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MODEL CONTRACT DE LUCRARI 

nr. __________ data ___________ 

 

 

Art. 1. Părţile     

 1. În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, 

    Între: 

COMUNA ALBEȘTI cu sediul in comuna Albești, județul Botoșani telefon/fax: 0231572140,            E-

mail: primaria.albesti@yahoo.com,  cod fiscal nr. 3373519, cont 

trezorerie__________________________________ , reprezentată prin AMARANDEI MIHAI, funcţia 

Primar, în calitate de achizitor, pe de o parte 

   şi 

    ....................................... (denumirea operatorului economic), adresă ..............................., telefon/fax 

........................., număr de înmatriculare ..................., cod fiscal ......................, cont Trezoreria 

.................................., reprezentată prin 

.................................................. (denumirea conducătorului), funcţia ............................., în calitate de 

executant, pe de altă parte. 

 

 

Art. 2. Definiţii  

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

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. parte – achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context 

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

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 

e. cerinţele achizitorului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de achizitor pe 

durata executării contractului 

f. ordin administrativ: orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant privind 

execuţia lucrărilor. 

g. proiectul: proiectul (documentaţia) în baza căruia sunt executate lucrările în conformitate cu 

prevederile din contract; 

h. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 

i. utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi 

terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Sunt excluse lucrările provizorii, utilajele 

asigurate de către achizitor (dacă există), echipamentele, materialele şi altele asemenea.    

j. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări inclusiv livrarea 

de materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit prevederilor contractului; 

k. echipamente - aparatele, maşinile, instalaţiile şi vehiculele care fac parte din lucrări; 

l. bunuri – utiliaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, 

după caz; 

m. lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi 

terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni; 

n. şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi materialele, şi 

oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a şantierului; 
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o. utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de produse 

petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi în proprietatea publică sau 

particulară; 

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

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

monitorizării şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul;  

q. documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele achizitorului, 

documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări, calculele, programele 

de computer şi alt software, planşe, manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele şi alte documente 

tehnice (dacă există), care se află în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de 

către achizitor.  

r. utilaje asigurate de către achizitor -  reprezintă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă există) 

puse la dispoziţie de către achizitor pentru a fi utilizate de către executant la execuţia lucrărilor, dar nu 

includ echipamentele care nu au fost recepţionate de către achizitor. 

s. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect 

sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat. 

t. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie. 

u. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat de către 

comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, 

recomandând sau nu recepţionarea lucrărilor, sau a unei părţi de lucrare (după caz) de către achizitor; 

v. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit de către comisia de recepţie numită de către 

achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, prin care se precizează data la care 

executantul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract. 

w. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către instanţa de 

judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării 

contractului de către cealaltă parte.  

x. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind plătibilă de 

către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire 

necorespunzătoare a obligaţiilor din contract; 

y. garanţia de participare: garanţia care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea 

contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă 

derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică. 

z. garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie de către executant în scopul asigurării autorităţii 

contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.  

 

aa. perioada de garanţie acordată lucrărilor: perioada de timp cuprinsă între data recepţiei şi 

terminarea lucrărilor, a cărei durată se stabileşte prin contract şi în cadrul căreia, executantul are 

obligaţia înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi 

specificaţiilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile. 

bb. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi 

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

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte 

catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 

exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, 

fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din 

părţi; 
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cc. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.  

dd. PCCVI – plan control calitate, verificări şi încercări; 

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

 

Art. 3. Interpretare 

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

forma de plural şi vice versa, 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. 

 

Clauze obligatorii 

 

Art. 4. Obiectul principal contractului 

4.1. - Executantul se obligă sa execute lucrari pentru obiectivul de investitie „ REABILITARE SI 

MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA NR.2 TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA ALBEȘTI”, în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.  

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

lucrările prevăzute la 4.1.  

 

 

Art. 5. Preţul contractului 

5.1. – Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de 

……………   lei, la care se adaugă T.V.A.  

 

Art. 6. Durata contractului 

6.1 - Prezentul contract produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor 

contractate şi eliberarea garanţiei bancare de bună execuţie.  

 

Art. 7. Executarea contractului  
7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, în condiţiile prevăzute 

la art. 13 şi numai după emiterea ordinului de începere a lucrărilor. 

7.2 Executarea contractului se face în conformitate cu graficul fizic şi valoric pentru îndeplinirea 

contractului,  parte integrantă din prezentul contract. 

7.3 Termenul de execuţie a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract este de ................ luni 

calendaristice de la data constituirii garantiei de buna executie, emiterii ordinului de incepere al 

lucrarilor si predarea amplasamentului. 

 

Art. 8. Documentele contractului 

8.1 - Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor 

ce privesc aspectele tehnice şi financiare; 

b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de 

evaluare; 

c) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul; 

d) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul; 
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e) contractele cu subcontractanţii, în măsura în care în contractul de achiziţie publică/acordul-cadru este 

reglementat un mecanism de efectuare a plăţilor directe către subcontractanţi; 

f) acordul de asociere, dacă este cazul.. 

 

Art. 9. Protecţia patrimoniului cultural naţional  

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind 

proprietatea absolută a achizitorului.  

9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte 

persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după 

descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a 

îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de 

dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor 

stabili: 

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

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

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute 

la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice. 

 

Art. 10. Obligaţiile principale ale executantului  

10.1 - Executantul are obligaţia de a, de a executa, finaliza şi remedia orice defecţiuni ale lucrărilor 

executate în baza documentaţiei în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract 

10.2 - Executantul are obligaţia de a îndeplini contractul în conformitate cu cerinţele achizitorului, cu 

propunerea tehnică, cu respectarea normativelor şi a procedurilor reglementate prin legislaţia în vigoare, 

astfel încât lucrările (provizorii sau permanente) să asigure rezistenţa, stabilitatea şi siguranţa în 

exploatare a acestora. 

10.3 - Executantul are următoarele obligaţii: 

a) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, prin personal 

propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi prin sistemul propriu de calitate conceput şi 

realizat; 

b) convocarea factorilor (inspectoratul de stat,.....) care trebuie să participe la asigurarea condiţiilor 

necesare verificării lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei, precum şi executării acestora, în 

scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor; 

c) soluţionarea lipsurilor, neconformităţilor, defectelor şi neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie 

numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului; 

d) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau 

pentru care există argremente tehnice, care conduc la realizarea exigenţelor de performanţă esenţiale, 

precum şi gestionarea probelor martor. Produsele şi procedeele prevăzute în proiect pot fi înlocuite cu 

altele care îndeplinesc condiţiile precizate, numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul 

achizitorului; 

e) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător 

exigenţelor de performanţă esenţiale; 

f) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi 

amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în cazul 

producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor; 
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g) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a 

predat achizitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei; 

h) aducerea la îndeplinire, a termenelor stabilite, a măsurilor depuse prin actele de control sau prin 

documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii; 

i) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa atât în perioada de 

execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii; 

j) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor. 

10.4 - 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 definitivă, cerute de şi 

pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută 

în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   

10.5. - 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.  

10.6. -  Executantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, o copie a prezentului contract, un exemplar al 

documentaţiei  de execuţie, modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor prezentului 

contract în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii precum şi de către persoane 

autorizate de achizitor, la cererea acestora. 

10.7. - Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele 

contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, 

calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau 

care sunt cerute de achizitor. 

10.8. - (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. 

10.9 - a) 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. 

b) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau 

aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe 

cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în 

scris, de către proiectant.  

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

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată 

şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu 

sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru 

respectivele persoane; 

b) 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;  
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 c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului  pe 

şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor 

publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii 

nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare. 

10.11 - Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor din vina sa, în 

vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea 

defectelor vor fi verificate şi aprobate de reprezentantul/reprezentanţii achizitorului. Executantul nu va fi 

îndreptăţit la ajustarea preţului contractului sau la prelungirea perioadei de execuţie pentru remedierea 

defecţiunilor apărute din vina sa. 

10.12 - 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.  

10.13 - (1) Executantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra 

respectarea cerinţelor prezentului contract, sistemul care va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în 

propunerea tehnică - anexa 2 la prezentul contract. Achizitorul sau reprezentanţii achizitorului, vor avea 

dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii. 

(2) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera executantul de nici una din sarcinile, 

obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract. 

10.14 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia de 

a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

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

proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

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

interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu 

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

10.15 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu 

sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul 

propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi 

vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod 

inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe 

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

ale drumurilor şi podurilor respective. 

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau 

care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau 

altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor 

privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti 

consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau 

care se află pe traseul şantierului.  

10.16 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

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

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
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c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care 

nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele 

materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 

obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

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

ivite într-un interval de 36 luni de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata 

de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi 

detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 

10.18 - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

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

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

folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

b) daune-interese, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare 

rezultă din respectarea cerinţelor caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

10.19 - Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislaţia 

în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare 

şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.  

10.20 - Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare celor 

stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea. 

10.21 - Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor 

şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice 

(utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând 

societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile 

Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul 

desfăşurării contractului. 

 

Art. 11. Obligaţiile achizitorului 

11.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare 

execuţiei lucrărilor. 

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 şi racordurile de cale ferată; 

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

şantierului. 

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

se suportă de către executant. 

11.3 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii 

furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 

 

Art. 12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
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12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 

contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% pe zi de intarziere din valoarea lucrărilor rămase de executat. 

12.2 - În  cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 

convenite potrivit clauzei 19.1, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 

o cotă procentuală de 0,01% pe zi de intarziere din plata neefectuată. 

12.3. - Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului 

contract. 

12.4. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 

asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.12.1 şi 12.2, în 

completare, părţile datorează daune – interese în condiţiile dreptului comun.  

 

Clauze specifice 

 

Art. 13. Garanţia de bună execuţie a contractului 

13.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% 

din valoarea contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de lucrari, prin 

virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau 

de o societate de asigurări, conform prevederilor art. 39 din HG 395/2016. În cazul în care executant 

optează să plătească garanţia prin virament bancar, respectiv prin reţineri succesive, se vor avea în 

vedere următoarele:  

în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, executantul are obligaţia de a 

deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o unitate a Trezoreriei Statului şi de a vira în 

contul astfel deschis o sumă care nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea fără TVA a 

contractului;  

reţineri succesive de 9,5% din valoarea fără T.V.A. a facturilor emise, prin alimentarea 

contului pus la dispoziţia autorităţii contractante de către ofertant.  
 

13.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a 

contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă executantul 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.  

13.4 – (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

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

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

ascunse este minim; 

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

procesului-verbal de recepţie finala. 

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

distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 

13.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

 

Art. 14. Începerea şi execuţia lucrărilor 
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14.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de maxim ................. zile de la 

primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului şi de a executa lucrarea în termen de ...... luni 

calendaristice, în conformitate cu graficul fizic  şi valoric pentru îndeplinirea contractului. 

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 

14.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului fizic  şi valoric şi să fie terminate la data 

stabilită.  

 (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficului fizic  şi 

valoric în detaliu detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia 

achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficului fizic  şi valoric de execuţie a 

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

lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre 

îndatoririle asumate prin contract. 

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi 

îndeplineşte îndatoririle prevăzute la art. 14.2 achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un 

termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la 

expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 

14.3 - (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.  

14.4 - (1) Materialele puse în operă 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 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. 

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 

operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ 

sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va 

suporta aceste cheltuieli. 

14.5. Executantul este singurul responsabil faţă de achizitor pentru furnizarea şi punerea în operă a 

materialelor precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor. 

14.6 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 

achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 

fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de 

a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform 

documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către 

achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 
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Art. 15. Întârzierea, suspendarea şi reluarea execuţiei lucrărilor 

15.1 – În cazul în care:  

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/sau alte circumstanţe neobişnuite 

susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului, îndreptăţesc executantul de a solicita 

prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora. În condiţiile de mai sus, 

părţile vor revizui de comun acord asupra oricărei prelungiri a duratei de execuţie la care executantul are 

dreptul şi, dacă este cazul, totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor adăuga la preţul contractului, în 

condiţiile şi cu respectarea limitelor prevăzute de lege. 

15.2.- (1) Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea 

executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de 

proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau 

degradărilor. 

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare, 

adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru reintrarera în ritmul normal. 

 

Art. 16. Finalizarea şi recepţia lucrărilor 

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

stabilit prin graficul de fizic şi valoric de execuţie a contractului, trebuie finalizat în termenul convenit, 

termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. 

16.2 - La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 

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

16.3 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, obiect sau parte din construcţie, independentă , 

care poate fi utilizată separat. 

16.4 - Comisia de recepţie are obligaţia de a examina : 

a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de execuţie 

impuse de autorităţile competente; 

b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi ale 

reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale, conform legii; 

c) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract şi în documentaţia anexă la contract. 

d) valoarea declarată a investiţiei 

16.5 - Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu există obiecţii sau cele care 

s-au consemnat nu sunt de natură să efectueze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale. 

16.6 - Comisia de recepţie recomandă amânarea recepţiei când: 

- se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în exploatare a construcţiei din 

punct de vedere al exigenţelor esenţiale; 

- construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durata şi care, dacă nu ar fi făcute, ar diminua 

considerabil utilitatea lucrării; 

- există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi este nevoie de încercări de orice fel 

pentru a le clarifica. 

16.7 - Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă se constată vicii care nu pot fi 

înlăturate şi care prin natura lor implică realizarea unei sau a mai multor exigente esenţiale, caz în care 

se impun expertize, reproiectări, refaceri de lucrări etc. 
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16.8 - Absenta executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amânarea şi/sau anularea actului 

de recepţie. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie, achizitorul poate solicita asistenţa 

pentru recepţie a unui expert tehnic neutru atestat, care să consemneze, separat de procesul-verbal, starea 

de fapt constatată. 

 

Art. 17. Recepţia finală 

17.1 - Recepţia finală este convocată de achizitor în cel mult 30 zile după expirarea perioadei de 

garanţie. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract. 

17.2 - La recepţia finală participă: 

a) achizitorul; 

b) comisia de recepţie numită de achizitor; 

c) proiectantul lucrării  

17.3 - Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul fixate şi examinează următoarele: 

a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor; 

b) finalizarea lucrărilor cerute de "recepţia de la terminarea lucrărilor"; 

c) referatul achizitorului privind comportarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente în exploatare pe 

perioada de garanţie, inclusiv viciile aferente şi remedierea lor. 

17.4 - Comisia de recepţie poate cere, în cazuri foarte bine justificate şi/sau în cazul apariţiei unor vicii, 

efectuarea de încercări şi expertize. 

17.5 - La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală îşi va consemna observaţiile şi concluziile în 

procesul-verbal de recepţie finală, (model conform prevederilor legale) pe care-l va înainta achizitorului 

în termen de 15 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecţii, a recepţiei, 

de amânare sau de respingere a ei. 

17.6 - În cazul în care comisia de recepţie finală recomandă admiterea cu obiecţii, amânarea sau 

respingerea recepţiei, ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea  neregulilor semnalate. 

17.7 - Comisia de recepţie finală recomandă respingerea recepţiei finale în cazul în care nu se respectă 

una sau mai multe dintre exigenţele esenţiale. 

17.8 - Lucrarea a carei recepţie finală a fost respinsă va fi pusă în stare de conservare prin grija şi pe 

cheltuiala achizitorului, iar utilizarea ei va fi interzisă. 

17.9 - Achizitorul se va îndrepta pentru recuperarea pagubelor împotriva factorilor implicaţi în 

executarea construcţiei, vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei, cât şi pentru nefuncţionarea 

construcţiilor şi/sau a instalaţiilor aferente acestora. 

17.10- Achizitorul hotărăşte admiterea recepţiei pe baza recomandării comisiei de recepţie finală şi 

notifică executantului hotărârea sa în termen de 15 zile de la primirea propunerilor comisiei din 

procesul-verbal de recepţie finală. 

17.11- Data recepţiei finale este data notificării de către achizitor a hotărârii sale. 

17.12 - Cheltuielile de orice natură necesitate de activitatea comisiei de recepţie finală cad în sarcina 

achizitorului. 

17.13 - Cheltuielile ocazionate de încercări, altele decât cele care decurg din prevederile contractuale, se 

plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. În situaţiile în care, în urma rezultatelor 

nefavorabile ale încercărilor, se stabileşte o culpă, cheltuielile respective se suportă de către partea în 

culpă. 

17.14 - Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se plătesc de partea care a 

avut iniţiativa convocării expertului şi se suportă de partea în culpă. 

17.15 - Dacă părţile nu ajung la încheierea procesului-verbal de recepţie finală pe cale amiabilă, ele se 

pot adresa instanţei judecătoreşti competente. 
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17.16 - Părţile în litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj, potrivit legii. 

17.17 - Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija achizitorului: 

a) executantului; 

b) organului administraţiei publice locale, emitent al autorizaţiei de construire; 

c) organului administraţiei financiare locale. 

 

Art. 18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

18.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală. 

18.2 - (1) Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa pe propria 

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

apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie. 

 (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, cheltuielile de remediere pot fi evaluate şi plătite ca lucrări 

suplimentare. 

18.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la art. 18.2 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. 

18.4. Garanţia lucrărilor executate este de 36  luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a 

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

 

 

Art. 19. Modalităţi de plată 

19.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în baza situaţiilor de lucrări întocmite 

şi predate de către executant conform situaţiei reale din teren, verificate de către dirigintele de şantier şi 

acceptate de către achizitor şi a facturii fiscale, în maxim 30 zile de la primirea documentelor în forma 

agreată. 

 

 19.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de 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 termen de maxim 10 

zile. 

19.3 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, 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) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 10 (zile) de la data depunerii acestora. 
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 (3) 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. 

19.4 - Plata facturii finale se va face imediat 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. 

19.5 - 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. 

 

Art. 20. Ajustarea preţului contractului 

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

propunerea financiară, anexă nr. 3 la contract. 

20.2 - Preţul este ferm şi nu se ajustează.  

 

Art. 21. Asigurări 
21.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va 

cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, 

echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să 

testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice 

sau juridice. 

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

suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de 

asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate 

persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de 

asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

21.2 - 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. 

 

Art. 22. Amendamente 

22.1 – Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

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

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

 

Art. 23. Subcontractare 

23.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii 

în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

23.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 

subcontractanţii desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, se constituie în anexă la contract. 
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23.3 - (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. 

23.4. - Orice convenţie prin care executantul încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract 

către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare. 

23.5 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 

din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul 

contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea 

acestuia.  

23.6.- Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului sau orice 

încredinţare a serviciilor/lucrărilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a 

prezentului contract.  

23.7.- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de 15 zile de la 

data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.  

23.8 - Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea 

acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract. 

23.9 - Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, agenţilor, 

salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a subcontractării 

oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaţiile sale din 

prezentul contract.  

23.10 - Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi 

achizitor. 

 

Art. 24. Drepturi de proprietate intelectuală 

24.1. (1) Prin semnarea prezentului contract, executantul acordă achizitorului licenţă permanentă, 

transferabilă, neexclusivă şi scutită de taxă de redevenţă, pentru a copia, folosi şi transmite documentele 

elaborate de executant, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora. 

(2) Această licenţă: 

a) se va aplica pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a 

părţilor relevante ale lucrării; 

b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante de lucrări să 

multiplice, să folosească şi să transmită documentele executantului în scopul finalizării, operării, 

întreţinerii, modificării, ajustării, reparării şi demolării lucrărilor, şi  

c) în cazul în care documentele executantului se găsesc în forma unor programe de computer sau alt tip 

de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe şantier şi alte locuri prevăzute în 

prezentul contract, inclusiv pe computerele furnizate şi înlocuite de către executant. 

24.2. Documentele executantului nu vor fi, fără acceptul acestuia, copiate sau transmise de către 

achizitor (sau în numele acestuia) unei terţe părţi pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele permise 

de prezentul contract. 

 

Art. 25. Cesiunea 

25.1 - Executantul are dreptul de a cesiona doar creantele nascute, obligaţiile rămânând în sarcina 

părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 

 

Art. 26. Forţa majoră 
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26.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

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

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

26.3 - 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. 

26.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 

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

consecinţelor. 

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

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

26.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 

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

vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

Art. 27. Soluţionarea litigiilor 

27.1 - Achizitorul şi executantul vor depune 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. 

27.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să 

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

către instanţele judecătoreşti din România.  

 

Art. 28. Limba care guvernează contractul 
28.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

28.2 - Limba folosită pentru comunicare va fi limba română. 

 

Art. 29. Comunicări 

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

transmisă în scris. 

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

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

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

Art. 30. Legea aplicabilă contractului 
30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  

 

             Achizitor,                                                   Executant, 

        COMUNA ALBEȘTI                                                ......................                        

(semnătură autorizată)                                                  (semnătură autorizată) 

 

 

 

 


