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CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE  LUCRĂRI 

 

nr.______________data_______________ 

 

 

Având ca temei legal: 

Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea 

Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;  

 

Sa încheiat prezentul contract de achiziție publică de  lucrări 

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1. MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, jud. Brașov, tel.  0368402949, 

fax 0368402805, email secretariat@primariafagaras.ro, CUI 4384419, reprezentat legal prin Sucaciu 

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

și  

1.2. ……... ................ ........................... ……………. denumirea operatorului economic adresă 

.................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare 

.................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă) 

..........................................................................reprezentată prin ............................................................................................... 

(denumirea conducătorului), funcția............................................... în calitate de executant, pe de altă parte. 

 

 

2. DEFINIŢII  

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a) contract –prezentul contract și toate anexele sale; 

b) achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c) prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrala și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract; 

d) amplasamentul lucrării –locul unde executantul executa lucrarea. 

e)  forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu 

putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și 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 forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea 

o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din părți; 

f) Zi - zi calendaristica; an- 365 zile. 

g) act aditional - acordul scris de voință al părților prin care se modifica termenii și conditiile 

contractului de lucrari.  
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h) penalitate contractuala - despăgubirea stabilita în contractul de lucrări ca fiind plătibila de 

către una din părțile contractante către cealalta parte în caz de neîndeplinire în termen sau 

indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor din contract; 

i) termene limita: perioade din contract care vor începe sa curga din ziua urmatoare emiterii 

actului sau producerii evenimentului care reprezinta momentul de inceput al perioadelor respective. 

în cazul în care ultima zi a termenului se împlineste intr-o zi nelucratoare, termenul va expira la 

sfarsitul urmatoarei zile lucratoare. 

j) garanția de buna execuție suma de bani care se constituie de către contractant în scopul 

asigurarii autorității contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa și în perioada convenita a 

contractului.  

k) garanția tehnica acordata lucrărilor: perioada de timp cuprinsa intre data recepției la 

terminarea lucrărilor și data recepției finale.   

 

3. INTERPRETARE 

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

include forma de plural și viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând și 

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

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

specifica în mod diferit. 

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

 

 

CLAUZE OBLIGATORII 

 

 

4. OBIECTUL CONTRACTULUI 

4.1. Obiectul contractului îl reprezintă „Amenajare Fântână Arteziană Casa de Cultură Făgăraș” 

4.2. Executantul se obligă să execute, să testeze și să finalizeze lucrările și să remedieze orice defecte 

rezultate în urma executării prezentului contract , la obiectivul de investiție Fântână Arteziană Casa 

de Cultură Făgăraș 

Cod CPV: 45453000-7 – Lucrări de reparații generale și de renovare 

 

5. PREŢUL CONTRACTULUI  

5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, plătibil 

executantului de către achizitor, este de ……………., la care se adaugă TVA în sumă de ………….. lei, 

valoarea totală a contractului fiind…………….. lei. 

 

6.  DURATA CONTRACTULUI 

6.1. Contractul intra în vigoare la data semnării lui de către ultima parte și este valabil până la 

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți, iar Contractul opereaza 

valabil între părți, potrivit legii, ofertei si documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare 

și până la epuizarea convențională sau legală a oricarui efect pe care îl produce. 

6.2. Durata de execuție a lucrărilor este de 6 luni calendaristice de la data prevăzută în Ordinul de 

începere a lucrărilor. 

 

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

7.1. Prin documentele contractului se înțelege: 

1. prezentul Contract de achiziție de lucrări,  

 și 

2. următoarele Anexe: 
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a) caietul de sarcini inclusiv clarificările și sau măsurile de remediere aduse până la 

depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare; 

b) propunerea tehnică, inclusiv clarificările din perioada de evaluare; 

c)  propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare; 

d) garanția de bună execuție a contractului; 

e) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț conform legii, dacă este cazul; 

f) contractele încheiate cu subcontractanții, dacă este cazul; 

g) acord de asociere, dacă este cazul; 

h) graficul general de realizare a investiției; 

 

8. EXECUTAREA CONTRACTULUI  

8.1. Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție, predarea 

amplasamentului si primirea ordinului de începere a executiei. 

 

9. STANDARDE 

9.1. Executantul se obliga ca la data recepției, lucrările executate vor avea calitatea declarata de către 

acesta in contract, vor corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu vor fi afectate de vicii care 

ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare conform condițiilor normale de folosire 

sau celor specificate in contract. 

 

10. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE EXECUTANTULUI  

10.1. Executantul se obligă să execute, să finalizeze lucrările, să întocmească documentațiile tehnice 

pentru branșamente/racorduri și să furnizeze dotările PSI, în conformitate cu obligațiile asumate prin 

prezentul contract. 

10.2.  (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile 

ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract.  

 (2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive 

cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în 

contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

10.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor 

operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea 

prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.  

 (2) Un exemplar din documentația predată de către achizitor executantului va fi ținut de acesta 

în vederea consultării de către Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și 

Amenajarea Teritoriului, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 

      (3)  Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul și caietele de sarcini care nu au fost întocmite 

de el.  

 (4) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, caietele de măsurători 

(atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice 

alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 

10.4.  (1) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice 

problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră 

că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în 

scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția 

cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

 (2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin.(1) determină 

dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe 

cheltuiala achizitorului. 
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10.5.  (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de 

achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor 

umane necesare îndeplinirii responsabilității respective. 

 (2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica 

eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul 

datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, 

executantul are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite 

la trasarea lucrărilor.  

10.6. Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația: 

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier 

este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și 

lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de 

ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, 

îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor 

sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării 

confortului riveranilor;  

c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului 

și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau 

altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru. 

10.7. Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de 

începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.  

10.8.  (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, 

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 și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care 

deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

 (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, 

daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 

legătură cu obligația prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

10.9.  (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică 

cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul 

propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi 

vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod 

inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe 

șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau 

distrugeri ale drumurilor și 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 șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, 

instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva 

tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

10.10.   (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația: 

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier; 

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

c) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare, în măsura în care acestea provin din lucrările 

proprii. 
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 (2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai 

acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 

îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție. 

10.11.  Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, 

ivite într-un interval de 3 ani de la recepția lucrării și, după împlinirea acestui termen, pe toată durata 

de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării proiectelor 

și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării. 

10.12.  Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i. reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

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

materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau 

încorporate în acestea; și 

ii. daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației 

în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini 

întocmit de către achizitor. 

10.13.  Executantul se obligă să respecte normele referitoare la condițiile de muncă și protecția 

muncii. 

10.14.   Eventualele evenimente, accidente de munca produse pe perioada derularii contractului se 

vor înregistra si declara de prestator în calitate de angajator. 

10.15.  Pe lângă obligațiile stabilite prin prezentul contract, Executantului îi revin toate obligațiile și 

răspunderile prevăzute la art. 25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. Acesta va executa, testa și termina Lucrările în conformitate cu 

prevederile Contractului și instrucțiunile Achizitorului și va remedia orice defecte ale Lucrărilor. 

 

11. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI 

11.1. Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru execuția, finalizarea 

lucrărilor care fac obiectul contractului prevăzute la art. 4.1.. 

11.2. La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare 

execuției lucrărilor. 

11.3. (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit 

altfel, următoarele: 

- amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

- suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier; 

- căile de acces rutier și racordurile de cale ferată; 

- racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului 

șantierului. 

 (2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către executant. 

11.4. Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, întreaga documentație necesară 

pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, în două exemplare, la termenele stabilite prin 

graficul de execuție a lucrării. 

11.5. Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de 

circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția executantului, precum și pentru materializarea 

cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 

11.6. Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de 

la notificarea executantului. 

11.7. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații 

furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale. 

 

 



 

6 

 

12. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR  

12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să își îndeplinească obligațiile 

asumate prin contract, achizitorul are dreptul de percepe un cuantum de 0,15 % /zi (dar un mai puțin 

de cuantumul stabilit prin art.3 alin 2 din OG nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și 

penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare) din valoarea contractului până la 

îndeplinirea obligației respective, dar nu mai mult decât valoarea contractului. 

12.2. În cazul în care achizitorul, nu își onorează obligațiile în termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, Executantul are dreptul de percepe penalități în cuantum de 0,15 % /zi, din plata 

neefectuată până la îndeplinirea obligației respective, dar nu mai mult decât valoarea contractului. 

12.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin contract de către una dintre părți, în mod culpabil și 

repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de plin drept fără intervenția 

instanțelor judecătorești și de a pretinde plata de daune-interese. Penalitățile și daunele interese nu 

pot depăși valoarea contractului. 

12.4. Oricare dintre părțile contractante are dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 30 

de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care 

conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv 

nu ar mai fi posibilă.  

12.5. Oricare dintre părțile contractante are dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată celeilalte părți, fără nicio compensație, dacă aceasta din urmă dă faliment, cu condiția ca 

încetarea contractului să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru 

partea aflată în faliment. În acest caz, partea lezată are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru cota din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a 

contractului. În situația în care împotriva uneia dintre părți a fost declanșată procedura insolvenței, 

fiecare dintre părți are dreptul de a decide cu privire la continuarea relației contractuale. 

12.6. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat 

incetarea contractului 

 

CLAUZE SPECIFICE 

 

 

13. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 

13.1. Executantul  se obliga sa constituie garanția de buna execuție a contractului în termen de 

maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. Acest termen poate fi prelungit la 

solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de 

achiziție publică.  

13.2. Garanția de buna execuție va fi   în procent de 5% din valoarea fără TVA a contractului. Perioada 

de valabilitate a garanției de buna execuție va fi de la data constituirii conform prevederilor prezentei 

clauze pana la data recepției finale.  

13.3. Garanția de buna execuție trebuie să fie necondiționată și irevocabilă și se va constitui prin una 

din următoarele modalități, devenind anexa la contractul încheiat : 

a)   virament bancar;  

b)   instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:  

 (i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;  

  (ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat 

pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA 

și respectiv pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală 

cu 7.000.000 lei fără TVA;  

 (iii) asigurări de garanții emise:  
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        – fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau 

într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul 

Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;  

        – fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară;  

c)   depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;  

d)   rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazul garanției de bună 

execuție; 

e)   combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c). 

 (2) În cazul prevăzut la lit. (c), executantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția 

autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în 

administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel 

deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului, fără TVA.  

 (3) Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de 

disponibil prevăzut la alin. (2) prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite executantului 

până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție. 

 (4) Contul de disponibil prevăzut la alin. (2) este purtător de dobândă în favoarea furnizorului. 

13.4. (1) În situația în care părțile convin prelungirea termenului de execuție a lucrării contractate,  

pentru orice motiv (inclusiv forța majora), executantul are obligația de a prelungi valabilitatea 

garanției  de buna execuție. 

 (2) Garanția de buna execuție ce se va prelungi va fi valabila  de la data expirării celei inițiale pe 

perioada de prelungire a termenului de execuție până la semnarea procesului-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor. 

13.5. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, în limita 

prejudiciului creat, dacă executantul nu își executa, executa cu întârziere sau executa necorespunzător 

obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună 

execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile 

care nu au fost respectate.    

13.6. Achizitorul se obliga sa restituie garanția de buna execuție  după cum urmează: 

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

recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenții asupra ei, iar 

riscul pentru vicii ascunse este minim; 

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor 

executate, pe baza procesului-verbal de recepție finala. Procesele-verbale de recepție finala 

pot fi întocmite și pentru părți din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere 

fizic și funcțional. 

13.7. Garanția tehnica a lucrărilor/garanția lucrărilor este distincta de garanția de buna execuție a 

contractului. 

 

14.  ÎNCEPEREA ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR 

14.1. (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în maxim 5 zile de la data prevăzută în acest 

sens în ordinul de începere a lucrărilor. 

 (2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului și Inspectoratul de Stat în Construcții data 

începerii efective a lucrărilor. 

14.2.  (1) Executantul va prezenta, la semnarea contractului, graficul de execuție, alcătuit în ordinea 

tehnologica de execuție. în cazul în care, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concorda cu graficul de 

execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea 

terminării lucrărilor la data prevăzută în prezentul contract. Graficul revizuit nu îl va absolvi pe 

executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.  
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 (2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu 

își îndeplinește îndatoririle prevăzute la pct. 10.2 alin (2), achizitorul este îndreptățit să-i fixeze 

executantului un termen pana la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul 

neconformării, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat. 

14.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili 

conformitatea lor cu specificațiile din anexele la prezentul contract. Părțile contractante au obligația de 

a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, 

 și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă 

este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 

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

munca, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor 

asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  

14.4. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare 

care pot aparea și asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrările, pot provoca intarzieri în 

executia lucrărilor. Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o estimare a efectului 

anticipat al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare a 

acestora. 

14.5. (1) Materialele puse în opera trebuie sa fie de calitatea prevăzută în proiect; verificările și 

testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției 

provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în caietele de sarcini și în cadrul Programului 

de Control și Urmărire a Calității. 

 (2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru 

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

aferenta acestora, revin executantului.  

 (3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în opera vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare 

calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, 

achizitorul  va suporta aceste cheltuieli. ” 

14.6. Lucrările, componentele, materialele și produsele se vor conforma specificațiilor, schițelor, 

studiilor, modelelor, eșantioanelor și altor cerințe prevăzute de contract care trebuie să fie la 

dispoziția achizitorului (reprezentantului acestuia) în scopul identificării pe toata perioada execuției. 

14.7. Executantul este singurul responsabil față de achizitor pentru furnizarea și punerea în opera a 

materialelor precum și pentru defecțiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor. 

14.8. Executantul garantează că materialele, furniturile și echipamentele utilizate sunt noi, de prima 

calitate, standardizate și ușor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile și 

echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificațiile tehnice și reglementările și normele 

europene precum și cu dispozițiile din documentele contractului. 

14.9.  (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 

achizitorului. 

 (2) Executantul are obligația de a notifica achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrări sunt 

finalizate, pentru a fi examinate și măsurate. 

 (3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția 

achizitorului, și de a reface aceasta parte sau părți de lucrare, dacă este cazul, cu excepția cazului în 

care la finalizarea lucrării ascunse au fost examinate de părți prin semnarea procesului-verbal. 

 (4) In cazul in care se constata ca lucrările sunt de calitate corespunzătoare si au fost executate 

conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate 

de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 

 

15. ÎNTÂRZIEREA ŞI SISTAREA LUCRĂRILOR 

15.1. În cazul în care:  
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i. volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

ii. condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau 

iii. oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta, 

îndreptățesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei 

părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul; 

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului. 

 

16. FINALIZAREA LUCRĂRILOR 

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

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

calculează de la data începerii lucrărilor. 

16.2.  (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 

îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție. 

 (2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, 

achizitorul va  convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, 

acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După 

constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, 

achizitorul va convoca comisia de recepție. 

16.3. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 

prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de 

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

16.4. Recepția la terminarea lucrărilor se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de 

vedere fizic și funcțional. 

 

17. PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR 

17.1. Perioada de garanție  este de 36 luni calendaristice (3 ani) si decurge de la data recepției la 

terminarea lucrărilor și până la recepția finală. 

17.2.  (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a 

executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror cauză 

este nerespectarea clauzelor contractuale. 

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

proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

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

contractului; sau 

ii) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a 

lucrărilor; sau 

iii) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau 

implicite care îi revin în baza contractului. 

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

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

suplimentare. 

17.3. În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17.2 alin.(2), achizitorul este 

îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor 

lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia. 

 

18. MODALITĂŢI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ 

18.1.  Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face numai după emiterea 

facturii, ca urmare a aprobării situațiilor de lucrări/recepției de către achizitor a lucrărilor și  
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a  documentației tehnice. 

18.2. Factura fiscală va fi emisă în sistemul Ro-eFactura, potrivit prevederilor OUG nr. 120/2021, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2022. Plata se face, prin virament bancar, în baza facturii 

fiscale, emisă de către executant la care se va anexa situațiile de lucrări aprobate de AC și dirigintele de 

 șantier, a procesului verbal de recepție pentru documentațiile tehnice branșamente/racorduri, pentru 

suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în contul contractantului 

indicat în contract. 

18.3. Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare. 

18.4. Executantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se 

obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, aferente acestora. 

Atât sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la încasare 

până la constatarea lor), vor fi stabilite în urma verificărilor executate de către organele de control 

intern. 

18.5. Se acceptă plăți parțiale pentru lucrările executate. 

 (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea 

lucrărilor executate conform contractului și în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să 

fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și 

sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru 

servicii făcute executantului și 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) Situațiile de plată provizorii se confirmă în termen de 5 zile lucratoare de la depunerea 

acestora la autoritatea contractanta. 

 (3) Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influențează 

responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, 

ca recepție a lucrărilor executate. 

18.6. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive 

de către achizitor. Termenul de verificare și confirmare de către achizitor a situației de plată definitive 

este de 10 zile lucratoare de la data înregistrării acesteia la sediul achizitorului. Dacă verificarea se 

prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor 

care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. 

18.7. Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepție finală nu va fi 

semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 

Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata 

ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea 

certificatului de recepție finală. 

 

19. ACTUALIZARE /AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI. 

19.1. Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de 

valabilitate, se va efectua în condițiile legislației privind achizițiile publice. 

 

20. MODIFICĂRI ȘI AMENDAMENTE 

20.1. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în 

condițiile prevăzute în legislația achizițiilor publice, prin act adițional la prezentul contract. 

 

 

21. CESIUNEA 

21.1. Executantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin 

prezentul contract. 

21.2.  (1) Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea lucrărilor executate în 

condițiile prevăzute de dispozițiile Codului Civil.  
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 (2)  Solicitările de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condițiile 

alin.1 .  

21.3. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind obligațiile sumate prin 

contract. 

 

22. SUBCONTRACTANTI 

22.1. Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași 

condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

22.2. (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 

cu subcontractanții desemnați. 

 (2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate 

cu aceștia se constituie în anexe la contract. 

22.3.  (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește 

contractul. 

 (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își 

îndeplinește partea sa din contract. 

 (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceștia nu își 

îndeplinesc partea lor din contract. 

22.4. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa 

din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și va fi notificată 

achizitorului.  

 

23. PRELUCRAREA  DATELOR  CU  CARACTER  PERSONAL 

23.1. Colectarea,  prelucrarea și stocarea/arhivarea  datelor cu caracter personal se vor realiza în 

conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, precum și cu respectarea legislației 

naționale în materie, în scopul implementării și monitorizării proiectului, realizării obiectivului 

contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum și în scop statistic. 

23.2. Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679 / 2016, vor fi 

prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de 

verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru care s-a perfectat 

prezentul contract. 

23.3. Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor 

atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a 

datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer către terți 

ori publicare pe surse publice interne sau externe. 

23.4. Părțile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale toate 

condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității 

datelor cu caracter personal. 

23.5. Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității 

prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a 

măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de 

Supraveghere a  

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile 

Regulamentului (UE) 679 / 2016. 

23.6. Părțile contractuale, prin reprezentații desemnați să prelucreze datele cu caracter personal din 

actualul contract și acte adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar al prezentului 

contract sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele activităților de prelucrare conform art. 30 din 

Regulementul (UE) 679 / 2016, precum și a consimțământului persoanelor vizate făcând dovada 

acestora în scris și format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de către ANSPDCP.  
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24. FORŢA MAJORĂ 

24.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

24.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 

24.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fară a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

24.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și 

în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării 

consecințelor. 

24.5. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

24.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără 

ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

25. ÎNCETAREA ȘI DENUNȚAREA UNILATERALĂ A CONTRACTULUI 

25.1. Prezentul contract încetează în următoarele situații:  

a) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului 

contract și legislației aplicabile; 

b) prin acordul părților consemnat în scris; 

c) prin reziliere/rezoluțiune, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută 

necorespunzător obligațiile contractuale. 

d) prin denunțare unilaterală, conform dispozițiilor prezentului contract. 

25.2. În situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de 

către Furnizor a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de 

clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.  

25.3. În situația în care executarea parțiala a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea 

obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform 

dispozițiilor legale, Furnizorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în 

cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract. 

25.4. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu 

notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea 

respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea 

obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data 

primirii notificării.  

25.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între 

părțile contractante. 

25.6. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului 

contract. 

25.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare, în cel mult 15 zile 

de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub 

condiția notificării furnizorului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării. 

25.8. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului 

Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile 

dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate 

a acestuia în una 

dintre următoarele situații:  

a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea 

nr.98/2016 privind achizițiile publice;  
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b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Furnizorului având în vedere o încălcare gravă a 

obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o 

decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene;  

c) în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în 

vigoare. 

 

26. CLAUZE ANTICORUPȚIE 

26.1. (1) Este strict interzis contractanților, subcontractanților și altor terți implicați în derularea 

acestui contract să ofere, să solicite sau să accepte, pentru sine sau pentru un terț, un avantaj 

patrimonial sau nepatrimonial sau promisiunea directă sau indirectă a unui astfel de avantaj pentru 

câștigarea și/sau executarea prezentului contract, dacă această faptă poate fi calificată drept faptă 

ilegală sau penală, în conformitate cu legislația românească și legislația națională aferentă fiecărei 

părți implicate. 

 (2) În cazul în care se identifică practicarea sau tentativa de a practica activitățile prevăzute la 

alin. (1) din prezenta clauză, contractul va fi considerat nul de drept, fără însă a anula eventualele 

răspunderi disciplinare, civile și penale față de cei implicați în activitățile prevăzute la alin. (1)  din 

prezenta clauză. 

 (3) Regulile de mai sus se aplică oricărei modificări sau act adițional la prezentul contract. 

 

27. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

27.1. Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

27.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și executantul nu reușesc să 

rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de 

către instanțele judecătorești competente.  

 

28. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

28.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

29. COMUNICĂRI 

29.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris.  

 (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul 

primirii. 

 (3) Termenul de răspuns al părților la corespondența primită cu privire la derularea 

contractului va fi de maxim 5 zile de la data comunicării. 

29.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

30. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

30.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

31. DISPOZIȚII FINALE 

31.1. Orice modificare a contractului este valabilă numai cu acordul scris al părților, prin act adițional. 

31.2. Prezentul contract a fost încheiat la sediul achizitorului, în 2 (două) exemplare originale, câte un 

exemplar pentru fiecare parte contractantă. 

 

 

ACHIZITOR 

MUNICIPIUL  FĂGĂRAŞ 

EXECUTANT 

............................................... 
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