Nesecret

MODEL
CONTRACT DE EXECUŢIE LUCRĂRI
1. Părţile contractului
în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Hotărârii nr. 395/2016 din 2 iunie 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, sa încheiat prezentul contract de prestări de servicii,
între
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmbovița, adresa: Șoseaua
Găești nr. 9, Târgoviște, cod fiscal: 4207069, cont virament: RO78TREZ23A610500200200X
deschis la Trezoreria Târgoviște, reprezentată prin domnul lt. col. Cristian Claudiu FLOREA –
î/inspector şef şi lt. Simona VĂTĂȘELU – p/contabil şef, în calitate de BENEFICIAR, pe de o parte
și
............................................................., cu sediul..................................................., telefon....................,
fax
............................, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ..........................., cod de înregistrare
fiscală ............................., cont bancar......................................., reprezentata prin..........................în
funcţia de ......................... în calitate de EXECUTANT, pe de alta parte.
2. Definiţii
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Beneficiar şi Executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract.
În

cuprinsul

prezentului

document,

referirea

la

"Beneficiar"

reprezintă

referire

la

"Beneficiar/Beneficiar";
b) act adiţional - document ce modifica prezentul contract de lucrări;
c) caiet de sarcini - document reprezentând anexă la prezentul contract de lucrări, întocmit de către
Beneficiar, care include specificaţiile tehnice ale lucrărilor pe care Executantul are obligaţia de a le
executa;
d) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevăzut si nici
împiedicat de către cel care ar fi fost chemat sa răspundă daca evenimentul nu s-ar fi produs;
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e) contract - contractul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, reprezentând acordul de voinţa
al celor două părți, încheiat în scris, între .................................................................., în calitate de
Beneficiar și ................................., în calitate de Executant în cuprinsul prezentului document;
f) dobânda penalizatoare - dobânda legală penalizatoare pentru plata cu întârziere a obligaţiilor
băneşti si se stabileşte la nivelul ratei dabânzii de referinţă comunicată de BNR plus 8 puncte
procentuale;
g) durata de valabilitate a contractului - intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil
între părţi, potrivit legii, ofertei şi documentaţiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare şi până
la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanţie
a lucrărilor şi eventualele pretenţii fondate pe clauzele sale;
h) durata de implementare a contractului - intervalul de timp în care Executantul execută lucrările pe
care le presupune îndeplinirea contractului, astfel cum acestea sunt prevăzute în caietul de sarcini,
inclusiv operaţiunile preliminare şi finale previzibile şi imprevizibile, cu excepţia cazurilor de forţă
majoră, de la data intrării sale în vigoare;
i) Executant - parte contractantă, aşa cum este denumită în prezentul contract, care execută lucrările
solicitate de Beneficiar, prin caietul de sarcini, care nu are calitatea de subcontractant;
j) forţa majoră - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut inevitabil,
mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 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,
etc. 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;
k) locul de desfăşurare a activităţii - conform Caietului de sarcini - document al prezentului contract;
l) lucrări - activităţi a căror execuţie face obiectul contractului;
m) ofertă - actul juridic prin care Executantul îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere
juridic în prezentul contract de achiziţie;
n) ordin de începere/comandă - solicitarea scrisă, emisă de Beneficiar către Executant, care conţine,
dar fără a se limita la acestea, următoarele informaţii: detalii referitoare la lucrările care trebuie
executate, termenul de îndeplinire, cantităţi, etc;
o) penalităţi - despăgubirea stabilită în contractul de lucrări ca fiind plătibilă de către una din părţile
contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contractul de lucrări, de
îndeplinire necorespunzătoare sau de îndeplinire cu întârziere faţă de termenele limită, astfel cum au
fost stabilite de părţi;
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p) preţul contractului - preţul plătibil Executantului de către Beneficiar, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
q) rezilierea contractului - sancţiunea de drept civil care constă în desfiinţarea pe viitor a contractului
de lucrări, fără ca aceasta să aducă atingere executării succesive a lucrărilor care au fost efectuate
anterior rezilierii;
r) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în caietul de sarcini
şi/sau standardele sau alte reglementări autorizate în vigoare, în domeniul obiectului contractului;
s) zi - zi calendaristică, cu excepţia cazului în care se prevede că este zi lucrătoare; lună - luna
calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
4. Obiectul contractului
4.1. - Executantul se obligă față de Beneficiar să execute LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE
ACOPERIȘ CLĂDIRE 48-61-01 LA DETAȘAMENT POMPIERI PUCIOASA, în conformitate
cu prevederile normativelor în vigoare, a reglementărilor tehnice şi standardelor în vigoare, astfel
cum sunt prevăzute în Caietul de sarcini, în condiţiile calitative şi cantitative prevăzute în acestea şi
în prezentul contract, în perioadă convenită, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul
contract.
4.2. - În vederea îndeplinirii obiectului contractului, Executantul se obligă să execute lucrările
menţionate la art. 4.1.
5. Preţul contractului
5.1. Preţul total pentru îndeplinirea contractului, plătibil Executantului de către Beneficiar este de
....................................lei, la care se adaugă TVA conform legislaţiei în vigoare.
5.2. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării şi certificării de către reprezentanţii Beneficiarului a
prestaţiilor realizate, avându-se în vedere prestaţiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor şi
alte elemente necesare.
5.3. Lucrările care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de către Executant în baza
prezentului contract, în funcţie de resursele financiare ale Beneficiarului.
5.4. Preţul contractului nu se ajustează.
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6. Modalităţi de plată şi recuperare a creanţelor
6.1. - (1) Beneficiar se obligă să plătească Executantului, preţul lucrărilor executate, în termen de
maxim 30 de zile de la data înregistrării facturii la sediul Beneficiarului și în condițiile efectuării
recepţiei lucrărilor, fără obiecțiuni.
(2) Facturile se comunică Beneficiarului prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin delegat direct
la sediul Beneficiarului. Decontarea se va face pe baza facturii emise de Executant şi a situaţiilor de
plată (întocmite conform listei cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări executate) şi acceptate
la plată de Beneficiar, prin ordin de plată. Plata contravalorii lucrărilor executate şi recepţionate se va
efectua in lei.
(3) În vederea efectuării plăţii lucrărilor executate, se vor trimite la Beneficiar următoarele
documente:
-

Factura emisă de Executant;

-

Situaţii de plată - conform listei cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări executate;

-

Proces verbal de predare-primire amplasament;

-

Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

-

Tabel de măsurători privind lucrările executate care să cuprindă: data, cantităţi de
lucrări, proces verbal de lucrări ascunse, bon de cântar pentru materiale, documente care
atestă calitatea materialelor (declaraţii de conformitate, certificate de calitate, rapoarte
de încercări, etc.).

6.2. - Beneficiar nu va efectua, iar Executantul nu va solicita, plăţi în avans.
6.3. - Executantul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în facturi.
6.4. - Prezentarea cu date eronate sau incomplete, faţă de prevederile legii şi ale contractului de
achiziţie, a facturilor spre decontare, face să nu curgă termenul de plată, dacă Beneficiarul sesizează
Executantul despre neregulile constatate în interiorul termenului de plată. Un nou termen de plată va
curge de la confirmarea primirii de către Beneficiar, conform art. 6.1. alin. (2) a noii facturi
prezentate de către Executant, completată cu date corecte, potrivit legii şi contractului.
6.5. - (1) Beneficiarul încasează penalităţile datorate de către Executant, stabilite conform art. 13.1.,
prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egală cu valoarea penalităţilor stabilite conform
prevederilor contractuale. Executantul are obligaţia de a plăti această factură, în termen de 30 de zile
de la data emiterii facturii, în contul indicat de Beneficiar. În situaţia în care Executantul nu
efectuează plata în termenul solicitat, Beneficiarul va deduce contravaloarea penalităţilor din
contravaloarea lucrărilor executate ce urmează a fi plătite sau, după caz, va executa garanţia de bună
execuţie.
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(2) Dacă valoarea penalităţilor de întârziere atinge pragul maxim de 30% din Preţul contractului,
Beneficiarul, după notificarea prealabilă a Executantului, este îndreptăţit să dispună încetarea
contractului de lucrări, în baza unui raport justificativ.
6.6. - (1) Executantul va restitui orice sume cuvenite Beneficiarului şi care i-au fost plătite în plus, în
30 de zile de la primirea unei cereri în acest sens.
(2) Dacă Executantul nu va face plata în termenul limită de mai sus, Beneficiarul va aplica dobânda
penalizatoare până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor prevăzute la art. 6.6. alin. (1).
(3) Sumele care trebuie restituite Beneficiarului pot fi deduse din sumele de orice natură datorate
Executantului (cu excepţia dobânzilor și penalităţilor). În situaţia nerestituirii sumelor de bani în
perioada solicitată de către Beneficiar, Beneficiarul este îndreptăţit să treacă la executarea garanţiei
bancare de bună execuţie în limita prejudiciului efectiv suferit de Beneficiar din culpa Executantului
şi dovedit în acest sens.
7. Durata de implementare a contractului
7.1. - (1) Durata de implementare a prezentului contract, adică de durata de execuție și recepție a
lucrărilor, este de maxim 15 zile de la data comunicării ordinului de începere a lucrărilor. Termenul
de 15 zile va cuprinde și teremenul necesar comisiei pentru efectuarea recepției la terminarea
lucrărilor;
(2) Data de începere a lucrărilor va fi comunicată de către Beneficiar în Ordinul de începere emis de
acesta. Ordinul de începere a lucrărilor se va emite și comunica Executantului în termen de maxim 5
zile de la constituirea garanției de bună execuție;
(3) Termenul de derulare a contractului este de 10 zile de la semnarea de către ambele părți, adică
până la data de 24.12.2021.
8. Aplicabilitate
8.1. - Prezentul contract intra in vigoare la data constituirii de către Executant a garanţiei de bună
execuţie, în conformitate cu prevederile art. 15.1 (1) și 15.2. din prezentul contract.
9. Documentele contractului
(1) Documentele contractului, inclusiv orice act adiţional încheiat la acesta, care fac parte integrantă
din acestea sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică și financiară;
c) garanţia de bună execuţie;
d) ordinul de începere a lucrărilor;
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e) contractul de subcontractare (dacă este cazul);
f) acordul de asociere (daca este cazul);
g) acte adiționale.
(2) Actele Adiţionale vor avea prioritate faţă de documentele pe care le modifică.
10. Standarde
10.1. - Lucrările efectuate de Executant pentru îndeplinirea obiectului contractului vor respecta
standardele şi prescripţiile tehnice şi vor fi în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini şi cu
normele, normativele şi standardele în vigoare, în domeniul obiectului contractului.
10.2. - Executantul are obligaţia să asigure semnalizarea corespunzătoare a punctului de lucru.
11. Obligaţiile principale ale Executantului
11.1. - (1) Executantul are obligaţia de a executa lucrările prevăzute în contract, cu profesionalismul
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini
şi cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor
operaţiunilor şi metodelor de executare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată
perioada contractului.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea executarea lucrărilor cerute.
11.2. - (1) Executantul are obligaţia de a respecta prevederile caietului de sarcini.
(2) Executantul poarta toată răspunderea pe durata de îndeplinire a contractului pentru eventualele
accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectării prevederilor caietului de sarcini.
11.3. - Executantul are obligaţia de a urmări şi de a verifica permanent starea de funcţionare a
autovehiculelor, utilajelor şi echipamentelor necesare executării lucrărilor care fac obiectul
contractului.
11.4. - Executantul are obligaţia de a despăgubi Beneficiarul împotriva tuturor reclamaţiilor,
acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor,
pentru care responsabilitatea revine Executantului.
11.5. - (1) Executantul are obligaţia de a respecta convenţia de protecţia muncii, prevenirea şi
stingerea incendiilor şi de a instrui personalul propriu cu privire la respectarea legislaţiei privind
protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor.
(2) Executantul, pentru activităţile pe care le desfăşoară, este singurul responsabil de respectarea
legislaţiei în vigoare privind normele de protecţie a mediului, tehnica securităţii muncii şi a normelor
de prevenire şi stingere a incendiilor.
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12. Obligaţiile Beneficiarului
12.1. - Beneficiarul se obligă să recepţioneze lucrările, potrivit clauzei 17 din prezentul contract.
12.2. - Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia Executantului orice informaţii pe care acesta
le consideră necesare pentru îndeplinirea obiectului contractului, în măsura în care Beneficiarul le
deţine.
12.3. - Beneficiarul are dreptul de a controla, verifica şi măsura lucrările executate şi calitatea
acestora şi de a constata conformitatea acestora cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini.
12.4. - Beneficiarul va plăti contravaloarea lucrărilor executate de către Executant, în conformitate cu
prevederile contractului, exclusiv sub condiţia îndeplinirii de către Executant în mod corespunzător a
obligaţiilor contractuale.
13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor. Managementul riscurilor.
13.1. - (1) În cazul în care Executantul, din culpa sa, nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin
prezentul contract, le îndeplineşte cu întârziere sau le îndeplineşte necorespunzător, Beneficiarul este
îndreptăţit fără necesitatea vreunei notificări şi fără a exclude alte căi de sancţiune din contract, să
pretindă penalităţi de 0,03%/zi de întârziere care va trece de la momentul termenului specificat în
contract şi/sau în ordinul de începere a lucrărilor şi până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a
obligaţiilor contractuale asumate, procent aplicat la valoarea totală a lucrărilor neexecutate sau
executate necorespunzător.
13.2. - În cazul în care, din culpa Beneficiarului, nu se onorează facturile în termenul prevăzut la art.
6.1. alin. (1), Executantul are dreptul de a calcula dobândă penalizatoare asupra sumelor datorate, ce
va fi stabilită la nivelul ratei de referinţă a dobânzii de politică monetară comunicată de BNR plus 8
puncte procentuale, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadentă a sumelor restante, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
13.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de dauneinterese.
13.4. - (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a
Executantului, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi
necesară îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile dacă Executantul şi/sau Beneficiarul au fost
condamnaţi, în ultimii trei ani prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
(2) Prezentul contract se poate rezilia, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi în următoarele cazuri:
a) Executantul şi/sau Beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale asumate, deşi a fost
notificat de Beneficiar şi/sau Executant;
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b) apare orice altă incapacitate legală care împiedică îndeplinirea prezentului contract;
c) 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;
d) Executantul eşuează în a furniza sau a menţine garanţiile în cuantumul, perioada şi forma
solicitate prin prezentul contract, conform prevederilor art. 15.1., 15.2. și 15.3. sau persoana care
furnizează garanţia nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele;
e) Executantul nu transmite amendamentele la garanţia de bună execuţie în cazul schimbării
denumirii Executantului, în maxim 5 zile, conform prevederilor art. 15.2 alin. (5) şi (6).
f) Executantul subcontractează fără a avea acordul scris al Beneficiarului;
(3) Punerea în întârziere rezultă din simplul fapt al neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în cadrul
prezentului contract.
(4) Prevederile prezentului contract în materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu
prevederile Noului Cod Civil în materie.
13.5. - Rezilierea contractului pentru motivele menţionate la art. 13.4. se va notifica în scris părții
contractante cu maxim 5 zile anterior datei în care contractul se reziliază de drept, dacă nu se prevede
altfel în cadrul prezentului contract.
13.6. - (1) În cazul în care Executantul se află în procedura insolvenţei declarată sau nedeclarată, se
aplică prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Executantul are obligaţia ca, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, să notifice
Beneficiarul, în termen de maxim 3 (trei) zile de la apariţia oricărei situaţii prevăzute de Legea nr.
85/2014 cu modificările şi completările ulterioare, despre această situaţie (comunicarea declanşării
procedurii de insolvență, comunicarea datelor de identificare ale administratorului judiciar, orice
informaţie în legătura cu starea de fapt a societăţii).
13.7. - Dacă prezentul contract se suspendă, neurmat de reluarea executării lucrărilor, Beneficiarul
are faţă de Executant obligaţiile de plată prevăzute în contract privind plata lucrărilor executate şi
recepţionate până în momentul la care a intervenit suspendarea contractului neurmată de reluarea
executării lucrărilor.
13.8. - (1) Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract, astfel:
a) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului
şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea
contractului respectiv ar fi contrară interesului public;
b) în situaţia în care Beneficiarul, pentru diferite motive care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului, decide să denunţe prezentul contract.
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(2) În cazul prevăzut la alin. (1), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului, fără a putea
solicita daune interese.
14. Începere, finalizare, încetare
14.1. - Executantul are obligaţia de a începe executarea lucrărilor în conformitate cu solicitările
Beneficiarului înscrise în ordinul de începere a lucrărilor transmis Executantului.
14.2. - Executarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract se va face în cadrul duratei de
implementare, cu respectarea termenelor stabilite de Beneficiar, în ordinele emise.
14.3. - Prezentul contract încetează de plin drept:
a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
b) la îndeplinirea obiectului prezentului contract;
c) la o dată anterioară celei pentru care a fost încheiat, prin acordul de voinţa al părţilor
contractante;
d) prin denunţare unilaterală, conform art. 13.8;
e) în caz de forţă majoră, conform art. 22.6.
15. Garanţia de buna execuţie a contractului
15.1. - (1) Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului, pentru
întreaga perioadă de derularea a acestuia la care se adaugă 30 de zile, în termen de 5 zile lucrătoare
de la data semnării contractului. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă ca plata garanţiei se va
executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu
privire la culpa Executantului.
(2) Garanţia de bună execuţie se constituie de către Executant în scopul asigurării Beneficiarului de
îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioadă convenită a contractului.
(3) Garanţia astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar în
executarea prezentului contract, rezultate din neîndeplinirea, îndeplinirea cu întârziere sau
îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale din culpa Executantului.
15.2. - (1) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este de 5% din preţul contractului
fără TVA, adică _____________ lei şi va fi constituită prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis în condiţiile legii, în favoarea Beneficiarului, de o societate bancară sau
de o societate de asigurări, care nu se află în situaţii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în
condiţiile legii. Aceasta va deveni anexă la contract.
(2) În situaţia în care scrisoarea de garanţie de bună execuţie este emisă de către o societate de
asigurări, aceasta trebuie:
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a) să nu fie condiţionată de emiterea unei poliţe de asigurare care să fie opozabilă Beneficiarului prin
alte documente, respectiv Condiţii Generale de Asigurare, Condiţii Speciale de Asigurare, Clauză de
garantare etc.
b) prezentată Beneficiarului, însoţită de o adresă din partea Societăţii de Asigurări prin care aceasta
confirmă faptul că scrisoarea de garanţie este valabilă şi în vigoare indiferent de prevederile unei
poliţe de asigurare şi că angajamentul societăţii de asigurare față de Beneficiar va fi exclusiv în baza
scrisorii de garanţie de bună execuţie emisă.
Nerespectarea acestor condiţii va pune Beneficiarul în situaţia de a nu accepta scrisoarea de garanţie
emisă de către o societate de asigurare şi, totodată, Beneficiarul poate rezilia contractul.
(4) În situaţia în care părţile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice motiv (inclusiv
forţa majoră), Executantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, în
maxim 5 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.
În cazul în care Executantul nu prelungeşte valabilitatea garanţiei de bună execuţie,
Beneficiarul/Beneficiarul are dreptul:
-

să rezilieze contractul fără îndeplinirea niciunei formalităţi, nefiind necesară nicio
notificare, înştiinţare sau altă măsură în vederea înştiinţării rezilierii contractului pentru
motivul menţionat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nicio încuviinţare sau
intervenţie în faţă vreunei instanţe judecătoreşti, arbitrale sau de altă natură;

-

să execute integral valoarea garanţiei de bună execuţie.

(5) În cazul în care, pe parcursul derulării prezentului contract, Executantul îşi modifică denumirea,
acesta are obligaţia, ca în termen de maxim 5 zile de la momentul producerii, să transmită
Beneficiarului amendamentele aferente garanţiei de bună execuţie corespunzătoare noii denumiri a
Executantului.
(6) În situaţia în care Executantul nu îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la alineatul (5) din cadrul
prezentului articol contractual, Beneficiarul are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau demers
suplimentar, să execute garanţia de bună execuţie în cauză şi totodată să rezilieze contractul fără
necesitatea notificării prealabile a Executantului.
(7) În situaţia în care Executantul este o asociere, un consorţiu sau un grup de operatori economici,
garanţia de bună execuţie va fi emisă în numele asocierii sau al consorţiului.
15.3. - Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe
parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care
Executantul nu îşi îndeplineşte din culpa să obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia de a notifica pretenţia atât
Executantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost
respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună
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execuţie, parţial sau total, Executantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul
rămas de executat, în conformitate cu prevederile art. 15.1. Şi 15.2., în termen de 5 zile lucrătoare de
la solicitarea Beneficiarului. În caz contrar, Beneficiarul are dreptul de a reţine garanţia de bună
execuţie, de a rezilia contractul şi de a se adresa instanţelor de judecată competente, fără notificarea
prealabilă a Executantului, în vederea recuperării întregii sume datorata de Executant Beneficiarului.
15.4. - Restituirea garanţiei de bună execuţie se face la îndeplinirea tuturor obligaţiilor din prezentul
contract, stabilite în sarcina Executantului.
16. Inspecţii/verificări
16.1. - (1) Beneficiarul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta/verifica lucrările executate
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din caietul de sarcini. Beneficiarul are dreptul de
a nu accepta lucrările care nu sunt în conformitate cu specificaţiile cerute prin caietul de sarcini.
(2) Verificarea lucrărilor executate se va realiza în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
16.2. - Beneficiarul va comunica, în scris, Executantului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi
pentru efectuarea inspecţiilor/verificărilor, după caz, precum şi a recepţiei.
17. Recepţia lucrărilor
17.1. - Recepţia se va efectua în 2 etape:
1) Recepţia la terminarea lucrărilor, cand executantul va prezenta următoarele documente:
-

situaţii de plată - conform listei cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări executate;

-

măsurătoarea definitivă detaliată a lucrărilor executate (tabel de măsurători privind
lucrările executate care sa cuprindă: data, cantităţi de lucrări, proces verbal de lucrări
ascunse, bon de cântar pentru materiale, etc;

-

proces verbal de recepţie calitativă a lucrării;

-

documente care atesta calitatea materialelor (declaraţii de conformitate, certificate de
calitate, rapoarte de încercări, etc) pentru materialele puse în operă.

2) Recepţia finală care se va efectua după 36 de luni de la admiterea recepţiei la terminarea
lucrărilor. Perioada de garanţie este de 36 de luni de la data semnării procesului verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor.
17.2. - Dacă lucrările verificate în scopul recepţiei nu sunt în conformitate cu specificaţiile/cerinţele
tehnice cerute prin caietul de sarcini, acestea nu se vor accepta şi vor fi refuzate. În acest caz,
Executantul are obligaţia de a executa din nou aceste lucrări, în termen de 3 zile lucrătoare, de la data
la care nu au fost acceptate/au fost refuzate, pe cheltuială proprie.
17.3. - Prevederile clauzelor 17.1-17.2. nu îl vor absolvi pe Executant de obligaţia asumării
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contractul de lucrări.
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18. Măsuri privind securitatea şi sănătatea în muncă. Măsuri privind apărarea împotriva
incendiilor
18.1. - Având în vedere faptul că în activitatea desfăşurată Executantul lucrează independent cu
personal şi mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislaţiei de
securitate şi sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor.
Executantul îşi va instrui personalul pentru activităţile desfăşurate conform legislaţiei şi a
instrucţiunilor proprii. Executantul are obligaţia de a asigura personalului propriu precum şi pentru
alţi lucrători care desfăşoară activităţi pentru el instruirea (toate fazele) privind securitatea şi
sănătatea în muncă şi apărarea împotriva incendiilor.
18.2. - Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă,
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de muncă utilizate, sau de către lucrătorii săi şi alţi lucrători care desfăşoară activităţi
pentru el, 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
modificată şi completată, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării
contractului.
18.3. - Personalul Executantului este obligat, pe toată perioada de derulare a contractului, să respecte
pe tot teritoriul Beneficiarului, toate prevederile legale cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă
şi apărarea împotriva incendiilor.
18.4. - Executantul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al
procedurii legale, a accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase în care sunt
implicaţi proprii salariaţi sau alţi lucrători care desfăşoară activităţi pentru Executant.
18.5. - În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în
activitatea desfăşurată, comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentului de muncă revine părţii
contractante la care are contract de muncă salariatul implicat, respectându-se toate prevederile legale.
18.6. - Executantul are obligaţia de a instrui lucrătorii proprii precum şi alţi lucrători care desfăşoară
activităţi pentru el, cu privire la respectarea legislaţiei şi a normelor de apărare împotriva incendiilor,
a riscurilor de incendiu, a modului de acţionare în caz de incendiu. Orice eveniment petrecut în
timpul derulării contractuale, produs din cauza lucrătorilor Executantului, va fi înregistrat de
Executant, conform legislaţiei în vigoare.
19. Amendamente.
19.1. - (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, inclusiv în cazul apariţiei unor circumstanţe
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care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului.
19.2. - Modificările contractului de lucrări, indiferent dacă sunt sau nu evaluabile în bani şi indiferent
de valoarea acestora, se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016, ale H.G. nr.
395/2016 şi ale Instrucțiunii A.N.A.P. nr. 1/2021.
19.3. - Orice modificare a contractului care nu respecta prevederile prezentului contract şi ale
legislaţiei în vigoare va fi considerată nulă de drept.
20. Reorganizarea persoanei juridice
20.1. - În cazul în care Executantul se reorganizează prin fuziune, divizare sau transformare,
preluarea contractului de către persoana juridică succesoare se va face numai în condiţiile îndeplinirii
de către acesta cel puţin a criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii de atribuire a
contractului.
21. Subcontractanți
21.1. - Executantul are obligaţia, în cazul în care subcontractează, de a încheia contracte cu
subcontractanţii desemnaţi, în condiţiile art. 21.6., alin. (6) din prezentul contract, cu respectarea
prevederilor art. 55, alin. (2) din Legea nr. 98/2016;
21.2. - Executantul este pe deplin răspunzător față de Beneficiar de modul în care îndeplineşte
contractul, atât el cât şi subcontractanţii (dacă este cazul);
21.3. - Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractanților săi şi ale experţilor,
agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale experţilor,
agenţilor sau salariaţilor acestuia. Aprobarea de către Beneficiar a subcontractării oricărei părţi a
contractului de lucrări sau a angajării de către Executant a unor subcontractanți pentru desfăşurarea
activităţilor care fac obiectul prezentului contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre
obligaţiile sale asumate prin prezentul contract şi nu va diminua răspunderea sa în ceea ce priveşte
modul de îndeplinire a prezentului contract de lucrări.
21.4. - (1) înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Executant în perioada de implementare a
contractului se realizează cu acordul Beneficiarului.
(2) Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabila şi exprimată în scris a
Beneficiarului sau orice încredinţare a activităţilor de către subcontractant unei terţe părţi, fără
aprobarea prealabilă şi exprimată în scris a Beneficiarului, va fi considerată o încălcare a prezentului
contract de lucrări.
21.5. - În cazul în care Executantul înlocuieşte un subcontractant fără aprobarea prealabilă şi
acordată în scris de către Beneficiar, Executantul va fi obligat la plata unei sume reprezentând 2%
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din preţul contractului pentru fiecare subcontractant schimbat fără aprobarea Beneficiarului.
Executantul are obligaţia de a plăti această sumă Beneficiarului în termen de 30 de zile de la
solicitarea Beneficiarului.
22. Forţa majoră şi cazul fortuit
22.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2. - Dacă legea nu prevede altfel sau părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată
atunci când prejudiciul este cauzat de forţa majoră sau de caz fortuit.
22.3. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care acesta acţionează.
22.4. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.5. - 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.
22.6. - Dacă forţa majoră acţionează o perioadă mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul să
notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără că vreuna din părţi să poată
pretinde celeilalte daune-interese.
22.7. - Dacă, potrivit legii, Executantul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz
fortuit, el este, de asemenea, exonerat şi în caz de forţă majoră.
23. Soluţionarea litigiilor
23.1. - Beneficiarul 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.
23.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, dar nu mai târziu de 30 de zile de la
momentul apariţiei evenimentului care generat litigiul Beneficiarul şi Executantul nu reuşesc să
rezolve pe cale amiabilă litigiul apărut între aceştia în cadru sau în legătura cu îndeplinirea
Contractului, oricare dintre părţi poate solicita ca disputa să fie soluţionată de către instanţele
judecătoreşti de contencios administrativ şi fiscal din circumscripţia unde se afla sediul
Beneficiarului. La soluţionarea litigiilor în instanţă de judecată se vor avea în vedere şi prevederile
Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie
publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii,
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consilului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
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24. Limba care guvernează contractul
24.1. - Limbă care guvernează contractul este limba română.
25. Comunicări
25.1. - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris, prin poştă sau fax, etc.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
25.2. - Prin excepţie, comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex sau e-mail,
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
26. Legea aplicabila contractului
26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
27. Dispoziţii finale
27.1. - Semnând acest contract, părţile îşi asumă fiecare riscul de eroare cu privire la înţelegerea
oricărei prevederi din contract.
27.2. - Prin semnarea contractului, părţile confirmă faptul că acesta reflectă în mod deplin întreaga
voinţă a acestora cu privire la obiectul contractului, prevalează față de orice înţelegeri, înscrisuri sau
negocieri care au avut loc între părţi înainte de semnarea acestuia, precum şi faptul că nu exista
niciun fel de elemente secundare legate de contract şi înţelegerea dintre Părţi care să nu fi fost
reflectate în contract.
27.3. - Dacă una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegală, fără
valoare sau neaplicabilă, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor rămâne valabile şi
aplicabile în măsura maximă permisă de lege. Clauzele nule sunt înlocuite cu dispoziţiile legale
aplicabile.
27.4. - Părţile cunosc şi garantează în virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru
combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte
încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, în special ale art. 12-15 din lege
și ale Ordonanţei nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii
băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, că relaţiile
contractuale dintre părţi se desfăşoară pe principii de bună credinţă şi cu respectarea acestor
dispoziţii legale, înţelegând că nicio clauză a contractului nu este abuzivă prin prisma dispoziţiilor
legale enunţate.
27.5. - În situaţia în care Executantul este o Asociere, Beneficiarul solicită tuturor membrilor
Asocierii să răspundă în mod solidar pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
pag. 15 / 16
Nesecret

Nesecret

Prezentul contract a fost încheiat în data de …………………., în …… exemplare originale, din care
2 (două) exemplare pentru pentru Beneficiar şi 1 (un) exemplar pentru Executant, contractul având
un număr de …… file, iar anexele un număr de ……. file. Prezentul contract este iniţializat pe
fiecare pagină în vederea neschimbării.
BENEFICIAR

EXECUTANT
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