
Contract de lucriri
Nr. ........../

in temeiul Legii 98 din l9 mai 2016 privind achizitiile publice si al Hotararii nr.395 din 2 iunie 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica / acordului cadru din Legea nr. 98 din l9 mai2O16 privind achizitiile publice, s-a incheiat
prezentul contract de lucrari, intre

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI
,,REGELE MIHAI I AL ROMANIEI" DIN TIMISOARA (denumita in continuare USAMVBT) - cu
sediul in Timisoara, Calea Aradului, nr. ll9, tel. 02561277174, 02561277009, avand Codul Fiscal nr.
3487181, si contul IBAN nr. RO38TRE223F650601710300X deschis la TREZORERIA TIMIS,
reprezental"a legal prin RECTOR Prof.univ.dr.ing. Cosmin AIin Popescu in calitate de ACHIZITOR, pe de
o parte,

qi
S.C ........, cu sediul in , telefon/fax

, numlr de inmatriculare , cod fiscal cont
prindeschis la Trezoreria reprezentat

, func{ia
r vlJr vav

Administrator in calitate de executant, pe de alta parte.

2. DeJinilii
2.1 - inprezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpreta{i astfel:
a. contruct - reprezintd prezentul contract qi toate Anexele sale;
b. achizitor Si executant - pd4ile contractante, aqa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prelul contractului - prelul pldtibil executantului de cdtre achizitor, in baza contractului pentru
indeplinirea integrald qi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executd lucrarea;
e, forta majord - un eveniment mai presus de controlul pdrfilor, care nu se datoreazd, greqelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului qi care face imposibild
executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente'. rdzboaie,
revolufii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restric{ii aplrute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv[ ci enunciativd. Nu este considerat forfd majord
un eveniment asemenea celor de mai sus care, lard a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaliilor uneia din pdrfi.
r. zi - zi calendaristicd: un - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 in prezentul contract, cu excepJia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se
specificd in mod diferit.



Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se obliga sd execute ,,Lucrari reabilitare grupuri sanitare - camin 2 ASAMVB
Timisoaro" asumate prin prezentul contract si ot-erta tehnica.
5. Prelul contractului
5.1 - Preful convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil executantului de cdtre achizitor, este de

lei fara TVA
6. Valoare totala contract
6.1 - Valoarea totala a contractului fiind de ........... ... lei frrI TVA.
7. Duruta contractului
7.1 - Durata contractului este 2 luni de la transmiterea ordinului de incepere a lucrarilor..
7.2. - Contractul se considera finalizat la intocmirea gi admiterea procesului verbal de recepJie la
terminarea lucririlor.
8. Exec utarea contract ul ui
8.1 * Executarea contractului incepe dupd predarea amplasamentului qi primirea ordinului de

incepere a lucrSrilor din partea achizitorului.
9. Doc umentele contract ul ui
9.1 - Documentele contractului sunt:
- propunerea financiara
-liste cantitd{i tn baza cdrora s-a ofertat
-graficul de execulie a lucrdrilor
10. Proteclia patrimoniului cultural nalional
10.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relafiile dintre pd4i, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.
10.2 - Executantul are obliga{ia de a lua toate precau{iile necesare pentru ca muncitorii sdi sau

oricare alte persoane sa nu indepdrteze sau sd deterioreze obiectele prevlzute la clauza 10.1, iar
imediat dupd descoperirea qi inainte de indep[rtarea 1or, de a inqtiin\a achizitorul despre aceast[
descoperire qi de a indeplini dispoziliile primite de la achizitor privind indep[rtarea acestora. Dacd

din cauza unor astfel de dispoziJii, executantul suferd intdrzieri qi/sau cheltuieli suplimentare, atunci,
prin consultare, pdrfile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de execu{ie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preJul contractului.
10.3 - Achizitorul are obliga\ia, de indatd ce a luat la cunoqtin{d despre descoperirea obiectelor
prev[zute la clauza 10.1, de a inqtiinla in acest sens organele de polilie qi comisia monumentelor
istorice.
ll. Obligaliile principale ale executantului
11.1 - (1) Executantul are obliga{ia de a executa gi finalizalucrdrile precum qi de a remedia viciile
ascunse, cu atenfia qi promptitudinea cuvenit6, in concordan{d cu obliga{iile asumate prin contract,
in limitele prevdzute de prezentul contract.
(2) Executantul are obliga{ia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forfa de munc6, materialele,
instala{iile, echipamentele gi toate celelalte obiecte, fie de natur[ provizorie, fie definitive, cerute de

qi pentru contract, in masura in care necesitatea asigurlrii acestora este prev[ztttd,in contract sau se

poate deduce in mod rezonabil din contract.



ll'2 - Executantul are obliga[ia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea execuliei lucrlrii,
spre aprobare, graficul de execulie a lucr[rilor, graficul de pl51i necesar execu{iei lucrdrilor, in
ordinea tehnologicd de execu{ie.
11'3' - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea gi siguran[a
tuturor opera{iunilor executate pe qantier precum qi pentru procedeele de execuJie utilizate, cu
respectarea prevederilor qi a reglementlrilor legii privind calitatea in construc{ii.
(2) Executantul are obliga(ia de a pune la dispozi{iaachizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de mdsurdtori (ataqamentele) gi, dupd caz, in situaliile convenite, desenele,
calculele, verific[rile calculelor qi orice alte documente pe care executantul trebuie sI le intocmeascd
sau care sunt cerute de achizitor.
ll'4 - (1) Executantul are obliga{ia de a respecta qi executa dispoziliile achizitorului in orice
problemd. men{ionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. t, 

"urrl 
in care executantul considerd

cd dispoziliile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acasta are dreptul de a ridica obieclii,
in scris, fdrd ca obiecliile respective s5 il absolve de obliga{ia de a executa dispoziliile primite, cu
excep{ia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
(2) In cazul in care respectarea qi executarea dispozifiilorprevdzutelaalin.(l) determind dificultdli
in execufie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.
ll.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fald de reperele date de
achizitor precum gi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor qi resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilitdlii respective.
11.6 - Pe parcursul execu{iei lucrdrilor qi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obliga{ia:i) de a lua toate mlsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenl6 pe gantier

este autorizatd, qi de a menline gantierul (at6t timp c6t acesta este sub controlul sdu) gi
lucrdrile (atdt timp c6t acestea nu sunt finalizate qi ocupate de cdtre achizitor) in starea
de ordine necesard evitarii oric[rui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura qi de a intreline pe cheltuiala sa toate dispozitiveie de iluminare, protecfie,
ingrldire, alarmd qi paz6,, cdnd gi unde sunt necesare sau au fost solicitate de cdtre
achizitor sau de c[tre alte autoritdti competente, in scopul protejdrii lucrdrilor sau al
asigurdrii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate mlsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe $i in afara
gantierului qi pentru a evita orice pagub[ sau neajuns provocate persoanelor,
propriet[filor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alli faciori genera{i
de metodele sale de lucru.

ll.7 - Executantul este responsabil pentru menlinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor qi instalaliilor care trmeazd" a fi puse in operd de la data primirii ordinului de
incepere a lucrdrii pdnd la data semndrii procesului verbal de recepfie a lucrlrii.
11.8 - (1) Pe parcursul execuliei lucrdrilor gi a remedierii viciilo, urrrnr., executantul are obligafia,
in mdsura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stdnjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confbrtul riveranilor. sau
b) caile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor qi c[ilor publice sau private care

deservesc proprietafile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor, acfiunilor in justifie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor qi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legaturd cu obligafia prevdzut[ la alin.(l), pentru care responsabilitatea revine executantului.
I 1.9 - (1) Executantul are obligafia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunici
cu sau sunt pe traseul gantierului qi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de c6tre traficu_l
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propriu sau al oricdruia dintre subcontractanJii sdi; executantul va selecta traseele, va alege gi va
folosi vehiculele qi va limita qi repartiza incdrcdturile, in aqa fel incdt traficul suplimenta'r ce va
rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaliilor sau altora
asemenea, de pe qi pe qantier, sd fie limitat, in m[sura in care este posibil, astfel incdt sd nu produc[
deteriorbri sau distrugeri ale drumurilor gi podurilor respective.
(2) in cazul in care se produc deterior[ri sau distrug..i ul. oricdrui pod sau drum care comunicd
cu/sau care se afl6 pe traseul qantierului, datorit[ transportului materialelor, echipamentelor,
instala{iilor sau altora asemenea, executantul are obliga(ia de a despdgubi achizitorui impotriva
tuturor reclama(iilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Cu excepfia unor clauze contrare prevlzute in contract, executantul este responsabil gi va pldti
consolidarea, modificarea sau imbundtdfirea, in scopul facilitSrii transportului materialelor,
echipamentelor, instala(iilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri ,u,, podr.i care comunicd cu
sau care se afla pe traseul qantierului.
I 1 . l0 - ( I ) Pe parcursul execu{iei lucrdrii, executantul are obliga{ia:

i; de a evita, pe cAt posibil, acumularea de obstacole inutile pe qantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surptus de materiale;
iii; de a aduna gi indepdrta de pe qantier ddrdmdturile, molozul sau iucrdrile provizorii

de orice fel, care nu mai sunt necesare.
iv) de a lua toate mdsurile necesare pentru ca in timpul execuliei, apa meteorogic6 sd

nu pitrundl in podul clSdirilor. Eventualele stricdciuni pricinuite de pdtrunderea
apei in podurile clddirilor vor fi remediate de executant pe propria cheltuiala.

(2) Executantul are dreptul de a reJine pe gantier, p6nd la sfdrqitul perioadei de garan{ie, numai acele
materiale, echipamente, instalaJii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesu.. i, scopul indeplinirii
obliga{iilor sale in perioada de garan{ie.
I 1 .1 1 - Executantul rlspunde, potrivit obliga{iilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale
construcfiei, ivite intr-un interval de 36 luni de la recep(ia la terminarea lucrdrii qi, dupd implinirea
acestui termen, pe toatd durata de existen{d a construc(iei, pentru viciile structurii de reiistenla,
urmare a nerespectdrii proiectelor qi detaliilor de execuJie aferente execuJiei lucr6rii.
11.12 - Executantul se oblig[ de a despdgubi achizitorul impotriva oricdror:

i; reclama{ii gi acfiuni in justilie, ce rezultd. din incllcarea unor drepturi de proprietate
intelectualS (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
rnaterialele, instala!iile sau utilajele folosite pentru sau in legdtura cu execulia
lucrdrilor sau incorporate in acestea; gi

ii) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturd, aferente;
cu excep{ia situaliei in care o astfel de incdlcare rezultd, din respectarea proiectului sau caietului de
sarcini intocmit de cdtre achizitor.
I 1.13 - Personalul executantului va avea califi carea, competenta si experienta corespunzatoare
pentru domeniile respective de activitate. Persoana autorizata de achizitor poui. solicita
executantului sa inlature, sau sa dispuna a fi inlaturata orice persoana angajatape santier, care:
- persista in purlate necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;
- indeplineste indatoririle sale cu incompetenta si neglijenta;
- nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;
- persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta si sanatatea sau protectia mediului.
1r.14 - La sfarsitul executiei lucrarilor se vor prezentaachizitorului:
a) l-actura/-i fiscale:
b) situatii de lucrari;
c) procese verbale de receptie;
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d) documente de calitatelconformitate si garantie pentru materialele puse in opera;
e) certificate de agrement tehnic, unde este cazul;
f) buletine de verificari, masuratori, incercari - inclusiv pentru materialele importate;
I 1.15 - Daca executantul constituie o asociere, un consortiu sau o alta grupare de doua sau mai
multe persoane:
- aceste persoane vor fi considerate ca avand obligatii comune si individuale fata de achizitor pentru
executarea contractului ;

- aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care ya avea autoritatea de
executant pentru toti membrii asocierii; si
- executantul nu isi va modifica componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a
achizitorului.
1 1 .16 Executantul se obligd sd finalizeze lucrlrile pin[ cel tdrziu la data de
1 2. Obligaliile uchizitorul ui
12.1 - La inceperea lucrdrilor achizitorul are obliga{ia de a obfine toate
necesare execu{iei lucr[rilor (daca este cazul).
12.2 - (l) Achizitorul are obliga{ia de a pune la dispozi{ia executantului,
convenit altfel, urmdtoarele :

a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcin6;
b) suprafe{ele de teren necesare pentru depozitare qi pentru organizarea de qantier;
c) c[ile de acces rutier qi racordurile de cale feratd (daca este necesar);
d) racordurile pentru utilit5tri (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pdnd la limita amplasamentului
gantierului.
12.3 - Achizitorul are obliga{ia de a pune la dispozilia executantului intreaga documentafie necesard
pentru execu{ia lucrlrilor contractate , fard platd, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul
de execufie a lucrdrii.
12.4 - Achizitorul are obligaJia de a examina gi mdsura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 5 zile
de la notificarea executantului.
12.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor qi a oricdror alte informafii
furnizate executantului precum gi pentru dispoziliile qi livrrrile sale.

13. Sancliuni pentru netndeplinirea culpobild a obligaliilor
13.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reuqeqte s5-qi indeplineasci obliga{iile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptd{it de a deduce din valoarea contractului
dobanda legala penalizatoare preyazuta la art. 3 alin. (2') din Ordonanta Guvernului nr. l3l20ll
privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru
reglementarea unor masuri financiar- fiscale in domeniul bancar, aprobata prin legea 4312012 cu
modificarile si completarile ulterioare. in cazul in care executantul nu respect[ termenul de executie
are obligalia de a pl[ti ca penalitdi 0,036% pe zi din valoarea lucrSrilor neexecutate frrd, TVA.
Penalit[1ile sunt stabilite conform art.3 din Ordonan{a nr.1312011.
13.2 - In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva nu isi onoreaza obligatiile in termenul
ptevazut la art. 16.2 din contract, executantul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale
penalizatoarc, aplicata la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu prevederile art.4 din legea
nr.l2l20l3 privind masurile pentru combatere a intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor
sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati
contractante. in cazul in care autoritatea contractantd nu achitd facturile la termenul stabilit, aceasta
are obligalia de a pl6ti ca penalitdli 0,036% pe zi din suma neachitatd. Penalitafile sunt stabilite
conform afi.3 din Ordonanta nr.l3l2}ll. in cazul in care executantul indepline;te defectuos
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obliga[iile contractuale, are obliga{ia de a pl[ti ca penalititi 0,036% pe zi din valoarea lucrlrilor
executate defectuos, fbrl TVA, plnd,la data remedierii deficienfelor .orrtutut..
l3'3 - Penalitatile datorate conform clauzelor 13.1 si 13.2 curg de drept din data scadentei
obligatiilor asumate conform prezentului contract.
13.4 - Nerespectarea obligaJiilor asumate prin prezentul contract de cltre una dintre pdrti,in mod
culpabil 9i repetat, dd dreptul pdr{ii lezate de a considera contractul de drept reziliat qi de a pretinde
plata de daune-interese.
13.4 - Achizitorul igi rezervd dreptul de a renun{a oricAnd la contract, printr-o notificare scrisd
adresati executantului fEr[ nici o compensa{ie, de la deschiderea falimentuiui impotriva acestuia in
conditiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare,
cu condilia cd aceastl renun{are sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau despdgubire
pentru executant. in acest caz, execuianiul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare
pentru partea din contract executat[ pdna la data denun{arii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

15, Instalarea, organizareo, securitatea Si igiena Santierului
I 5. 1. Instalarea qantierului
15'1.1. Executantul achizifioneazd, pe cheltuiala qi riscul sdu terenurile de care ar putea avea nevoie
pentru instalarea qantierului, in m[sura in care cele care i-au fost puse la dispozilie de achizitor nu
sunt suficiente.
15.1.2. Executantul suportd toate schimbirile referitoare la construirea qi intre{inerea instalafiilor
qantierului, cuprinzdnd cdile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaliei
publice.
15.1.3. Executantul trebuie sr afiqeze la locul gantierului un panou
prevdzute de legislafie.

care s[ confin5 informa{iile

15.2. Transportarea pdmantului excavat Ei a materialelor rezultate din demoldri - in sarcina
executantului
15.3. securitatea si igiena santierului - in sarcina executantului
15.4. Mdsuri tmpotriva muncii la negru- in sarcina executantului
15.4.1' Executantul sau fiecare membru al asocierii, trebuie sd impund personalului sd poarte in
permanenfd, in incinta qantierului, un element de identificare, confinfind informa{ii cu privire la
persoan[ qi angajator.
15.4.2. Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sd stabileasci o inregistrare care s6
cuprindd toate persoanele angajate care au acces pe qantier.
15 .4 .3 . Inregistrar ea prevdzut[ la 1 5 .4 .2 este Jinut[ la zi qi pusS la dispozilia persoanei autorizate de
achizitor qi a tuturor autoritAtilor competente, la cerere.
15.4.4. Executantul iqi informeazd subcontractan(ii cd aceste obligafii le sunt aplicabile. El rdmAne
responsabil de respectarea acestora pe toatd durata de execufie a lucrdrilor.
15.5. Semnalizarea Santierului Si paza circulaliei publice
15.5.1. Atunci cdnd lucrdrile afecteazd, circulaJia public6, semnalizarea utilizdrii de cdtre public
trebuie s[ fie conformd cu reglementdrile in materie. Aceasta se realizeazd sub controlul serviciilor
competente de cdtre executant aceasta din urm[ avdnd ca responsabilitate furnizare gi montarea de
panouri gi dispozitive de semnalizare fdrd, a aduce atingere articolului 15.3.4.



15'5'2. DacI execu{ia lucrdrilor presupune devierea circulaJiei, executantul este responsabil, in
aceleaqi condilii, de la executarea qi intrefinerea semn alizdrii la extremitl{ile secliunilor unde
circula{ia este intreruptd gi a semnalizdrii drumurilor deviate.
15.6. Menlinerea relelelor de comunicalii si a debitului de apd
l5'6'l' Executantul trebuie sd conducd execu[ia potrivit instruc{iunilor date qi a restric{iilor, in
special a celor care fac referire la re[elele de comunica{ii qi la debiiul de ap5, astfel inc6t sd menlind
in condilii normale de func{ionare relelele de orice natur[ care traver seazd,qantierul.
15'6.2. in cazul in care executantul nu iqi indeplineqte obligafiile specificate mai sus qi frrd ainc6lca
atribuJiile autoritSlilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate si ia m6surile
necesare inainte ca notificarea privind neindeplinirea obligaliilor sd producl efecte.
15'6.3. in caz de urgen(d sau piricol, aceste mdsuri se vor lua fErd notificare prealabila.
15.6.4. Interven{ia autoritdtrilor competente sau a achizitorului nu absolvl de responsabilit6li
executantul.
15.7. Constrdngeri speciale pentru execulia lucrdrilor in apropierea ariilor protejate
Dacd execu{ia lucrdrilor se desfdgoard in apropierea ariilor protejate sau delindtoare de certificate de
protec{ie a mediului, executantul trebuie sd ia, pe riscul qi cheltuiala sa, mdsurile necesare pentru a
reduce in misura in care este posibil, efectele care pot cauza dificultdli de acces, zgomotul
motoarelor, vibra{ii, fum gi praf.
1 5.8. Demolarea construcl iilor
15.8.1. Executantul nu poate demola construcliile din interiorul qantierului inainte de a notifica
achizitorul. Notificareava fi transmis[ acestuia cu2 zile inainte, iarnetransmiterea unui r6spuns din
pafiea achizitorului, se considerl acord cu privire la demolarea construc{iilor.
15.8.2.in privinla selecfiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispoziliilor legisla(iei in

domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau
demontare.

15.9. Gestiunea deSeurilor pe qantier
Principii generale
a' Valorificarea sau eliminarea deqeurilor create prin lucrlrile, obiect al prezentului contract, intrd in
responsabilitatea executantului ca delinltor al deqeurilor pe duratu .*".rji"i lucrdrilor.
b.Executantul, r[mdne produc[torul degeurilor sale in privin{a ambalajelor produselor pe care le
folosegte qi a celor rezultate din intervenfiile sale.
c' Executantul efectueazd tranzacfiile, prevdzute in legislafie cu privire la colectarea, transpoftul,
depozitarea, eventuala evacuarea a degeurilor rezultate ca urmare a lucrdrilor ce fac o6iectul
prezentului contract, conform reglement[rilor legale.
d. Pentru degeurile periculoase, se vor utiliza formularele specifice legisla{iei in vigoare.
e. Inainte de inceperea lucrdrilor, achizitorul, transmite executantului, toate infoima{iile pe care le
considerd necesare pentru valorificarea gi eliminarea deqeurilor, conform prevederilor 

-legale.

f. Executantul va lua permanent mdsuri pentru indep[rtarea materialelor niimplicate in lucr[ri .

g. Pe mdsurl ce lucrdrile avanseaz5, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozi{ie pentru
execufia lucrdrilor, de degeurile rezultate.

16, inceperea Si execulia lucrdrilor
16'1 - (1) Executantul are obligafia de a incepe lucrlrile in timpul cel mai scurt posibil, dup[
primirea ordinului de incepere a lucrrrilor din parteaachizitorului.

17. intdrzierea Si sistareo lucrdrilor
ll.l - in cazul in care:



i) volumul sau natura lucrdrilor neprevdzute; sau
ii) condiliile climaterice excep(ional de nefavorabile; sau
lii; oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazd, executantului qi nu a survenit prin

incdlcarea contractului de cdtre acesta;
indreptifesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execufie a lucrlrilor sau a oricdrei
p[r{i a acestora, atunci, prin consultare, pdr{ile vor stabili:

1t; orice prelungire a duratei de execufie la care executantul are dreptul;
1z; totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pre(ul contractului.

17.2, Achizitorul poate oric6nd dispune executantului, prin notificare prealabili, suspendarea
execut[rii unei pir{i sau a tuturor lucrlrilor. Pe perioada suspendirii, executantul are obligatia de
proteja, pdstra qi asigura paza acelei par'li sau a tuturor lucrdrilor impotriva deteriorlrii, pierderii sau
degraddrilor.
11 .3. in cazul in care executantul va inregist ra intdrzieri qi/sau costuri suplimentare ca urmare a
suspenddrii lucrlrilor gi/sau ca reztltat al reludrii acestora, executantul va transmite achizitorului o
inqtiinfare av0nd dreptul, dupd caz:
a) la o prelungire a duratei de execu{ie dacl terminarea lucrdrilor este sau vafrintdrziatd, qi
b) la plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse in preful contractului.
17.4' Executantul nu va fi indreptd{it la o prelungire a duratei de execufie qi/sau la plata costurilor
suplimentare astfel cum sunt prevdzute la afi.16.6. dacd aceasta a survenit.u r.-ui. a remedierii
consecinlelor unor lucrdri sau materiale necorespun zdtoare sau a consecin{elor omisiunii
executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

18. Finalizurea si receptia lucrdrilor
18.1 - Ansamblul lucrdrilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, previzut a fi finalizatintr-un
termen stabilit prin graficul de execufie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrdrilor.
18.2 - (1) La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligafia de a notifica, in scris, achizitorului cd
sunt indeplinite condifiile de recep{ie solicitdnd acestuia convocarea comisiei de recep{ie.
(2) Pe baza situa{iilor de lucrdri executate qi a constatlrilor efectuate pe teren, achiziiorul va aprecia
dacd sunt intrunite condiJiile pentru a convoca comisia de recep{ie. in cazul in care se constat[ ca
sunt lipsuri sau deficien{e, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se qi termenele pentru
remediere qi finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor qi deficienlelor, la o noud
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recep{ie
18.3 - Comisia de recep{ie are obligaJia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documenta{ia de execu{ie qi cu reglementdrile in vigoare. in funclie de
constatdrile frcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receplia.
18.4 - Receplia nu se poate face pentru pd(i ale lucrdrii.
18.5 - Receplia lucrdrilor gi a sectoarelor de lucrlri.
1. Daca lucrdrile sunt impd(ite in sectoare, executantul poate solicita in mod similar, emiterea unui
cerlificat de receplie la terminarea lucrdrilor pentru fiecare sector.
2. In termen de maxim 15 zile de la primirea inqtiin([rii de la executant, achizitorul :

a' va emite citre executant, certificatul de recep{ie la terminarea lucr[rilor precizdnd data la
care lucr[rile/sectorul, au fost terminate in conformitate cu prevederile contractului, cu excep{ia unor
lucrdri minore rdmase neexecutate qi a unor defecte care un afecteazd" substan(ial folosirea
lucrdrilor/sectorului in scopul prevdzut;



b' va respinge solicitateaprezentAnd justificlri gi specificand lucrdrile necesare a fi executate
de cStre executant, pentru a face posibil[ remiterea certihcatului de recep{ie la terminarea lucrlrii;
Executantul va termina aceste lucrdri inainte de a transmite o noud inqtiin{are.
3' Procedurile pentru recep{ia lucrrrilor qi a sectoarelor de lucrdri se vor completa cu cerinfele
legilslaliei in vigoare referitoare la recepfie.
18.6. Testele la terminerea lucrdrilor
18'6'f inainte de inceperea testelor la terminarea lucrdrilor, executantul va transmite achizitorului
documentele conforme cu execufia qi manualele de exploatare qi intre{inere astfel incdt achizitorul sdpoatd exploata, intre(ine, demonta, reasambla, ajusta gi..pu.u aceasta parte alucirilor.
18'6'2' o astfel de parte nu va fi consideratd i fi terminatd in scopul recepliei potrivit prevederilor
contractuale p6nd cind aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.
18.6.3. Achizitorul :

a) va efectua testele in conformitate cu manualele pentru exploatare gi intre{inere furnizate de cdtre
executant gi orice indrumare pe care acesta este solicitat sd o asigure pL pur..rrrul acestor teste.
b) va efectua testele in prezenf,apersonalului executantului. - -'- -'--v'v- !vv!v'

l8'6'4' Testele la terminarea lucrdrilor vor fi efectuate dupd receplia de c6tre achizitor a lucrdrilor
sau a sectoarelor de lucrdri. Achizitorul va inqtiinfa executantul cu 5 zileinainte de data in care vor fi
efectuate testele- Cu excepfia cazurilor in care ,-u .oru.rrit altfel, aceste teste vor fi efectuate in
termen de 5 zile dupd aceastd, datd,, in ziua sau zilele stabilite de cltre achizitor.
18'6'5' Dacd executantul nu se prezintdla data qi locul stabilit, achizitorul poate incepe efectuarea
testelor, care se vor considera a fi efectuate in prezen{a executantului, iar acesta va accepta
rezultatele ca fiind corecte.

19. Perioadq de garanlie acordatd lucrdrilor
l9'1 - Perioada de garanfie acordata lucrarilor este cea stabilita in caietul de sarcini si declarata in
propunerea tehnica, astfel :

- garantia acordata lucrarilor executate - 36 luni calendaristice de la data data semndrii procesului
verbal de recep{ie la terminarea lucrrrilor, precum qi dup[ implinirea acestui termen, pe toatd durata
de existen![ a construc{iei, pentru viciile structurii de reiistenii, rezultate din nerespectarea normelor
de execufie.
19 '2 - ( 1 ) in perioada de garanlie, executantul are obligafia, in urma dispozi{iei date de achizitor, de
a executa toate lucrdrile de modificare, reconstruclie gi remediere u ,i.iilor, contracliilor qi altor
defecte a cdror cauzd" este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obliga{ia de a executa toate activitd{ile prevazute la alin.(l), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datoritd:

i1 utilizdtii de materiale, de instala{ii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

ii) unui viciu de concepfie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
parli a lucrdrilor; sau

ili; neglijenfei sau neindeplinirii de catre executant a oriclreia dintre obliga{iile explicite
sau implicite care ii revin inbazacontractului.

19 '3 - In cazul in care executantul nu executb lucrdrile prevazute la clauza 19.2, alin.(2), achizitorul
este indrept[{it sd angajeze qi sd pliteasc[ alte persoane care sI le execute. Cheltuielile aferente
acestor lucrdri vor fi recuperate de cltre achizitor de la executant sau relinute din sumele cuvenite
acestuia.

19 '4 - Executantul are obligatia de a se prezenta la interventie in perioada de garantie in termen de2 zile calendaristice, in caz contrar achizitorul este indreptatit a solicita ca penalitati o sum6
9



echivalent[ cu 0,030 din garan{ia de bund execufie constituiti pentru fiecare ora de int6rziere,
p0nd la indeplinirea efectivd a obligaliilor.

20. Modalitdli de platd
20.1 - Achizitorul are obligalia de a efectua plata cltre executant in termen de 60 de zile
calendaristice (conform art. 6 alineat 4) din Legea7212013) de la data emiterii facturii la autoritatea
contractanta pentru lucrarile executate, conditionat de confirmarea situatiilor de lucrari prezentate de
catre reprezentantul autorizat de autoritatea contractanta, si de limita creditelor bugetare aprobate si
deschise cu aceasta destinatie. Situa{iile de lucrari se confirmd in termen de maxim 10 zile.
20.2 - Contractul nu va fi considerat terminat p6na cdnd procesul-verbal de recep{ie finali nu va fi
semnat de comisia de receplie, care confirmd c[ lucririle au fost executate conform contractului.
Recepfia final[ va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garan{ie.
Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrdrile executate, nu va fi condilionatd de
eliberarea certificatului de recepfie finalI.

21. Ajustarea prelului contractului
21.1 - Pentru lucrlrile executate, pl6lile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiard, anex[ la prezentul contract. Prefurile nu se ajusteazi. Eventuale
suplimentari sunt condifionate de necesitatea executirii unor lucrdri ce nu au putut fi prevazute si
necuprinse in proiectul inilial qi existen{a resurselor financiare, prin act adifional de suplimentare a

contractului inilial.

22. Asigurdri
22.1 - (1) Executantul are obliga{ia de a incheia, inainte de inceperea lucrlrilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucririle executate, utilajele, instala{iile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu qi reprezentan{ii imputernici{i s[ verifice, s[
testeze sau sd receplioneze lucrdrile precum qi daunele sau prejudiciile aduse c[tre terfe persoane
frzice sau juridice.
(2) Asigurarea se va incheia cu o agen{ie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportatd de cdtre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".
(3) Executantul are obligaJia de a prezenta achizitorului, ori de cdte ori i se va cere, poli{a sau
polilele de asigurare qi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obliga{ia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor s[ prezinte achizitorului, la cerere,
polilele de asigurare qi recipisele pentru plata primelor curente (acfializate).
22.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensa{ii pl[tibile prin
lege, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu excep{ia unui accident sau prejudiciu rezult6nd din vina persoanei
achizitorului, a agen{ilor sau a angajafilor acestora.

23. Amendamente
23.1 - P54i1e contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstan{e care lezeazd,

interesele comerciale legitime ale acestora qi care nu au putut fi previzute la data incheierii
contractului.

24. Subcontractanli
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24.1 - Executantul are obligalia de a incheia contracte cu subcontractanfii desemna{i, in aceleaqi
condilii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
24.2 - (1) Executantul are obliga{ia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele
incheiate cu subcontractan{ii desemna{i.
(2) Lista subcontractan{ilor, cu datele de recunoaqtere ale acestora, c6t qi contractele incheiate cu
acegtia se constituie in anexe la contract.
243 - (1) Executantul este pe deplin rdspunzdtor fa\d de achizitor de modul in
contractul.

care indeplineqte

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor fa[Ft de executant de modul in care igi indeplinegte
partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractan{ilor dacd aceqtia nu iqi
indeplinesc partea lor din contract.
24.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu gi-a indeplinit partea
sa din contract sau gi-a indeplinit-o necorespunzdtor. Schimbarea subcontractantului n, ,u modifica
pre[ul contractului qi nu se va efectua dec6t dupd notificarea achizitorului qi primirea aprobirii din
partea acestuia.
24.5 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractan{ii nominalizafi in cazul in care
inlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexd la prezentul
contract.
24.6- Executantul va rdspunde pentru actele qi faptele subcontractantilor sdi gi ale experfilor,
agenfilor, salarialilor acestora, ca qi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarcade cdtre achizitor a
subcontractdrii oricdrei pd4i a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre
obligafiile sale din prezentul contract.
24.7- Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant qi
achrzitor.

2-f. Obliga(iile pirfilor pe linie de securitate a muncii gi protecfiei mediului
25.1. - Inainte de inceperea execufiei lucr[rii se vor incheia convenfii privind respectarea condiliilor
PSI, de mediu 9i SMM. Accesul in amplasament qi inceperea execu{iei lucr[rii nu este permisl in
lipsa conven{iilor.
25.2 - Instructajul profesional qi de securitate a muncii privind lucrdrile executate se va face de c6tre
executant. La cererea reprezentantului autorizat al beneficiarului, delegatul executantului va pune la
dispozilia acestuia evidenfele privind efectuarea instructajului de protec{ie a muncii (fiqele
individuale de instructaj ).
25-3.'Pe parcursul execu{iei lucr[rilor, executantul are obliga{ia de a lua toate m[surile pentru
asigurarea securit6lii gi sdnatdJii atltt a personalului propriu, autorizat si execute lucrdrile, c-et qi a
personalului beneficiarului care desfdqoard activitAti, conform cu obliga{iile profesionale ce le revin,
in apropierea amplasamentului lucrdrii.

In conformitate cu H.G.nr.30012006, privind cerinle minime de securitate qi sdndtate in
muncd pentru gantiere temporare sau mobile, obligaliile executantului sunt:

a) men{inerea locului de muncd in ordine qi intr-o stare de curd{enie corespunzatoare;
b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, {indnd seama de condi{iile de acces la aceste

posturi;
c) stabilirea cdilor gi zonelor de acces sau de circula{ie;
d) manipularea in condilii de siguran{[ a diverselor materiale;
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e) intre[inerea, controlul inainte de punerea in func{iune gi controlul periodic al echipamentelor
de muncd utilizate, in scopul elimindrii defec{iunilor care ar putea sd afecteze securitatea qi
sdndtatea lucrdtorilor;

0 delimitarea qi amenajarea zonelor de depozitare qi inmagazinare a diverselor materiale, in
special al materialelor sau substanfelor periculoase;

g) condiliile de deplasare a materiilor gi materialelor periculoase utilizate;
h) stocarea, eliminarea sau evacuarea degeurilor qi a materialelor rezultate din d6r6mdri,

demol6ri gi demontdri;
25.4- Pe toatd durata lucrdrilor executate in incinta unitdtrii, personalul executantului are urm6toarele
obligafii generale:

- respectarea legislaJiei de securitate qi slndtate in muncl qi a normelor specifice
pentru activitatea de execulie a lucrdrii;

- cunoagterea qi respectarea strictd a cdilor de acces in unitate;
- folosirea echipamentului individual de protec(ie;
- respectarea legislaJiei de protecfie a mediului qi in special cea privind gestiunea

deqeurilor rezlltate in cadrul qantierului;
- cunoagterea locurilor de depozitare a gunoiului menajer qi men{inerea curi{eniei in

incinta unitdlii.
25.5. - De asemenea. pe parcursul execu{iei lucrdrilor, personalului executantuluiii este interzis:- accesul sau deplasdrile nejustificate in celelalte zone ale unitd{ii unde ar putea

incomoda inutil activitdlile desfEqurate in unitate sau ar induce riscuri generatoare
de accidente (sec{ii, laboratoare, magazii. arhiv6);

- introducerea in unitate a bluturilor alcoolice, a substan{elor chimice periculoase
(toxice, radioactive, inflamabile, explozive etc), a autovehiculelor frrd autoriza{ie
de acces, a aparaturii de inregistrare audio-video;

- introducerea de persoane strdine in unitate;
- efectuarea de foc deschis in incinta unitilii;
- depozitarea necorespunzdtoare a materialelor, utilajelor proprii sau deqeurilor in

altd,parte decdt amplasamentul lucrdrii, pus la dispozilie de cdtre beneficiar;
- interven{iile la instala{iile utilita{ilor, altele decdt cele puse la dispozilie de cdtre

benefi ciar pentru execulia lucrdrilor.
25.6. ' Obligafia beneficiarului este sd pund la dispozilie executantului amplasamentul lucr[rii qi
caile de acces necesare pentru desfbqurarea activitilii.

26. Forlo majord
26.1 - For{a majord este constatatd, de o autoritate competentd.
26.2 - Nici una dintre p5(ile contractante nu rlspunde de neexecutarealatermen sau de executarea

in mod necorespunzdtor - total sau parfial - a oricdrei obliga{ii care ii revine in baza
prezentului contract, dacd neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligafiei
respective a fost cauzatd de fo4a majord, a$a cum este definitd de lege.

- Partea care invocl fo4a majord este obligatd s[ ia toate mdsurile posibile in vederea limit5rii
consecin{elor lui gi sd notifice celeilalte pd(i producerea evenimentului qi la cererea acesteia,
sd o dovedeasc6, in termen de i zile.
Fo(a majord se probeazd conform prevederilor legale.

26.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliuni a fo4ei majore, dar fard, a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau p64ilor p6nd la aparigiaacesteia.
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26.4 - Partea contractanti care invocl fo4a majord are obligalia de a notifica celeilalte pd(i, imediat
qi in mod complet, producerea acesteia qi si ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea
limitarii consecinlelor.
26.5 - Daca for{a majord ac\ioneazd" sau se estimeaz[ cd"vaac(iona o perioada mai mare de 3 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrfi incetarea de plin drept a prezentului contract,
frrd ca vreuna din par{i sd poata pretinde celeilalte daune-interese.
26'6- Nu va reprezenta o incdlcare a obligafiilor din prezentul contract de cdtre oricare din pd(i
situa{ia in care executarea obligafiilor este impiedicatd de imprejur[ri de fo(6 majord care apar dup6
data semn[rii Contractului de cdtre pdr]i.
26.7.- Executantul nu va rlspunde pentru penalit[1i contractuale sau reziliere pentru neexecutare
dac6, 9i in m[sura in care, intdrzierea in executare sau altl neindeplinire a obliga{iilor din prezentul
Contract este rezultatul unui eveniment de fort6 majord. in mod similar, Achizitorul nu va datora
dobdndd pentru pldtrile cu int6rziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de cdtre executant
pentru neexecutare, dacd, qi in m[sura in care, intdrzierea Achizitorului sau alt[ neindeplinire a
obligafiilor sale este rezultatul fo4ei majore.
26'8- Dacd oricare parte considerd cd au intervenit imprejurdri de fo45 majord care pot afecta
indeplinirea obliga{iilor sale, va notifica imediat celeilalte pdr{i cu privire la natura, durata probabil[
qi efectul probabil al imprejur[rii de fo(d major5. in lipsa unor instruc{iuni scrise contrare ale
achizitorului, executantul va continua indeplinirea obligafiilor sale inbaza Contractului in m[sura in
care acest lucru este posibil in mod rezonabil gi va cduta toate mijloacele rezonabile alternative,
pentru indeplinirea obliga{iilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de fo4a majord.
Executantul nu va fiiliza asemenea mijloace alternative decdt in urma instrucliunilor in acest sens
ale achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia.

27. incetareu Si rezilierea contractului

2l .1.- Prezentul contract va inceta automat dacd in termen l0 zile de la data emiterii ordinului
administrativ de incepere, executantul nu a demarat execuJia contractuluiin cauzd,.
27 .2- Prezentul contract va inceta automat dacd nu a generat nicio platd intr-o perioadd 120 zile de la
semnarea sa de cdtre pA{i. incetarea va opera de plin drept, frrd necesitatea vreunei formalitdli sau
interven{ia autoritdtilor sau a instanfei de judecat[ .

21.3- Incetarea prezentului contract de lucrari in condiliile art.20.l qi 20.2. nu va produce niciun fel
de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului gi executantului dob6ndite in baza prezentului
contract.
27.4 Suplimentar fa1[ de cauzele de incetare definite la art.20.1 qi 20.2, Achizitorul poate rezilia
Contractul cu efecte depline (de jure) dupb acordarea unui preaviz de 15 zile executantului, Idrd
necesitatea unei alte formalit5li qi frrI interven{ia vreunei autoritdti sau instan(e de judecata, in
oricare dintre situa{iile urm[toare, dar nelimitdndu-se la acestea:
a) executantul nu execut[ contractul in conformitate cu obligaliile asumate;
b) executantul refuzd sau omite sd aducd la indeplinire dispozifiile emise de c[tre achizitor sau de
cdtre reprezentantul sdu autorizat;
d) executantul face obiectul unei proceduri de insolvenjS, dizolvare, administrare judiciard sau sub
controlul altei autoritd[i, a incheiat o in{elegere cu creditorii privind plata datoriilor, qi-a suspendat
activitatea, sau se afld intr-o situa{ie asemln[to are rez:ultdnd dintr-o procedurd similar[ reglementatd
de legisla[ia sau reglementdrile la nivel nafional;
e) executantul a fost condamnat pentru o infracfiune in leg[tur[ cu exercitarea profesiei printr-o
hotdrAre j udecitoreascd definitivS;
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f) executantul se afl6 in culpi profesionald gravd ce poate fi dovediti prin orice mijloc de probd pe
care Achizitorul il poate justifica;
g) impotriva executantului a fost pronunfatd o hotdrdre av6nd autoritate de lucru judecat cu privire la
fraudd, corupfie, implicarea intr-o organiza\ie criminalS sau orice altd activitate ilegall in dauna
intereselor financiare ale CE;
h) are loc orice modificare organiza[ionald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea
juridicd, natura sau controlul executantului, cu excep{ia situaliei in care asemenea modific[ri sunt
inregistrate intr-un act adiJion al la prezentul contract;
i) aparilia oric[rei alte incapacitdli legale care sd impiedice executarea Contractului ;j) executantul nu furntzeazd garan{iile sau asigurdrile solicitate, sau persoana care furnizeazd,

gar an\ia sau asigurarea
nu este in m[sur6 si iqi indeplineascd angajamentele.
27.5- Dacd Achizitorul rezlliazd, Contractul, va fr indreptS{it sd recupereze de la executant frrd, a
renun{a la celelalte remedii la care este indreptd{it in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu
suferit pAna la un nivel egal cu valoarea contractului.
21.6- In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situa{ia lucrlrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor qi lucrdrilor provizorii, dupl care se vor stabili sumele care
urmeazd, sd le pldteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele pe care
trebuie^sd le suporte executantul din vina cdruia s-a reziliat contractul.
27.7- In cazul previzut la art.26.6., achizitorul va convoca in max....zile de la data rezilierii
contractului, comisia de recepfie, care va efectua receplia cantitativd qi calitativd a lucrdrilor
executate.
27.8- Oricare dintre p5rfi incalcd prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligafii
care ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciatd prin incdlcare (dupd caz, Achizitorul sau
executantul) va fi indreptifitd la urmdtoarele remedii:
a) despdgubiri; qi/sau
b) rezilierea Contractului
27.9- Despdgubirile pot fi:

a) Despdgubiri Generale; sau

b) Penalit6[i contractuale.
21.10- In orice situa{ie in care Achizitorul este indreptS{it la despdgubiri, poate re{ine aceste
despagubiri din orice sume datorate executantului.
27.11- Dupd rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execu{iei lucr[rilor cu
respectarea prevederilor legale privind achiziliile publice.

2 8. Solulionarea litigiilor
28.1 - Achizitorul qi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabill, prin
tratative directe, orice nein{elegere sau disputl care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legltur[ cu
indeplinirea contractului.
28.2 - Dac6, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul qi executantul nu
reu$esc s[ rezolve in mod amiabil o divergenfi contractualS, fiecare poate solicita ca disputa s[ se
solufioneze de cdtre instanfele judecatoreqti competente in a caror raza teritoriala se afla sediul
achizitorului.

29. Limbu care guverneazd contractul
29.1 - Limba care guverneazd contractul este limba rom6nd.
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30, Comunicari
30.1 - (1) Orice comunicare intre pdrl,i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sI fie
transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii c6t gi in momentul primirii.
30.2 - Comunicdrile intre p[(i se pot face qi prin telefon, telegram[, telex, fax sau e-mail cu condi{ia
confirm[rii in scris a primirii comunicdrii.

31. Legea aplicabild contractului
31.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

P[rfile au inleles si incheie, le sediul achizitorului, azi prezentul contract
in doud exemplare, cdte unul pentru fiecare parte.

Achizitor Executant
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