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CONTRACT DE LUCRĂRI 

Nr. ............ 

 

 

Articol 1. Părţile contractante 

In temeiul Legii 98 din 2016 şi completărle ulterioare din Normele de aplicare a Legii 98/2016, 

cuprinsa in  HG 395.2016 şi a celorlalte acte normative aprobate în aplicarea acesteia, privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, s-a încheiat prezentul contract de execuţie lucrări, între 

 

Autoritatea contractantă:  

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TIMIŞ 

cu sediul în Timişoara, Adresa sediu P-ta Regina Maria , telefon 0256/490281 ; 0256/494030;  fax 

0256/407066,  cont trezorerie RO47TREZ24A680600200200X, cod fiscal 17090636, reprezentată 

prin d-na Valentina Emilia Milutinovici , Director General  în calitate de achizitor, pe de o parte 

 

 

cu sediul în  ........, nr. ......,  județul ........, telefon ..........., e-mail ............,  număr de  înmatriculare la 

Registrul Comertului .............., cod fiscal ................., cont trezorerie ..................., deschis la Trezoreria 

.........., reprezentată prin domnul ......................, având funcția de ..................., în calitate de executant, 

pe de altă parte. 

 

Articol 2. Definiţii  

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 – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea 

fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 

îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 

inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea 

celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 

obligaţiilor uneia din părţi; 

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

g. act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de presări servicii;  

h. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă 

de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din 

contract; 

i. termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului 

sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul 

în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul 

următoarei zile lucrătoare; 

j. garanţia de bună execuţie: suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării 

autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului;  
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k. garanţia acordată lucrărilor: perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea 

lucrărilor şi data recepţiei finale.  

l. subcontractant - orice operator economic care nu este parte a prezentului contract de achiziţie 

publică şi care execută/prestează şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale serviciilor/lucrărilor 

sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie 

publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în 

acest scop; 

m.  recepția la terminarea lucrărilor – recepția efectuată la terminarea completă a lucrărilor sau a 

unui obiect de investiție, independent fizic  și care poate fi utilizat separat din punct de vedere 

funcțional;  

n.  recepția finală – recepția efectuată la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor;  

p.  ordin - orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant privind execuţia 

lucrărilor. 

o.  grafic de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, şi 

care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de referinţă în vederea 

monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în conformitate cu contractul; 

 

 

Articol 3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

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

feminin şi 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 specifică 

în mod diferit. 

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

 

 

Clauze Generale 

 

Articol 4.  Obiectul contractului 

4.1 - Obiectul principal al contractului: ÎNLOCUIRE TÂMPLĂRIE, cod CPV 45421131-1  , la 

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Lugoj.  

4.2 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte ale lucrării,                                                                              

în conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, oferta depusă și termenele și obligaţiile asumate prin 

prezentul contract. 

4.3 - Achizitorul se obligă să plătească executantului  preţul convenit în prezentul contract pentru 

lucrările prevăzute la 4.1.  

 

Articol 5. Preţul contractului 

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv pentru execuţia, finalizarea lucrărilor 

şi remedierea oricăror defecţiuni plătibil executantului de către achizitor, este de ............. lei fără 

TVA. 

 

Articol 6. Durata contractului 

6.1 - Contractul pentru execuţia de lucrari intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi îşi 

produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi 

eliberarea garanţiei de bună execuţie. 

6.2 - Durata contractului se va decala corespunzător cu numărul de zile calendaristice în cazul în care 

intervine orice fel de suspendare a executarii contractului intervenita din motive obiective. 
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Articol 7. Executarea contractului  

7.1 – Termenul de executie al lucrarilor este de 60 zile de la primirea ordinului de începere. Ordinul 

de începere va fi transmis după constituirea garantiei de bună executie și după ridicarea restrictiilor 

privind accesul în centrele DGASPC Timis. 

 

Articol 8. Documentele contractului 

8.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini nr. ..........; 

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

c) graficul de execuţie; 

d) alte anexe. 

8.2. În conformitate cu obligaţiile asumate prin depunerea ofertei, executantul a verificat în teren 

situaţia reală a lucrărilor ce urmează a fi executate, asumându-şi documentele anexate de acesta 

(devizul ofertă, graficul de execuţie, etc.)  

8.3.  În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 

ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează 

prevederile caietului de sarcini. 

 

Articol 9. Protecţia patrimoniului cultural naţional   

NU ESTE CAZUL 

 

Articol 10. Obligaţiile executantului   

10.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile 

ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. 

(2) 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 masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 

deduce în mod rezonabil din contract.   

10.2 - Executantul este pe deplin responsabil pentru 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.  

10.3 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere 

a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.  

10.4 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în 

măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

 a) confortul riveranilor, sau 

 b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 

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

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

10.5 - Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

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

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

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii 

de orice fel, care nu mai sunt necesare. 

10.6 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrarilor, ivite 

într-un interval de 36 luni de la recepţia lucrării. 

10.7  -  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
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i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

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

materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia 

lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației 

în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini;  

10.8 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, 

următoarele: 

    a) factura fiscală; 

    b) situaţia de lucrări, avizată de către Achizitor; 

    c) proces-verbal de recepţie, avizat de Achizitor; 

    d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă; 

    e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import; 

    f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate; 

    g) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control calitate, 

verificări şi încercări); 

10.9. – În situația în care Executantul se prezintă cu oferta asociată, fiecare societate membră a asocierii 

are obligaţii comune şi individuale faţă de achizitor în executarea contractului. 

10.11 -  Executantul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a 

achizitorului. 

 

Articol 11. Obligaţiile achizitorului 

11.1 – (1) La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 

necesare execuţiei lucrărilor. 

           (2)  Achizitorul are obligaţia de a emite ordin de începere a lucărilor, după constituirea garanției 

de bună execuție.  

11.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit 

altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 

c) căile de acces rutier; 

d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 

amplasamentului şantierului. 

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către executant. 

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

pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a 

lucrării. 

11.4. Achizitorul are obligaţia de a examina şi recepționa lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile 

lucrătoare de la notificarea executantului.  

11.5. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii 

furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile transmise în scris, executantului. 

 

 

Articol 12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

12.1 – În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 

asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere, din preţul contractului rămas 

de executat, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, iar executantul se obligă să platească această 

suma. 
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12.2 – În cazul în care achizitorul nu îşi onorează facturile asumate, atunci acestuia îi revine obligaţia 

de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de de 0,05% pentru fiecare zi de 

intarziere, din plata neefectuată. 

12.3 – Nerespectarea de catre una dintre parti a obligatiilor prevazute in prezentul contract da dreptul 

partii lezate sa considere contractul reziliat de plin drept fara nicio alta formalitate si fara nicio alta 

procedura judiciara sau extrajudiciara. 

12.4 – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricand la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

furnizorului, fără nicio compensaţie, din momentul in care intra sub incidenta  Legii nr.85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 

condiţia ca această renuntare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire 

pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 

partea din  contract executata pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 

12.5 - În cazul în care unele cheltuieli aferente prezentului contract nu sunt rambursate de către 

Finanțator din cauza faptului că executantul lucrărilor nu a furnizat documentele şi/sau informaţii 

suplimentare solicitate de acesta, achizitorul va deduce valoarea cheltuielilor nerambursate din vina 

executantului din facturile emise de executant. Dacă acest lucru nu mai este posibil, atunci executantul 

va trebui să plătească achizitorului valoarea cheltuielilor nerambursate din motive care aparţin 

executantului lucrărilor. 

12.6.- În cazul în care nu sunt rambursate de către Finanțator unele cheltuieli din motive care revin 

executantului, chiar dacă lucrările au fost acceptate şi/sau recepţionate de către achizitor, achizitorul 

va deduce valoarea cheltuielilor nerambursate din vina executantului din facturile emise de executant. 

Dacă acest lucru nu mai este posibil, atunci executantul va trebui să plătească achizitorului valoarea 

cheltuielilor nerambursate. 

 

 

Clauze Specifice 

 

 

Articol 13. Garanţia de bună execuţie a contractului 

13.1 Este in in cuantum de  ........  lei ( 10% din pretul contractului fără TVA), constituirea acesteia se 

va face in termen de 5 zile lucrătoare  de la semnarea contractului de catre ambele parti, in conformitate 

cu art.39 si art.40 din HG 395/2016 (exclus retineri succesive). Executantul se obligă ca, în termen 

de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, să prezinte dovada constituirii garantiei de 

buna executie, pentru lucrarea ce face obiectul prezentului contract. 

13.2 – Achizitorul se obligă să elibereze ordinul de incepere pentru executia lucrarilor numai după ce 

Executantul  a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.  

13.3 – Perioada Garantiei de buna executie se intinde pe toata durata contractului incluzand si actele 

aditionale, la care se adauga 30 de zile. Executantul este obligat sa prezinte documente justificative 

din care sa rezulte prelungirea garantiei de buna executie pe toata durata contractuala. 

13.4 –  In cazul in care pe parcursul executarii contratului se suplimenteaza cantitatile de lucrari in 

conditiile legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor publice, Executantul are obligatia de a completa 

garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contractului. 

13.5 – Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau 

execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 

asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Executantului, 

precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.   

13.6 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează: 
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    a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie 

la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii 

ascunse este minim; 

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

baza procesului-verbal de recepţie finală. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru 

părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 

13.7 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului 

 

14. Începerea şi execuţia lucrărilor  

14.1. (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data înscrisă în ordinul de începere a 

lucrărilor. 

(2) Predarea amplasamentului se va face numai după constituirea garanţiei de bună execuţie a 

contractului și în baza ordinului de începere a lucrărilor 

(3) În vederea predării amplasamentului achizitorul  va emite ordinul de începere a lucrării comunicat 

în scris executantului prin care va solicita prezentarea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare în vederea 

preluării amplasamentului, semnării procesului verbal de predare-primire și începerii execuției lucrării. 

(4) Executantul are obligaţia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire 

şi de a începe executarea lucrării cel mai târziu la expirarea termenului prevăzut în ordinul de începere 

a lucrărilor la art. 14.1 alin. (3), sub sancţiunea aplicării de penalităţi pentru fiecare zi de întarziere în 

cuantumum de 0,5 % din valoarea contractului fără TVA. 

(5) Executantul nu datorează penalităţi pentru nepreluarea amplasamentului, în termenul prevăzut la 

art.14.1. alin.(3), dacă acest fapt se datorează vinei achizitorului sau unui caz de forţă majoră. 

(6) Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului şi neînceperea executării lucrării 

contractate în termenul  de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut în ordinul de începere, atrage 

rezilierea contractului cu consecinţa reţinerii garanţiei de bună execuţie şi suplimentar plata de daune-

interese pentru diferenţa dintre cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului şi valoarea 

garanţiei de bună execuţie constituită. Rezilierea intervine de drept fără punere în întârziere şi fără a fi 

necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi. 

 (7) Consecinţele menţionate la pct. 14.1. alin. (6) nu se vor produce în cazul în care depăşirea 

termenului se datorează vinei achizitorului sau unui caz de forţă majoră. În această situaţie, executantul 

are dreptul să solicite încheierea unui act adiţional prin care se va prelungi termenul de execuţie cu 

durata întarzierii provocate de către achizitor. Dacă termenul de începere al lucrărilor a fost depăşit 

din vina exclusivă a achizitorului, executantul va avea dreptul la repararea prejudiciului efectiv. 

14.2. - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili 

conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract.  

14.3. - Materialele folosite trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie.      

14.4.- Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 

achizitorului prin reprezentantii săi. 

 

 

Articol 14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 

14.1 - 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.     
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14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua 

ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termenul prevazut la clauza 17.1. 

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 

c) 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: 

- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.     

 

Articol 15. Finalizarea lucrărilor 

15.1 - Lucrările vor fi finalizate, în conformitate cu termenele asumate in prezentul contract și în 

conformitate cu prevederile graficului de execuție a lucrărilor. 

15.2 - (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 ca 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. 

15.3 - 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. 

 

 

Articol 16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

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

si  este de 36 luni, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcțiilor 

executate,  pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de execuţie. 

16.2 - (1) În perioada de garanţie, termen stabilit conform art. 16, executantul are obligaţia, în urma 

dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a 

viciilor, contracţiilor 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: 

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

contractului;  

b) 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 prezentului contract, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări 

suplimentare. 

16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 16.2 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. 

 

Articol 17. Modalităţi de plată 

17.1 – Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant in 30 zile de la receptia la terminarea 

lucrarilor. Documentele necesare efectuării plății sunt cele menționate la pct. 10.8 din prezentul 

contract. 
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unt în litigiu va fi platită imediat. 

17.2 – 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. 

 

Articol 18. Ajustarea preţului contractului 

18.1 - Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.  

 

Articol 19. Asigurări 

19.1 – Nu e cazul. 

19.2 - 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. 

 

Articol 20. Amendamente  

20.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 

interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului. 

20.2 – Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți 

propunerea de modificare a Contractului cu respectarea clauzelor prevăzute la Articolul 28 Comunicări 

cu cel puțin 5 zile înainte de data la care se consideră că modificarea ar trebui să producă efecte. 

20.3 - Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, 

viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii 

contractului. 

20.4 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 

adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii.  

 

Articol 21. Cesiunea 

21.1- Este  permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile născute rămânând 

în sarcina părtilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 

 

Articol 22. Subcontractanţi  

22.1. – Executantul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 

contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care executantul a semnat contractul cu 

achizitorul. 

22.2. - (1) Executantul are obligaţia ca, la încheierea contractului, să prezinte achizitorului toate 

contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere / identificare ale acestora, cât şi contractele 

încheiate cu aceştia constituie anexe la contract şi fac parte integrantă din acesta. 

22.3. - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Executant de modul în care îşi îndeplineşte 

partea sa din contract. 

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 

îndeplinesc partea lor din contract. 
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22.4. - Executantul poate schimba subcontractantul/ subcontractanţii numai dacă acesta/ aceştia nu şi-

a(u) îndeplinit partea ce îi/le revenea din contract. Schimbarea subcontractantului/ subcontractanţilor 

va fi notificată achizitorului şi nu va genera modificări ale preţului contractului. 

22.5 (1) -Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din Contract îndeplinite de către 

subcontractanţi dacă aceştia şi-au exprimat în mod expres aceasta opţiune, conform dispoziţiior legale 

aplicabileprivind achiziţiile publice. 

(2) - În aplicarea prevederilor art. 22.5 (1) subcontractanţii işi vor exprima la momentul nominalizării 

lor în ofertădar nu mai târziu de data încheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora în 

Contract, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de catre Achizitor.  

(3)Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia 

acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, Executant şi 

Subcontractant sau de Achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Executantul 

blocheaza confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.  

 

Articol 23. Forţa majoră 

23.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

23.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

23.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

23.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat 

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

consecinţelor. 

23.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 30 zile, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

Articol 24. Soluţionarea litigiilor 

24.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

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

îndeplinirea contractului. 

24.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecatoreşti de la sediul Achizitorului. 

 

25. Încetarea şi rezilierea contractului 

25.1. - Prezentul contract va înceta automat dacă în termen de 5 (cinci) zile de la data emiterii ordinului 

de începere a lucrarilor, executantul nu a demarat execuţia contractului în cauză. 

25.2. - Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 

15 zile executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau 

instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 

a)  executantul nu execută  contractul în conformitate cu obligaţiile asumate; 

b) executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului; 

e) executantul  face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub 

controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a 

suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară 

reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional; 

f) executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă; 
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g) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe 

care Achizitorul îl poate justifica; 

h) împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire 

la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în 

dauna intereselor financiare ale CE; 

j) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 

juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări 

sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract; 

k) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului ; 

l) executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează 

garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele. 

 

25.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, fără 

somaţie, punere în întârziere sau intervenţia instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune – 

interese. 

25.4 - În cazul încetării contractului indiferent din ce cauză, toate documentele și lucrările executate 

până la data încetării, indiferent de faza lor de execuţie, devin proprietatea Achizitorului în baza 

prevederilor din prezentul contract. 

 

Articol 26. Protecţia datelor cu caracter personal 

26.1 – La semnarea prezentului contract, reprezentanţii părţilor iau cunoştinţă despre prelucrarea 

datelor cu caracter personal de către cealaltă parte şi îşi exprimă acordul/consimţământul în mod liber, 

expres şi neechivoc cu privire la astfel de prelucrări pentru executarea prezentului contract şi pentru 

îndeplinirea obligaţiilor legale din domeniul fiscal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 

2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date. 

26.2 – Părţile contractante vor prelucra datele cu caracter personal ale reprezentanţilor legali şi ale 

persoanelor de contact, precum şi ale oricărei persoane care are legătură cu încheierea şi executarea 

Contractului, pe tot parcursul perioadei în care sunt prestate serviciile în baza Contractului precum şi 

ulterior pentru o durată conformă cu prevederile legale aplicabile. 

26.3 – Părţile vor prelucra datele cu caracter personal în baza principiilor generale ale legalităţii, 

echităţii, transparenţei, limitării scopului, minimizării datelor, acurateţei, limitării stocării, integrităţii, 

confidenţialităţii şi responsabilităţii. 

26.4 – Părţile se obligă, de asemenea, să ia, pe propria răspundere, toate măsurile de precauţie pentru 

a asigura securitatea şi prevenirea oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziţii sau 

accesări ilegale sau neautorizate cu privire la datele cu caracter personal deţinute de cealaltă parte. Cu 

toate acestea, în cazul în care datele cu caracter personal furnizate au fost accesate sau obţinute de o 

persoană neautorizată sau are loc orice încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, fiecare parte 

va notifica imediat celeilalte părţi un astfel de incident şi va coopera în vederea luării oricăror măsuri 

considerate necesare pentru atenuarea oricărei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces 

neautorizat şi pentru notificarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal. 

 

Articol 27. Limba care guvernează contractul 

27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

Articol 28. Comunicări 

28.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

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

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

 

Articol 29. Legea aplicabilă contractului 

29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Încheiat azi, _____________________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

       

       Achizitor                                                                                                        Executant 
D.G.A.S.P.C. TIMIŞ                                                                                       SC ...........   SRL                                                         
Director general                       Administrator                                            

Valentina Emilia Milutinovici                                                                           .............. 

                                   

 

  

        

 Pentru Director General Adj. Ec. 

 Daniel Julan 

 

 

 

 Vizat pentru legalitate, 

  Serviciul Juridic al D.G.A.S.P.C.Timiş 

 

 

 

 

 Serviciul Investiţii si Achiziţii Publice 

    

 

 

 


