 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la 

notificarea executantului. 

11.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii 

furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale. 

 

12. Recepţie şi verificări 
12.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de execuţie a lucrărilor pentru a stabili conformitatea lor 

cu prevederile din propunerea tehnică . 

12.2. Verificările şi recepţiile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

Executantul are obligaţia ca la finalizarea lucrărilor să notifice în scris beneficiarul, că sunt îndeplinite 

condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 
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13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

13.1.(1) Executantul are obligaţia de a începe execuţia lucrărilor în timpul cel mai scurt posibil de la 

primirea ordinului de începere a contractului.  

13.2.(1) Lucrările executate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora prevăzută să fie 

terminată într-o perioadă stabilită în graficul de execuţie trebuie finalizată în termenul convenit de părţi, 

termen care se calculează de la data începerii execuţiei lucrărilor. 

(2)În cazul în care: 

a) orice motive de întârziere ce nu se datorează executantului; sau 

b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de 

către executant îndreptăţesc beneficiarul să solicite prelungirea perioadei de execuţie a lucrărilor sau 

a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de execuţie şi vor semna un 

act adiţional. 

13.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul de execuţie, acesta are 

obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului. Modificarea datei/perioadelor de execuţie 

asumate în graficul de execuţie se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
 

  14. Modalităţi de plată 

14.1. Plățile parțiale vor fi făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform 

contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o 

situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Facturile 

corespunzătoare se plătesc conform reglementarilor legale în vigoare, respectiv în termen de 30 zile de la 

emiterea acestora. 

14.3.  Plata se va face numai pentru fazele de lucrări efectiv realizate şi dovedite prin situații de lucrări.  

14.4. Plata facturii finale se va face în termen de 30 zile după verificarea si acceptarea situației de plata 

definitive de către beneficiar şi semnarea recepției finale, luând în considerare prevederile Legii 72/2013. 

14.5 Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul-verbal de recepție finala nu va fi semnat de 

comisia de recepție, care confirma ca lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finala va fi 

efectuata conform prevederilor legale.  
 

15. Actualizarea preţului contractului 

15.1. Valoarea contractului este fermă şi nu se modifică. 

 

16. Amendamente 

16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului prin act adiţional semnat de ambele părţi. 

 

17. Clauze specifice 

17. Garantia de buna executie a contractului 
17.1 Executantul va furniza Achizitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului, o Garanţie de Bună Execuţie constituită conform legii, pentru realizarea corespunzătoare a 

Contractului. 

17.2 Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului reprezintă 5  %din prețul contractului fără 

TVA şi se va consti tui fie : 

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 

societate bancară sau de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în 

condițiile legii, și devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare 

trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a 

Achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau 

b) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într - un cont de disponibil 

distinct deschis la Trezoria Statului şi pus la dispoziţia Achizitorului. Suma iniţială care se va depune 

de către Executant în contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din 

valoarea contractului fără TVA. 

17.3 În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, 

executantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a 
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contractului de achiziţie publică. 

17.4 Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la 

finalizarea Lucrărilor de către acesta şi  remedierea oricăror defecte. Dacă termenii Garanţiei de Bună 

Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este îndreptăţit să  obţină Procesul 

verbal de recepție finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei, executantul va prelungi 

valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când lucrările vor fi terminate şi toate defectele 

remediate. 

17.5 Achizitorul va executa Garanţia de Bună Execuţie, în eventualitatea în care: 

a)   Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este 

prevăzut la pct. 17.4, situaţie în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de 

Bună Execuţie; 

b) Executantul nu reuşeşte să remedieze un defect în termenul prevăzut în Caietul de 

sarcini/instrucţiune/procese-verbale/note de constatare 

c)   oricând  pe  parcursul  îndeplinirii  Contractului,  în  limita  prejudiciului creat,  în  cazul  în  care  

Executantul  nu  îşi  îndeplineşte,  îndeplinește  cu întârziere sau nu îndeplinește corespunzător  

oricare dintre obligaţiile asumate prin Contract. 

17.6 Anterior emiterii unei pretenţii  asupra Garanţiei  de Bună Execuţie, Achizitorul are 

obligaţia de a notifica atât Executantului cât şi emitentului instrumentului de garantare pretenţia sa, 

precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului; 

17.7 În  situaţia  executării  garanţiei  de  bună  execuţie,  parţial  sau  total, Executantul are 

obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data notificării emise de către Achizitor. 

17.8 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

 a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal 

de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei, iar 

riscul pentru vicii ascunse este minim; 

  b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la exp irarea perioadei de garanţie a lucrărilor 

executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala. 

17.9 - Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt 

distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 

17.10 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală. 

Perioada de garanţie acordata lucrarilor va fi de 2 ani . 

17.11 - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului. 

 

18. Penalităţi, daune-interese 

18.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate 

prin contract (durata de execuţie, respectiv calitatea lucrării), executantul va plăti beneficiarului penalităţi în 

valoare de 0,1 % pe zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate la timp, respectiv 0,1% pe zi din 

valoarea lucrărilor executate necorespunzător până la remediere acestora.  

18.2. În cazul în care beneficiarul nu onorează plata lucrărilor efectuate scadente în termen de 10 de zile de 

la expirarea perioadei prevăzute la punctul 14, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu 0,1 % pe zi de întârziere din valoarea acestora. 

  

19. Rezilierea contractului 

19.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii 

lezate de a cere rezilierea contractului de execuţie de lucrări şi de a pretinde plata de daune-interese. 

19.2. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de execuţie de lucrări, 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 respectiv ar fi 

contrară interesului public. 

19.3. În cazul prevăzut la clauza 19.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 

pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

20. Cesiunea 
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20.1. Furnizorul nu va transfera  obligaţiile sale asumate prin contract, care vor rămâne în sarcina părţilor 

contractante, aşa cum au fost asumate prin prezentul contract.  

20.2. Fără a aduce atingere prevederilor art. 19.1 se permite cesionarea creanţelor derivate din prezentul 

contract, numai cu condiţia obţinerii în prealabil a acordului scris al achizitorului. 

20.3. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 

asumate prin contract. 
 

21. Forţa majoră 

21.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

21.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

21.3. 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. 

21.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în 

mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

21.5. 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 

dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

22. Soluţionarea litigiilor 

22.1. Beneficiarul 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. 

22.2. Dacă soluţionarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi supuse spre soluţionare instanţelor 

judecătoreşti din raza administrativ teritorială a beneficiarului. 

 

23. Limba care guvernează contractul 

23.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

24. Comunicări 

24.1.(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. 

24.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

25. Legea aplicabilă contractului 
25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

25.2. Prezentul contract s-a încheiat în 2(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

25.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu.   

 Borsec, la 15.12.2021 
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CONTRACT  DE PRESTARI SERVICII 

Nr. 184 din data de 22.12.2021 
 

   În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,  cu modificările şi completările 

ulterioare, HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziție publică din L 98/2016, Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 

obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între 

aceștia și autorități contractante, cumpărare directă SICAP nr. DA29663469/22.12.2021, s-a încheiat 

prezentul contract de prestări servicii, între 

 

Capitolul I Partile contractante: 
Art.1.1 ORAȘUL  BORSEC, cu sediul in localitatea Borsec, str.Carpati nr.6A, judetul Harghita, 

avand Cod de Identificare Fiscala 4245380, cont nr. RO69TREZ24A870400710101X deschis la 

Trezoreria Toplita, reprezentata de catre Domnul MIK Jozsef, in calitate de Primar, numita in 

continuare Beneficiar, 

Si 

Art.1.2.               , cu sediul în Miercurea Ciuc, cod poştal           , str.                     , judeţul           telefon                

, mobil                       , cod fiscal              , având un cont de virament nr.                      deschis la Trezoreria           

, reprezentat legal prin                   , în calitate de prestator, a intervenit prezentul contract. 

au convenit incheierea prezentului contract de prestari servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze: 

 

Capitolul II. Obiectul contractului 
Art.2.1) Prestatorul se obliga sa presteze servicii de mentenanta servicii de: 

 

- Proiect pentru signalistica de interior si exterior (panouri de informare, indicatoare, inscripții, 

etc.) la Centrul Balneoclimateric Multifuncțional Borsec 

 

Art. 2.2 
 

 

 

 
  

 Capitolul III. Durata contractului 

Art.3.1) Durata contractului este : de la data semnării acestuia de catre partile contractante până la data 

de 15.02.2022. 

Art.3.2)  Durata  contractului poate fi modificata, numai cu acordul scris al ambelor parti contractante,  

prin act aditional. 

 

Capitolul IV.Caracterul confidential al contractului 
Art.4.1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti: 

a) de a face cunoscut contractul si prevederile acestuia in afara persoanelor implicate in indeplinirea 

contractului 

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care a avut acces in perioada de derulare, in 

alt scop decat indeplinirea contractului 
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c) dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate se va face confidential si numai asupra 

acelor parti necesare indeplinirii contractului. 

Art.4.2) O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii 

referitoare la contract daca 

a) informatia era cunoscuta partii inante ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte 

b) informatia a fost dezvaluita cu acordul scris al celeilalte parti 

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia 

 

Capitolul V Responsabilitatea Prestatorului 
Art.5.1).Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in prezentul contract cu 

profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa. 

Art.5.2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor. Totodata, este raspunzator atat 

de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului 

folosit pe toata durata contractului. 

Art.5.3) Prestatorul are obligatia de a respecta dispozitiile Achizitorului/Beneficiarului,  in orice 

problema mentionata sau nementionata in contract, referitoare la prestarea serviciilor.  

In cazul in care Prestatorul considera ca dispozitiile Achizitorului/Beneficiarului,  sunt nejustificate sau 

inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective,  sa il absolve de 

obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor 

legale. 

Art.5.4) Prestatorul are obligația de a prezenta modelul/mostra pentru panourile de informare, 

indicatoarele, inscripțiile proiectate și de a obține acceptul beneficiarului (și verbal). 

 

Capitolul VI Responsabilitatile Beneficiarului 
Art.6.1).Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului,  orice informatii pe care acesta 

le considera necesare pentru indeplinirea contractului. 

Art.6.2)  Beneficiarul se obliga sa achite valoarea prestatiei la termenele stabilite in contract.  

Art.6.3) Beneficiarul se obliga sa nu permita persoanelor  neautorizate  accesul la exploatarea   tehnicii 

de  calcul. 

 

Capitolul.VII  Recepție si verificări 
Art.7.1) Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor. 

Art.7.2) Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

 

Capitoul VIII  Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
Art.8.1) Prestatorul are obligatia de a duce la indeplinire obiectul contractului, de la data semnarii  

acestuia. 

Art.8.2) In conditiile in care Prestatorul sufera intarzieri sau costuri suplimentare datorate exclusiv 

Achizitorului/Beneficiarului, sau altor circumstante ce nu se datoreaza Prestatorului, partile vor stabili 

de comun acord, prelungirea termenului si totalul cheltuielilor, care se vor adauga la prezentul contract. 

Art.8.3) Daca Prestatorul nu respecta termenul de predare, are obligatia de a notifica in timp util 

Achizitorul/Beneficiarul  pentru modificarea acestuia, cu acordul partilor, prin act aditional. 

Art.8.4) Cu exceptia  situatiei de forta majora si a acordului partilor, intarzierile dau dreptul 

Achizitorului/Beneficiarului, sa solicite penalitati conform pct.9 din prezentul contract. 
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Capitolul IX Modalitati de plata 
Art.9.1) Achizitorul/Beneficiarul  are obligatia de a efectua platile,  in termen de 30 zile de la:  

- data emiterii facturii de catre Prestator 

-  acceptarea de către beneficiar a  situaţiei/decont privind serviciile efectuate pentru perioada facturată. 

Art.9.2) Daca Achizitorul/Beneficiarul,  nu onoreaza platile in termen de 14 zile de la expirarea 

perioadei la care trebuia efectuata plata, atat Achizitorul cat si Prestatorul pot sista prestarea serviciilor, 

fara a prejudicia dreptul Prestatorului de a apela la clauza 12.2.din prezentul contract. 

 

 Capitolul X Garanţia  contractului 

Art.10.1) -  Nu este cazul. 

Capitolul XI Amendamente 
Art.11.1) Partile contractante au dreptul , pe durata indeplinirii contractului , de a conveni modificarea 

clauzelor contractuale prin act aditional,  in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 

comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 

 

Capitolul XII Penalitati, daune-interese 
Art.12.1) Daunele interese vor fi solicitate de oricare parte contractanta, in masura in care, prin 

neexecutarea culpabila a contractului, partile ar suferi un prejudiciu. Constatarea prejudiciului precum 

si solicitarea de daune interese in vederea acoperirii prejudiciului se vor face prin notificare , 

comunicata celeilalte parti. 

Art.12.2) Prin neexecutarea culpabila a contractului se intelege orice situatie , fapt, imprejurare, care nu 

poate fi justificata in mod temeinic si care poate fi pusa pe seama relei vointe a celeilalte parti sau a 

neglijentei. Neexecutarea culpabila a contractului se constata de partea care a suferit un prejudiciu, 

datorita relei vointe sau a neglijentei celeilalte parti. 

 

Capitolul XIII Rezilierea contractului 
Art.13.1) Contractul poate inceta mai inainte de expirarea termenului stipulat de parti, prin acordul 

ambelor parti. 

Art.13.2) In cazul in care una din parti nu respecta obligatiile prevazute de prezentul contract, acesta va 

fi reziliat de drept, fara a fi nevoie de somatia , notificarea sau punerea in intarziere a debitorului 

obligatiei neexecutate, in temeiul pactului comisoriu expres de gradul IV 

Art.13.3) Aceasta clauza nu inlatura dreptul Achizitorului/Beneficarului, de a solicita executarea silita 

a obligatiilor neindeplinite de catre Prestator,  pana in momentul rezilierii, in masura in care,  considera 

ca aceasta este necesara si daca Achizitorul/Beneficiarul  si-a indeplinit propriile obligatii. 

 

Capitolul XIV Cesiune 
Art.14.1) Prestatorul poate transfera  total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, numai cu 

acordul prealabil  scris al Achizitorului/Beneficarului. 

Art.14.2) Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate,  privind garantia sau alte 

obligatii asumate prin contract. 

 

Capitolul XV Forta majora 
Art.15.1) Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

Art.15.2) Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate, pe perioada 

in care acesta actioneaza. 

Art.15.3).Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
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Art.15.4) Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti imediat si in mod 

complet producerea acesteia si de va lua masurile care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 

consecintelor. 

Art.15.5) Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o durata mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, 

fara ca una din parti sa poata pretinde celeilalte daune interese. 

 

Capitolul XVI Solutionarea litigiilor 
Art.16.1) Achizitorul/Beneficiarul  si Prestatorul 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. 

Art.16.2) .Daca in termen de 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si prestatorul 

nu reusesc sa rezolve amiabil, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutionezefie prin arbitraj la 

Camera de Comert si Industrie a Romaniei si Municipiului Bucuresti, fie de catre instantele 

judecatoresti competente. 

 

Capitolul XVII Limba care guverneaza contractul 
Art.17.1)  Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

 

Capitolul XVIII Comunicari 
Art.18.1) Orice comunicare intre parti , referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie 

transmisa in scris si sa fie inregistrata atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 

Art.18.2) .Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax ,sau e-mail, cu conditia confirmarii in 

scris a primirii comunicarii. 

 

Capitolul XIX Legea aplicabila contractului 
Art.19.1) Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania 

 

Prezentul contract s-a incheiat astazi,  22.12.2021  in 2 (doua) exemplare cu valoare juridica egala, cate 

un exemplar pentru fiecare parte contractanta. 

   

  




