
COMUNA VIȘINA                                                     SC ................................. SRL 

NR……....../…..………..                                  NR……..…../…………….. 

 

 

 

CONTRACT DE LUCRĂRI  

(servicii proiectare si executie lucrări) 
 

 

1.Părțile contractante 

 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările 

ulterioare, a Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contracului de achiziție publica/acordul-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, intre: 

 

COMUNA VIȘINA, cu sediul in Comuna Vișina, str. Mihai Viteazu, nr. 29, judeţul 

Dâmboviţa, telefon:0245.725.064, fax:0245/725200, cod fiscal: 4344228, cod iban: 

RO97TREZ24A700600710130X, deschis la Trezoreria Gaesti, reprezentată prin ISTRATE 

JEAN AURELIAN – Primar,  în calitate de achizitor, pe de o parte, 

      Și 

S.C. ....................... S.R.L. cu sediul în Localitatea ...................., Str. ......................., Nr. 

............., Jud. ............., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ..................., cod fiscal RO 

.............., cont Nr. .................................., Trezoreria ..................... reprezentata legal de domnul 

..................... având funcția de Administrator, în calitate de executant, 

 

2. Definiţii  

Art.2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 

b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 

contract; 

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 

e. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, 

absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se 

datorează greşelii sau vinei acestora, 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; 

f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 

 

3 - Interpretare 

Art. 3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 

vor include forma de plural si vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca 

incluzând si genul feminin si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

Art. 3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 

se specifică în mod diferit. 

Art. 3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

 

 

Clauze obligatorii 



 

4. Obiectul și prețul contractului 

4.1 - Executantul se obliga sa execute lucrarea „Modernizarea sistemului de iluminat public 

în Comuna Vișina, județul Dâmbovița” în perioada conventă și în conformitate cu obligațiile 

asumate prin prezentul contract, ce cuprinde :  

a)  întocmire proiect tehnic de execuție   

b)  execuție lucrare  

5. Durata contractului 

Art. 6.1 – Durata prezentului contract este de 8 luni de la data semnarii acestuia de către ambele 

părți. 

Art. 6.2 – Contractul pierde valabilitatea numai dupa ce partile contractuale se achita de 

obligatiile asumate prin contract. 

 

6. Documentele contractului 

6.1 Documentele contractului: 

- propunerea financiară 

- studiu de fezabilitate 

 

7. Executarea contractului 

7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție , emiterea 

ordinului de începere a lucrărilor și predarea amplasamentului. 

7.2  -  Executantul va finaliza şi preda proiectul tehnic de execuţie în maxim 3 luni de la primirea 

ordinului de începere a lucrărilor de întocmire proiect. 

7.3 – Executantul va finaliza si pune in functiune lucrarile contractate in maxim 5 luni de la 

darea ordinului de începere a execuţiei lucrărilor și a predării amplasamentului. 

7.4 – Facturarea lucrarilor executate, receptionate si puse in functiune se face numai  dupa 

inaintarea devizului financiar pentru întocmire proiect tehnic de execuţie şi a dosarului cu 

situatiile de lucrari de catre executant avizate de către dirigintele de santier  si validate de catre 

achizitor. 

7.5 –  După recepția și predarea lucrării către beneficiar, executantul nu este răspunzător de 

furturi sau deteriorări a sistemului de iluminat.  

 

8. Obligatiile executantului 

8.1 – Executantul se obligă să execute lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract . 

8.2. Pentru elaborare proiect tehnic și asistență tehnică, proiectantul se obligă: 

8.2.1. (1) Proiectantul se obligă să obţină toate aprobările, acordurile, avizele şi autorizaţiile, în 

numele achizitorului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 (3) Costurile aferente obţinerii avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor vor fi suportate de către 

achizitor. 

8.2.2. Să elaboreze proiectul tehnic de executat cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016, cu 

modificările și completările ulterioare.. 

8.2.3. (1) Să întocmească şi să transmită achizitorului într-un număr de 2 (două) exemplare în 

original și 1 (un) exemplar în format electronic (scanarea documentației tehnice): 

a) proiectul tehnic de execuţie, întocmit conform prevederilor legale în vigoare – pentru obiectiv 

în parte se vor prezenta: antemăsurători și listele de cantităţi de lucrări cu încadrarea acestora în 

normativele de proiectare şi indicatoarele de norme de deviz în vigoare, extrase de materiale, 

manoperă, utilaj şi transport, liste procurare utilaje și fișe tehnice; 

b) detalii de execuţie; 

c) planul de securitate şi sănătate în muncă, adaptat conţinutului proiectului; 

d) programul de control al calităţii, pe specialităţi (arhitectură, rezistenţă, instalaţii), cu 

precizarea fazelor determinante, vizat de persoană atestată; 

(2) Conținutul proiectului tehnic de execuție va respecta prevederile HG nr. 907/2016, cu 

modificările și completările ulterioare. 



(3) Potrivit Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a HG nr. 300/2006 

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu 

modificările și completările ulterioare, proiectantul se obligă să elaboreze planul de securitate şi 

sănătate, parte din proiectul lucrării şi adaptat conţinutului acestuia. 

(4) Planul de securitate şi sănătate trebuie să respecte cerinţele prevăzute la art. 17 din HG nr. 

300/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

(5) Cuprinsul planului de securitate şi sănătate va respecta prevederile art. 19 şi 20 din HG nr. 

300/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

8.2.4. Potrivit Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi a HG 

nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a 

proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, proiectantul se obligă: 

 - să asigure prin proiecte şi detalii de execuţie nivelul de calitate corespunzător cerinţelor 

fundamentale stabilite prin lege, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor 

contractuale; 

 - să elaboreze caietele de sarcini, instrucţiunile tehnice privind execuţia lucrărilor, 

exploatare, întreţinere şi reparaţii, precum şi după caz, proiectele de urmărire privind 

comportarea în timp a construcţiilor; 

- să stabilească prin proiect, fazele de execuţie determinante pentru lucrările aferente cerinţelor şi 

să participe pe şantier la verificările de calitate legate de acestea; 

- să stabilească modul de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la 

construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi 

urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti 

verificatori de proiecte atestaţi; 

- să asigure asistența tehnică pentru proiectul elaborat, pe întreaga perioadă de execuție a 

construcțiilor; 

- să asigure participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a 

proiectanților pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția la 

terminarea lucrărilor; 

 - să participe la întocmirea cărţii tehnice şi la recepţia lucrărilor executate; 

- să întocmească şi să prezinte în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia 

construcţiei.  

8.2.5. Proiectantul se obligă să elaboreze documentaţiile de proiectare în conformitate cu 

normativele în vigoare şi să asigure asistența tehnică pe perioada de realizare a lucrărilor pentru 

investiţia prevăzută la art. 4.1. 

8.2.6.  Proiectantul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

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

soluția tehnico-economică aprobată. 

8.2.7. Proiectantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu 

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

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

8.2.8. Proiectantul garantează că serviciile prestate în baza contractului vor avea calităţile 

declarate de către acesta în contract, vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu vor 

fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform 

condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.  

8.2.9. Proiectantul va prezenta formularele F1-F5 conform HG nr. 907/2016 completate cu 

preţuri unitare şi valori, care devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate 

pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării. 

8.2.10. Proiectantul va respecta prevederile prezentului contract, precum şi cele ale Legii 

nr.10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asumându-şi toate 

responsabilităţile ce decurg atât din conţinutul contractului, cât şi a prevederilor legale în 

vigoare. 

8.2.11. Dacă în perioada de execuţie a lucrărilor, pe baza documentaţiilor elaborate, se constată 

că proiectul nu se poate aplica datorită unor erori de proiectare, proiectantul este obligat să refacă 

proiectul, fără plată, în termen de până la 15 zile de la cererea achizitorului. 

8.2.12. În situaţia în care apar lucrări suplimentare ca urmare a aplicării prevederilor art. 8.2.11. 

Cheltuielile sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe 



specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, în baza unui raport 

de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat, astfel cum se prevede la art. 24 din 

Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

8.2.13 Proiectul tehnic va  putea fi pus în execuție numai după avizarea acestuia de către 

verificatorul de proiect . 

8.2.14  În situația în care în urma întocmirii proiectului tehnic completat cu preţuri unitare şi 

valori apar diferențe cantitative/valorice față de categoriile de lucrări ofertate în baza SF, care nu 

afectează valoarea totală a ofertei, acestea vor fi tratate ca modificări nesubstanțiale si se vor 

regla prin încheierea unui act adițional la prezentul contract de achiziție publică. 

8.2.15 În situația în care în urma întocmirii proiectului tehnic completat cu preţuri unitare şi 

valori apar diferențe cantitative/valorice față de categoriile de lucrări ofertate în baza SF, care 

afectează valoarea totală a ofertei, acestea vor fi tratate conform clauzelor de revizuire de la 

cap.12.7 urmând a se încheia un act aditional. 

8.3 – (1) Executantul acorda 60 luni garantie pentru lucrarile executate si materialele folosite. 

(2) Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminare a lucrărilor. 

8.4 –  Pentru solicitarile privind interventia de urgenta la repunerea in functiune sau remedierea 

unor defecte a echipamentelor electrice de iluminat public, in perioada de garantie, executantul 

se obliga sa raspunda si sa remedieze defectiunile la solicitarea achizitorului in termen de maxim 

48 ore de la primirea instiintarii. 

8.5 – Interventiile in  perioada de garantie pentru care nu se face vinovat executantul se fac 

contra cost (exemplu: furtunii, descarcari electrice, incendii, accidente rutiere, vandalism, furturi, 

etc.)  

8.6 – Interventiile in afara perioadei de garantie se fac contra cost. 

8.7 – Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva orcaror: 

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

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

instalatiile sau utilajele folosite pentru/sau in legatura cu executarea lucrarilor;  

      ii) daune-interese, costuri, taxe, si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in 

care o astfel de incalcare rezulta din respectarea temei de proiectare intocmit de catre achizitor. 

8.8 - 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. 

8.9 - 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.   

8.10 – Executantul are obligatia de a executa lucrarile prevazute in contract cu profesionalismul 

si promtitudinea cuvenita angajamentului asumat prin prezentul contract.  

8.11 - (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. 

8.12 - 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. 

8.13 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:  

i) de a lua toate măsurile pentru instruirea tuturor persoanelor a căror prezenţă la locul executarii 

lucrarilor este autorizată şi de a menţine 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 locului de 

executare a lucrarilor 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. 

8.14 – Executantul are obligatia convocarii factorilor care trebuie sa participe la verificarea 

lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarii conditiilor necesare efectuarii 

acestora, după caz. 

 

9. Obligatiile achizitorului 

9.1 Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru execuția și  finalizarea 

lucrarii  „Modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Vișina, județul 

Dâmbovița” conform situatiilor de lucrari si facturilor emise de către executant. 

9.2 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie 

necesară pentru întocmirea proiectului tehnic de execuţie şi amplasamentul lucrării, liber de orice 

sarcină pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată.   

 

10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor 

10.1 – În cazul in care, din vina sa exclusivă, executantul nu își îndeplinește obligatiile asumate 

prin contract într-o perioadă de 6 luni, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din pretul 

contractului, ca penalități, o suma echivalenta cu cota de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere. 

10.2 – In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile de la expirarea perioadei mentionata la  

9.1, atunci acesta are obligatia de a plati, ca majorari de intarziere, o suma echivalenta cu 0,02% 

din plata neefectuata, pentru fiecare zi de intaziere. 

10.3 – Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in 

mod culpabil, dă dreptul partii lezate de a pretinde plata de daune-interese. 

 

 

Clauze specifice 

 

11. Garanția de bună execuție  

11.1 – Garanția de buna execuție, se constituie în cuantum de 5% din valoarea fara TVA a 

contractului de lucrări, prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest 

caz executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autoritătii contractante, la 

unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestui cont 

de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initială ce se depune de către 

executant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului fara 

TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest 

cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite prestatorului până la concurenţa 

sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie. Autoritatea contractantă va dispune ca unitatea 

Trezoreriei Statului să înştiinţeze prestatorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre 

destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea executantului. 

11.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna executie, în limita 

prejudiciului  creat,  dacă  prestatorul  nu  îşi  execută,  execută  cu  întârziere  sau  execută 

necorespunzator 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.   

11.3 -  Achizitorul  se  obligă  să  emită  ordinul  de începere al contractului, numai după ce 

prestatorul a  făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

11.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel: 70%  din valoarea 

garantiei , in termen de 14 zile de la semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrarilor si diferenta de 30% din valoarea garantiei la expirarea perioadei  de garantie a 

lucrarilor executate , pe baza procesului – verbal de recepție finala. 

11.5 – Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului. 

 



12. Începerea și execuția lucrărilor 

12.1 – Executantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la 

primirea ordinului în acest sens din partea achizitolrului. Data limită de predarea amplasament 

este de 3 zile de la data primirii ordinului de începere a execuției de către executant. 

12.2 – Executantul are obligația de a executa și finaliza  lucrările în termenul stabilit în prezentul 

contract de 6 luni conform art. 7.1 şi art. 7.2. 

12.3 – (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 

stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia 

de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru 

acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de 

şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea 

achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 

muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 

12.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; 

verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a 

recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.  

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 

verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera 

aferentă acestora, revin executantului. 

12.5 -   Proiectul tehnic de execuţie se va preda în baza procesului verbal de predare-primire.  

12.6  – La terminarea lucrarilor se va face un proces-verbal de receptie si punere in functiune a 

lucrarilor. 

 

12.7. Clauze de revizuire  

12.7.1 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);  

12.7.2 La finalul contractului de achiziţie publică suma depășirilor valorice mentionate în clauza 

de revizuire trebuie să se încadreze în plafonul aferent "cheltuielilor diverse şi neprevăzute", 

stabilit conform legislaţiei incidente, respectiv la 10% sau 20%, în funcţie de situaţia în care se 

încadrează, respectiv, realizare obiectiv/obiect nou de investiţii sau execuţie lucrări de intervenţie 

la o construcţie existentă. 

În situația măririi preţului contractului, autoritatea/entitatea contractantă va încheia, din motive 

de angajament legal, act adiţional cu contractantul. 

 

13. Întarzierea și sistarea lucrărilor 

13.1 - În cazul în care:  

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea 

termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile 

vor stabili: 

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

 

14. Finalizarea lucrărilor 

14.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un 

termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se 

calculează de la data începerii lucrărilor. 



14.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului 

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

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 

achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, 

stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor 

lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de 

recepţie. 

14.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 

corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În 

funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 

14.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 

funcţional.  

 

15. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

15.1 - Perioada de garanţie este de 60  luni și decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor 

şi până la recepţia finală. 

15.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, 

de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a 

căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala 

proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i)utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau 

ii)unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a 

lucrărilor; sau 

iii)neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 

implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către 

acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări 

suplimentare. 

15.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 14.2 alin.(2), 

achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. 

Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau 

reţinute din sumele cuvenite acestuia 

 

16. Modalităţi de plată 

16.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul convenit de 30 zile 

de la, data cand primeste in cont sumele aferente contractului de la Ministerului Dezvotării 

Regionale și Administrației Publice (M.D.R.A.P). 

16.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de  30 zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul 

execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor 

în cel mai scurt timp posibil. 

16.3 – (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la 

valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările 

executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel 

încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul 

va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte 

scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a 

unor prevederi legale. 

(2) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează 

responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către 

achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate. 

16.4 - Plata facturii finale se va face întermenul stabilit în contract, 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 

platită imediat. 

16.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va 

fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea 

perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu 

va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală. 

17. Ajustarea preţului contractului 

17.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract. 

17.2 - Preţul contractului nu se ajustează.  

18. Asigurări 

18.1 - (1) Executantul poate încheia, înainte de începerea lucrărilor de execuție, o asigurare pe 

perioada de execuție a lucrărilor ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările 

executate. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va 

fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 

18.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru 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, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina 

achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia, pe perioada de execuție a lucrărilor. 

19. Amendamente 

19.1 – Partile contractuale au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor 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. 

19.2- Prezentul contract poate fi modificat prin act aditional cu acordul partilor. 

20. Forță majoră 

20.1 – Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

20.2 – Forta majora exonoreaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

20.3 – Indeplinirea contractului ca fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

20.4 – Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 

imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie 

in vederea limitarii consecintelor. 

20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

20.6 – Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare  de 2 

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

contract, fara ca vreuna dintre partii sa poata pretinde celeilate daune-interese. 

21. Soluționarea litigiilor 

21.1 – 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. 

21.2 – Daca achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta 

contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoaresti 

competente din raza de domiciliu a executantului. 

22. Limba care guvernează contractul 

22.1– Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

23. Comunicări 

23.1 – (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezetului contract, trebuie sa 

fie transmisa in scris. 



(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 

primirii. 

23.2 – Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail. 

24. Legea aplicabilă contractului 

24.1 – Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

      Partile au inteles sa incheie astazi, …………………. prezentul contract in 2 exemplare, unul 

pentru executant si unul pentru beneficiar. 
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