
1.Preambul 

? Contract ~~ l~c.riri ·j't; 
nr. _ L__...b1_:S data /<r #/ -~ ./ 

in temeiul Legll nr.98/2016 prlvlnd achlzitiile publice s-a incheiat prezentul contract de executle 
lucrari, 
intre 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA1 JUDETUL BUZA.U, PRIN CONSILIUL 
JUDETEAN BUZAU, cu sedlul in Mu 
414,112/725507, cod fiscal 3662495, co 

· - ;.. :_. ~ . 
reprezentat pr1n Pre,edlnte Petre em 
SI 

. . . 
lefon/fax 0238-
rezorerla Buzau) 
pa rte 

Asoclerea OYL COMPANY HOLDING AG SRL - SC DRUMURI SI PODURI SA - SC 
RUTEXPERT SRL - SC PROIECTECH CONSTRUCT SRL - SC RIA DESIGN CONSUL TING SRL prln 
llder asoclere OYL COMPANY HOLDING AG SRL, cu sediul in Slobozla, strada Soseaua Brallei, nr.1, 

I • .. I ~ · a .. .. - '" telefon 0243 230 23 rtulul J21/275/2006, Cod Unlc 
de inregistrare RO deschls la Trezoreria Slobozla, 
reprezentat:a legal p e de alt:i parte. I 

Art.2. Definlfii 
2.1 - in prezentul contract urm~torli termeni vor fl interpretatl astfet: 
a. contract de achlzltle publlci - contractul cu tltlu oneros1 asimllat, potrlvit legil, actulul 
adminlstrativ, lnchelat in sens intre unul sau mat multi operatori economic! sl una ori mal multe autoritati 
contractante, care are ca oblect executla de lucrarl, furnizarea de produse sau prestarea de servlcli; 
b. achlzltor ti executant - partile contractante, a~a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea; 
d cerinte ale achizitorulul - caietul de sarclni/prolectul tehnic sl orlce alte cerlnte/ instruqiunl emrse 
de achizitor pe durata executaril contractului; 
e. despigublre generala - suma neprev~zuta expres in contract, care este acordata de c~tre 
instanta de judecata sau este convenita de catre parti ca si despagubire pl~tibila pa'1ii prejudlciate in 
urma incal~rii contractulul de catre cealal~ parte; 
f. documente ale executantului - documentele tehnice incluse In cerintele achizitorulul, 
documenteJe necesare pentru satlsfacerea tuturor condltlilor lmpuse de aprob~ri (acordurl, avize 
etc.}, calculele, fi~lerele, programele de computersi alt software, plan~, manuale pentru exploatare si 
intretlnere, modele si alte documente tehnlce (daca exista), care se afla In custodla si grija 
executantului pana la data pretuarii acestora de catre achlzitor; 
g. forta majorl - un eveniment mai presus de controlul J>8rtllor, care nu se datoreaza grejelii sau 
vlnel acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului ~I care face lmposiblla 
executarea ~i, respectlv, lndeplinlrea contractulul; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revolutli, lncendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrlctli ap~rute ca urmare a unel 
carantine, embargou, enumerarea nefllnd exhaustlva cl enuntlativa. Nu este considerat forta majora un 
evenlment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o lmposlbllltate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obllgattllor uneia din parti. 
h. garantie de buna executle - garantia care se constituie de catre executant In scopul aslgurarii 
achlzltorulul de indepllnlrea c.antitativa, calltativa si in pertoada convenlta a contractulut; 
i. ordln - orice instruqiune sau dlspozltle emisa de achizitor catre executant privind executia lucrarilor; 
j. penalltate contractuala - despagublrea stabilita In contract ca filnd platiblla de catre una din part! 
catre cealalta parte, in caz de neindepllnire sau 1ndeplinire necorespunzatoare a obligatlllor din contract; 
k. perloada de garantie a lucrirllor - perloada de timp cuprinsa lntre data receptlei la terminarea 
lucrartlor sl data receptlei finale, a caret durata se stablle~e prln contract; 
l. pret ill contractuluf - pretul pll!itibll executantulul de catre achlzitor, in baza contractului, pentru 
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indepllnirea tntegrala si corespunzatoare a tuturor oblfgatiilor sale, asumate prln contract; 
m. recaptie finale - receptla efectuata dupa explrarea perloadei de garantle; 
n. recepiie la terminarea lucrlrilor - receptia efectuata la terminarea completa, a lucrarllor unul 
oblect sau a unel partl din constructle, lndependenta care, poate fl utilizata separat; 
o. tantier - locul In care vor fl executate lucrarile, unde se vor llvra echipamentele, materialele si orlcare 
alte tocurl prev~zute In contract ca fllnd parte componenta a $8ntierulul; 
q. utilaje ale exec:utantului - aparatele, ma~inlle, vehlcule st aJte asemenea necesare pentru executla 
sl termlnarea lucrarllor, respectiv remedlerea orlcaror defeqiunl; 
p. z'i - zi calen<larlstica; an - 365 zile. 

Art.3. Interpretare 
3.1 - in prez.entul contract, cu exceptla unel prevederl contrare cuvlntele la forma singular vor Include 
forma de plural ~I vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 • Termenul "zl"sau "zlle" sau orice referlre la zlle reprezinta zlle calendaristice daca nu se speclfica 
in mod difertt. 
3.3 - Clauzele ~i expresllle vor fi interpretate prln raportare la intregul contract. 

Art.4. Obiectul principal al contractulul 
4.1 - Executantul se obllga s~ prolecteze, sa intocmeasca documentatiile tehnico-economice aferente, 
sa execute, sa flnalizeze ~; s~ remedieze orice defecte ale luaarllor pentru oblectlvul "Stlmularea 
mobilltatii la nlval regional prin modernizarea infrastructurii rutlere de transport pe tronsonul 
llmlta judet Braila - Robeasca - Vadu Pa•ii (E85)", conform expertizei tehnice sl D.A.L.I $i 
propunerii tehnice prezentate, anexa la contract, In perioada conventta si in conformitate cu obligatiile 
asumate prln prezentul contract. 

Art.S. Preful contractului 
5.1 • Pretul maxim convenlt pentru indepllnirea contractului, platlbil executantului de catre achlzitor, 
este de 66.395.526,47 lel tara TVA la care se adauga TVA 1n vlgoare la data platii $1 Include: 
- prolectare sf aslstenta tehnica: 657.381,45 lei fara T.V.A.; 
- amenajare teren - 833.746,38 lei fara T.V.A.; 
~ amenajari ptr protectla mediulul Si aducerea la starea initial~ - 129.788,47 !el fara T.V.A.; 
- construqll §i lnstalatii - 64.481.420,69 lei fara T.V.A.; 
~ organizare ~antler - 293.189,48 lei fara T.V.A •. 

ATt.6. Durata cantractului 
6.1 - Prezentul contract opereaza valabll intre pari:1, de la data semnarii $i inreglstrarli la beneflciar ~i 
pana la epulzarea conventionala sau legal~ a orlcarul efect pe care ii produce, lnclusiv in perioada de 
garantie a tucrarllor. 

Art.7. Executarea contractu/ul 
7.1 - (1) Ourata de executie a contractulul este de '27 !uni, defalcate astfel: 

(2) Actlvitatea de prolectare: maxim 3 lunl de la data semnarli ~I inreglstrarll contractulul la 
autorltatea contractanta, Jar aslstenta tehnica se va derula pe toata durata de executare a lucr~rilor. 

(3) Termenul de veriflcare/modiflcare/completare a documentatlel tehnlco·economice predate de 
proiectant ~I rezolvarea tuturor observatiilor formulate de c~tre achlzitor este de 5 zile de la comunicarea 
intre parti. 

(4) Termenul pentru executta lucrarilor: 24 luni de la emiterea ordlnufui de incepere a lucrarilor. 
{S) Ordlnul de incepere a lucrarilor de executle se va ellbera dupa avizarea documenta~iel tehnlco

economice de catre Consiltul Tehnico - Economic al Consillul Judetean Buzau. 

ATt.B. Documentele contractului 
8. t - Documentele contractului sunt: 
a) calet de sarclni $1 D.A.L.I; 
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t>) propunerea tehnica; 
b) propunerea financiara; 
c) acte aditionale, daca partlle vor semna astfel de documente, In tlmpul derularii contractului; 
d) alte documente care fac parte din contract. 
8.2. In cazul in care pe parcursul executiei lucrarllor se constata discrepan~e intre prevederile cafetului 
de sarcinl al procedurll §i oferta tehnfc~/financlara, prevaleaza prevederile caietulul de sarclnl. 

Art.9. Standarde 
9.1 • Lucrarile executate de Executant pentru lndeplinirea oblectului contractului vor respecta 
standardele sl prescriptiile tehnlce, prezentate de catre Executant In propunerea sa tehnlca sl var fi In 
conformltate cu cerlntele din caletul de sarcini si cu normele, normativele sl standardele in vlgoare. 

Art.J.O. Proteqia patrimoniului cultural national 
10.1 - Toate fosllele, monedele, obiectele de valoare sau orlce alte vestlgii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucraril sunt considerate, in relatille dlntre parti, ca flind 
proprletatea absoluta a achizttorulul. 
10.2 - Executantul are obligatla de a lua toate precautlile necesare pentru ca mundtorii sai sau oricare 
alte persoane sa nu fndeparteze sau sa deterloreze oblectele prevazute la clauza 10.1, lar lmedlat dupa 
descoperfrea ~I inainte de indepartarea lor, de a in$tlinta achizitorul despre aceasta descoperlre $i de a 
indepllni dlspozitille prlmite de la achizltor prlvind fndepl!irtarea acestora. Daca din cauza unor astfel de 
dlspozitll, executantul sufera lntarzierl ~i/sau cheltuiell supllmentare, atuncl, prln consultare, P~rtlle var 
stablli: 

a) orice prelungire a durater de executie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor supllmentare, care se va adauga la pretul contractului. 

Art.1.1. Obllgafiile prlncipale ale executantulul 
Obllgafille executantului 
11.1. (1) Executantul are obllgatia de a elabora documentatla tehnico~economlca/documentatla de 
avlzare, de a executa, finallza sl remedla orlce defectfunl ale lucrarilor executate in baza documentatlei, 
in conformltate cu obligatlile asumate prin prezentul contract. 

(2) Executantul are obllgatla de a furntza echlpamentele si documentele speciflcate tn contract., 
precum si tot personalul necesar, bu nu rile, consumabflele sl alte produse sau servlcii necesare executlel, 
finalizarll lucrarllor sl remedlerlf tuturor erorllor /defectlunllor constatate la documentatia tehnlco 
economlca/documenta~ia de avizare sl/sau a lucrarilor executate. 

(3) ln sltuatia desfasurarli unor mlsiuni de control din partea autoritatilor ce detln competente 
in controlul sl recuperarea debitelor aferente fondurtlor comunltare sl/sau fondurllor publlce natronale 
aferente acestora, executantul are obllgatia de a aslgura disponibllltatea lnformatlllor sl documentelor 
care prlvesc prolectul ce se urmareste a fi implementat de achizltor. 
11.2. Executantul are obligatla de a executa lucrarile conform proiectului tehnic (expertiza tehnica si 
D.A.L.1, piese desenate, l!ste cu cantltati de lucrarl, detalii de executie) verlficat de verlficatori atestatl 
in conformitate cu reglementarlle tehnice in vigoare. 
11.3. Executantul va transmlte spre aprobare, oric3nd sunt cerute de catre reprezentantul/reprezentantii 
achlzitorulul, detalll referltoare la masurile si metodele pe care acesta le propune spre a fl adoptate 
pentru executarea lucrlirilor. Nu va fl admlsa nfcio modlficare a acestor masurl sau metode f~ra ca acest 
lucru sa fie supus in prealabil aprobarii ach!zltorulu!. 
11.4. Executantul are obligatia de a aslgura, in conformlt.ate cu prevederile contractului sau cu 
instruqiunlle reprezentatului achizltorulul, condltil corespunz~toare desfasur~rll actlvitatll atat pentru 
personalul proprlU cat Si pentru personalul autorltatilor publice; 
11.S. (1) Executantul va fl responsabil pentru ambalarea, 7ncarcarea, transportul, asigurarea, primlrea, 
descarcarea, depozltarea sl protejarea tuturor bunurilor si materialelor necesare executfel lucr~rllor; 
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(2) Executantul nu va pretinde din partea achlzltorului despagubirl pentru daunele, pierderile si 
cheltulellle {lncluslv taxele sl cheltulelile legale) care rezulta din transportul bunurilor. 
11.6. Executantul va efectua instrulrea personalului achizitorulul pentru exploatarea sl tntretinerea 
lucrarilor conform prevederllor din proiect. 

Art. 12. Praiectarea 
12.1. Executantul are obllgatla de a realiza protectarea lucrarllor ce fac oblectul prezentului contract cu 
proiectantl califfcati, inglnerl sau alti profeslonlstl, care corespund certntelor mentionate in caietul de 
sarcini, tema de proiectare si O.A.L.I. 
12.2. Executantul va garanta ca proiectantii s~i au experienta sl capacltatea necesar~ pentru prolectare. 
12.3. Executantul isl asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor sai de a partlclpa la 
discutii cu achizitorul sl/sau reprezentantul/reprezentantli achizltorului, orl de ~te ori este necesar, pe 
parcursul derularll contractulul si pAna la data explrarii garantlei de buna executie a contractulul. 
12.4. La realizarea proiectului tehnic, executantul r~spunde de indepllnlrea obligatillor principale 
referitoare la calltatea constructillor, astfel: 
a) preclzarea categoriel de lmportanta a construc~lei; 
b) asigurarea nivelulul de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale, cu respectarea 
reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale; 
c) elaborarea lnstructlunilor tehnfce privind executla, exploatarea, intretinerea si reparatiile lucrarilor. 
d) stabilirea fazelor de executle determinate pentru lucrarlle executate corespunzator exlgentelor de 
performanta esentlale si particlparea pe santier la verlflcarile de calltate legate de acestea; 
e) stablllrea modului de solutlonare a defectelor aparute in executie din vlna sa, la lucrarile la care 
trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator exigentetor de performanta esentlale, precum sf 
urmarirea apllcarii pe santler a solutlllor adoptate dupa insusirea acestora de catre specialistul veriflcator 
de proiecte. 
12.5. Executantul are obllgatia de a elabora un proiect tehnic coerent sl conform cu cerintele din 
specificatiile tehnice si plansele furnlzate de achizitor, potrlvlt documentatiel de atribuire care a stat la 
baza inchelerii prezentulul contract. 
12.6. Exec::utantul are obligatia de a elabora prolectul in conformitate cu standardele tehnice si 
prevederlle legate referitoare la proiectarea lucrarilor de constructte si a celor referitoare la mediu 
lnconjur~tor. 

12. 7. Daca pe parcursul derularii contractulul lntervln modlflcari ale standardelor sl/sau legislatiei 
aplicabile la elaborarea prolectului, executantul va instiinta achizltorul sl (dad~ e cazul) va transmite 
propuneri pentru aplicare/actualizare. 
12.8. In situatia fn care, potrlvit prevederilor art 12. 7, achlzltorul decide ca se impune aplicarea nollor 
reglementari, propunerile pentru apllcare var face oblectut unul act adltional, semnat de partlle 
contractante cu respectarea prevederllor legate In materie, la data incheierli acestuia. 
12.9. Executantul are dreptul de a furniza succesiv informatll pe P~'11 de prolect cu condltia ca flecare 
parte inaintata sa fie completa in asa fel incat sa poata fi anallzata si aprobata de achizitor separat, ca 
parte lntegranta a 7ntregului prolect de exerutie al lucrarllor. 
12.10. Executantul are obltgatia de a se asigura ca toate aspectele privind proiectarea lucrarllor respecta 
cerintele impuse de catre achizltor si va fr responsabil pentru proiectarea lucrarilor la un standard ce 
poate fi verificat de catre reprezentantul/reprezentantfl achlzltorulul care actioneaza in calltate de 
verlflcator de prolecte. 
12.11. Executantul are obligatia de a particlpa la intocmirea cartli tehnice a constructiei sl la receptla 
lucrarilor executate. 
12.12. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA 

12.12.1. in relatla dintre Parti, Prestatorul i~i va pastra dreptul de autor ~i alte drepturi de 
proprietate intelectuala/industriala asupra Documentelor de prolectare elaborate/alte documente 
elaborate de catre acesta (sau in numele acestuia) pana la aprobarea lor de catre Achizitor, data la care 
devln proprietatea acestula. 
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12.12.2 De la data aprobarll sl receptionarii de catre Achizitor, Prestatorul cesioneaza drepturlle 
patrlmonlale ale acestula catre achlzitor. Cesiunea va fi excluslva va fi facuta conform legii. 9.2. Se 
considera ca (prin semnarea Contractului) Prestatorul autortzeaza Achizitorul sa copleze, sa foloseasca 
Si sa transmita Documentele de proiectare elaborate/alte documente de catre Prestator (sau in numele 
acestuia), inclusiv modlficarile aduse acestora. 

12.12.3 Prestatorul nu va publica artlcole referitoare la serviciile care fac oblectul prezentului 
contract si nu va face refertre la aceste servtcil in cursul executarll altor servicli pentru terti si nu va 
dlvulga niclo lnformatle furnizata de beneficiar, fara acordul scris prealabll al acestula. 

12.12.4 Orlce rezultate ori drepturl, inclusiv drepturl de autor sau alte drepturi de proprletate 
lntelectuala ori lndustrlala, dobandite in executarea contractulul de servlcll vor fl proprletatea excluslva 
a beneficlarulul, care le va putea utlllza, publlca, ceslona orl transfera asa cum va consldera de cuvllnta, 
fara limitare geograflca ori de alta natura, cu exceptia situatillor in care exista deja asemenea drepturf 
de proprletate intelectuala ori lndustriala •. 

12.12.s. Prestatorul are obligatla de a desp~gubl Achlzitorul impotriva oricaror: 
a) reclamatii ~I actiuni in Justitle ce rezulta din incalcarea unor drepturl de proprietate lntelectuala 

(brevete, programe, marci inreglstrate etc.), In leg~tura cu prestarea servicillor; ~i 
b) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuiell de orice natura, aferente, cu exceptla sltuatlel in care 

o astfel de incalcare rezul~ din respectarea documentatlei emise de catre Achizitor. 

Art.. J3. Executla lucrlrilor 
13.1. Executantul are urmatoarele obligatii: 
a) de a incepe executia lucrarilor numal dupa obtlnerea autorizatiilor In condltllle legii sl numai pe baza 
prolectelor veriflcate de verlficatorul de proiecte autorizatl in conditflle fegil; 
b) asigurarea nivelulul de calitate corespunzator exlgentelor de performanta esentiale, prfn personal 
propriu sl responsablll tehnici cu executla atestatl, precum sf prln sistemul propriu de calltate conceput 
sl realizat; 
c) convocarea Inspectoratului de Stat ln Constructii Buzau, care trebuie sa partlcipe la asigurarea 
conditillor necesare verificarli lucrarllor ajunse fn faze determlnante ale executlei, precum si executarea 
acestora, in scopul obtlneril acordu lul de contlnuare a lucrarilor; 
d) solutlonarea !lpsurflor, neconformiUtilor, defectelor sl neconcordan~elor aparute in fazele de executie 
numal pe baza solutiilor stabllite de executant cu acordul achizitorulut; 
e) utilizarea ln executia lucrarllor numai a produselor si procedeelor prevazute in protect, certificate sau 
pentru care exlsta argremente tehnlce, care conduc la realtzarea exigentelor de performanta esentiale. 
Produsele si procedeele prevazute in proiect pot fi inloculte cu altele care 1ndepllnesc conditille precizate, 
numai pe baza solutlilor stabilite de executant cu acordul achizltorului; 
f) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nlvelului de calltate corespunzator 
exigentelor de performan~a esentiale; 
g) sesi:zarea, In termen de 24 de ore, a Inspectlel de stat ln construqll, lucrari publice, urbanism si 
amenajarea terltoriului din cadrul Ministerulul Lucrarilor Publlce si Amenajarii Teritorlutul, in cazul 
producerli unor accldente tehn!ce in timpul executlel lucrarilor; 
h) supunerea la receptie numal a lucrarilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat 
achlzftorului documentele necesare intocmirlf cartii tehnlce a constructiei; 
f) aducerea la indeplinire fn termenele stabllfte, a masurilor depuse prtn actele de control sau prin 
documentele de receptle a lucrarilor de construqii; 
j) remedlerea, pe propria cheltulala, a defectelor calitative ap~rute din vina sa atat in perioada de 
executle, c3t si in perloada de garantie stab!lita potrivlt legii; 
k} readucerea terenurllor ocupate temporar la starea lor lnitiala, la terminarea executlel lucrarilor. 
13.2. Executantul are oblfgatla de a supraveghea lucrarile, de a aslgura forta de munca, materialele, 
instalatiile, echlpamentele si toate celelalte oblecte, fie de natura provlzorie, fie definltiva, cerute de sf 
pentru indepllnirea prezentului contract, in masura 'in care necesitatea aslgurarii acestora este prevazuta 
rn contract sau se poate deduce tn mod rezonabil din contract. 
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13.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea sl siguranta tuturor 
operatlunllor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executle utlllzate, cu respectarea 
prevederllor si a reglementarilor legii prlvind calltatea in constructll. 
13.4. Executantul are obligatla de a pastra, pe santier, o copie a prezentului contract, un exemplar al 
documentatlei de executle, modificarile si alte comunid3rl emise potrivit prevederilor prezentului contract 
in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructil precum sl de catre persoane autorizate 
de achlzitor, la cererea acestora. 
13.5. {l) Executantul are ob!lgatla de a respecta si executa dispozitllle achlzltorului 1n orlce problema, 
mentionata sau nu Tn contract, referitoare la tucrare. jn cazul in care executantul consldera ca dlspozitllle 
achlzltorulul sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectll in scrls, fara ca 
oblectiile respective sa ii absolve de obllgatla de a executa dlspozltll le prlmite, cu exceptia cazulut in care 
acestea contravin prevederilor legale. 
(2) in cazul in care respectarea sl executarea dispozltiilor prevazute la alin.(1) determlna dlflcultatl in 
executle care genereaza cheltuieli suplimentare, atunci aceste cheltulell vor fl acoperlte de achizltor. 
13.6. Executantul are obllgatla de a intocmi documentele necesare in vederea obtlneril de catre achizltor 
a tuturor aprobarllor pentru obtinerea autorizatillor necesare pentru executarea lucr~rtlor si orice alte 
aprobari descrise in caletul de sarclni. 
13.7. Executantul are obllgatla de a intocmi documentatla necesara obtlneril de catre achizltor a 
autorizatlllor, licentelor si aprobarllor in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru prolectarea, 
executia, terminarea lucr~rllor sl remedierea oricaror defectiuni. Executantul va despagubi achlzitorul sl 
ii va proteja impotrlva consecintelor datorate neindeplinirll acestor obllgatii. 
13.8. (a) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achlzitor, 
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, lnstrumentelor, dispozltlvelor sl resurselor umane 
necesare indepllnirll responsabllitatii respective. 
(b) in cazul in care, pe parcursul executlei lucrarilor, survine o eroare in pozltla, cotele, dtmensiunlle sau 
alinlamentul orlcarei parti a lucrarilor, executantul are obllgatla de a rectiflca eroarea constatata, pe 
cheltufala sa. 
13.9. Pe parcursul executiel lucrarllor sl remedierll defectelor calitatlve, executantul are obligatia: 
a} de a lua toate masurile pentru aslgurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este 
autorizata si de a mentine santierut (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrartle (atat tlmp 
cat acestea nu sunt flnalizate sl ocupate de catre achlzitor) tn starea de ordine necesara evitarii orlc~rui 
perlcol pentru respectlvele persoane; 
b) de a procura sl de a intretlne pe cheltulala sa toate dispozitivele de iluminare, protectle, ingradire, 
atarma sl paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicltate de catre achizltor sau de catre alte 
autorltati competente, 'in scopul protejarii lucrarllor sau al asigurarli confortulul riveranllor; 
c) de a lua toate masurile necesare pentru respectarea prevederilor legale prMnd protectla medlulul pe 
si in afara santierului sl pentru a evlta orice pa9uba sau neajuns provocate persoanetor, proprletatllor 
pub/ice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. 
d) de a se aslgura ca emlsiile, deversarile de suprafata sl deseurile rezultate in urma actlvitatilor proprll 
nu vor depasi valorlle admlse de prevederlle legale in vlgoare. 
13.10. Executantul va stablli modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor din vina sa, in 
vederea aslguraril nlvelului de calitate corespunzator cerlntelor. Solutiile propuse pentru remedierea 
defectelor var fi verlflcate si aprobate de reprezentantul/reprezentantii achizltorului. Executantul nu va 
fl indreptatlt la ajustarea pretului contractului sau la prelunglrea perioadel de executie pentru remedierea 
defec1;iunllor aparute din vina sa. 
13.11. Executantul este responsabil pentru mentlnerea In buna stare a lucrarilor, materlalelor, 
echlpamentelor si lnstalatillor care urmeaz~ a fr puse 1n opera, de la data prlmirli ordinului de 1ncepere 
a lucrarii p§na la data semnarll procesulul-verbal de receptie a lucrarii. 
13. 12. (1) Executantul are obligatla de a institul un sistem de asigurare a calltatii pentru a demonstra 
respectarea cerin~elor prezentului contract, sistemul care va fi fn conformltate cu detalille prev~zute in 
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Caietul de sarcinl. Achlzitorul sau reprezentantul/reprezentantll achlzltorului, va avea dreptul s~ audlteze 
orice aspect al slstemului calltatll. 
(2) Detalllle tuturor procedurilor si documentele de conformttate vor n transmlse achlzttorulul in scopul 
lnformarii acestUla, tnalnte de inceperea flecarei etape de proiectare sau executle. La emlterea unul 
document de natura tehnica adresat achizftorulul sau reprezentantul acestuia, este necesar ca pe 
documentul respectlv sa fie inscrls acceptul prealabil al executantului. 
(3) Respectarea sistemulul de asigurare a call~tll nu va exonera executantul de nicl una din sarcinlle, 
obligatnte sau responsabilltatile sale potrivit prevederllor prezentulul contract. 
13.13. (1) Pe parcursul executiel lucrarilor si al remedlerii viclllor ascunse, executantul are obllgatia de 
a nu stanjenl inutll sau in mod abuztv: 
a) confortul rlveranllor; sau 
b} calle de acces, prln folosirea si ocuparea drumurilor sl callor publice sau private care deservesc 
proprtetatile aflate in posesia achlzitorului sau a orlc~rel alte persoane. 
(2) Executantul va despagubi achizltorul impotriva tuturor reclamatlllor, actlunllor in justltle, daunelor~ 
interese, taxelor si cheltutelilor, indiferent de natura lor, rezult!nd din sau in legatura cu obligatia 
prevazuta la alln.(1) pentru care responsabllftatea revine exec:utantului. 
13.14. {1) Executantul are obllgatla de a utillza in mod rezonabfl drumurile sau podurlle ce comunica cu 
sau sunt pe traseul santlerului sl de a prevenl deterlorarea sau dlstrugerea acestora de catre traflcul 
proprlu sau al orl~rula dlntre subcontractantli s!i; executantut va selecta traseele, va atege sl va folosi 
vehicutele, va llmita sl repartiza incarcaturlle, rn asa fel tncat traficul supllmentar ce va rezulta in mod 
lnevltabil din deplasarea materialelor, echlpamentelor, instala~lilor sau altora asemenea, de pe sf pe 
santier, sa fie llmltat, in m~sura 1n care este posfbll, astfel incat s~ nu produca deterlorart sau dlstrugeri 
ale drumurilor sl podurilor respective. 
(2) in cazul in care se produc deteriorari sau dlstrugeri ale orlclirui pod sau drum care comunlca cu sau 

care se afla pe traseul santlerului, datorl~ transportuful materlalelor, echipamentelor, lnstalatlilor sau 
attora asemenea, executantul are obllgatla de a despagubi achlzitorul impotriva tuturor rectamatlllor 
privind avarierea respectlvelor poduri sau drumurl. 
(3) Cu exceptla unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil sl va 
platl consolldarea, modlficarea sau imbunatatlrea, fn scopul faclllt~rll transportulul materialelor, 
echlpamentelor, instalatillor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunlcli cu sau 
care se afla pe traseul santlerului. 
13.15. (1} Pe parcursul executiei tucrarii, executantul are obllgatia: 
a} de a evlta, pe cat poslbll, acumularea de obstacote Inutile pe santler; 
b) de a depozita sau retrage orlce utilaje, echlpamente, instalatil, surplus de materiale; 
c) de a aduna ~i indeparta de pe ~antier daramaturlle, molozul sau lucrarlle provizorii de orice fel, care 
nu mai sunt necesare, in masura in care acestea provln din lucrarile proprll. 
(2) Executantul are dreptul de a r~ine pe santier, pana la sf~rsitul perioadei de garantie, numal acele 
materiale, echlpamente, lnstafatii sau lucrari provizoril, care fl sunt necesare in scopul 1ndepllnlrii 
obligatlllor sale in perioada de garantie. 
13.16. Executantul raspunde, potrivit obligatlllor care fl revln, pentru vlciile ascunse ale construqiel, 
lvite intr-un Interval de 10 ant (Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calttatea in constructil, cu 
modlflcarile si completarile ulterioare) de la receptta lucrarii st, dupa impllnirea acestut termen, pe toata 
durata de existenta a constructlel, pentru vlciile structurll de rezistenta, ca urmare a nerespectarll 
prolectetor si detallllor de executie aferente executiel lucr~rfi. 
13.17. Executantul se obliga sa desp~gubeasca achizitorul impotrlva oricaror: 
a) reclamatil si actiuni in justltie, ce rezulta din inc~lcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, marcl 1nreglstrate etc.), legate de echlpamentele, materlalele, lnstatatille sau utllajele 
folosite pentru sa u in legatura cu executla lucrarilor sau incorporate in acestea; si 
b) daune-lnterese, taxe si cheltuleli de orice natura, cu exceptla situatiei 7n care o astfel de incalcare 

rezulta din respectarea cerlntelor caletulul de sarcinl lntocmtt de catre achizltor. 
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Art.14. Obligafiile achizito11JIUI 
14.1 - Achizitorul are obllgatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, dad~ nu s-a convenit 
altfel, amplasamentul lucr~ril, liber de orice sarcina. 
14.2 -AchlZltorul are obligatia de a pune la dispozitia proiec:tantuluf/executantului intreaga documentatie 
necesara pentru prolectarea $i executia lucrarllor contractate, fara plata. 
14.3 - Achizitorul are obllgatia de a examina ~I mAsura fucrarlle care devln ascunse tn eel mult 5 zlle de 
la notlficarea executantulul. 
14.4 - Achizitorul este pe deplfn responsabil de exactitatea documentelor !ji a oricaror alte informatii 
furnizate exec:utantului precum $i pentru dispozitllle ~i llvrarlle sale. 

Al't.lS. Sanctiuni pentru netndepllnlrea culpabila a obligafiilor 
15.1- (1) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea tot.ala sau partlala, precum ~i pentru executarea 
necorespun:zatoare a unela sau mai multora dlntre obllgatiile asumate !;l/sau care Ii rev in, partea in culpa 
r~spunde fata de cealalta parte pentru prejudlciul produs, potrlvit dauzelor prezentulul Contract $1 legll, 
in masura In care pl§rtlle nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat in culpa prln slmplul fapt al 
neindepllnlrii sau indepllnlrii necorespunzatoare a obllgat:Jllor sale, dad~ nu probeaza exfstenta unei cauze 
care sa ii exonereze de raspundere juridica, potrlvlt tegll. 
Se considera neexecutare totala a ContractuluJ situatia in care una dlntre par):l nu f$1 indepllneste nicluna 
dintre obligatiile asumate si/sau care If revin. In lnteriorul termenulul mentlonat se calculeaza penalitati 
de intarzlere, potrivit Contractului. Toate celelalte situatli de neindeplinlre a uneia sau mai multora dlntre 
obligatiile asumate si/sau care II revln reprezlnta neexecutare partiala a Contractu/ul. 
Se considera executare necorespunzatoare a Contractu/u/ acea situatie In care una dintre parti nu isl 
fndeplineste una sau mal multe dintre obllgatiile esentlale asumate si/sau care ii revin, ori nu isl 
indepllnlste in mod repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, In conditiile calltatlve si de 
conformitate asumate prin Contract si/sau lmpuse de lege. 
(2) Sunt considerate obllgatll esentlale cele privitoare la obiectul Contractului, pretul Contractulul, durata 
contractului, executarea contractului (lnctusiv subcontractarea), documentele Contractulul, obligatiile 
principale ale partilor, garantiile referitoare la contract, sanatatea sl securitatea muncli, protectia 
mediulul, leglslatla, reglementarile sl standardele tehnice, de calitate, de medlu, de personal etc. 
apllcablle, protectla patrimonlului cultural, alte clauze care protejeaza lnteresul public aterent 
contractului de achlzitie In cauza. 
(3) Aplicarea prevederilor clauzel penale de catre Beneficlar se face, la alegerea Beneficiarului, prln 
deducerea din valoarea Contractului a daunelor-lnterese moratorll sl/sau compensatorll sau prin 
urmarire in conditiile legii. 
15.2 (1) Pentru neexecutarea la termenele convenlte a obligatiflor asumate sijsau care ii revln, 
Executantul datoreaza Beneflclarulul, cu tltlu de penalitati pentru intarzlere, o suma in cuantum de 0,1 
% pentru flecare zr de dupa scadenta, calculata la valoarea lucrarilor executate cu intarziere, pana la 
indepllnirea obligatlei. 

(2) Daca nu se poate stabill valoarea Lucrarilor executate cu intarzlere, Executantul datoreaza 
Beneficiarulul daune moratorii la nivelul a 0,1 % din valoarea totala a Contractulul mentionata la art. 5 
din Contract pentru fiecare zi de lntarzlere pana la indeplinlrea obligatiel, valoarea penalltatilor putand 
depasi valoarea debitulul. 
15.3. Pentru neplata la termen a facturilor, Achlzitorul datoreaza Executantului o suma, cu titlu de 
penalitati de lntarzlere, pentru flecare zl de dupa data scadentei sumei facturate, in cuantum de 0,1 % 
din valoarea facturii neonorate in termen, pana la achltare. 
15.4 • (1) Pentru neexecutarea totala a obllgatlllor asumate si/sau care ii revin, Executantul are obllgatla 
de a plati Beneficiarulul, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 20 % din valoarea totala 
a Contractului exprimata la art.5 din acesta. 
(2) In cazul in care executarea este numai partiala, dar este corespunzatoare, suma d~torata potrlvit 
alin. 1 se calculeaza proportional cu nlvelul Lucrarilor neexecutate. Daca nu se poate stabili proport1a 
neexecutarll Contractului ori pentru executarea totala, dar necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
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Beneflciarului daune compensatorli in cuantum de 10% din valoarea totala a Contractului, lncluslv, daca 
este cazul, a actelor aditionale la acesta. 
(3) In cazul In care executarea este partlala si, totodata, necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
Beneflclarului , cu tltlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15 % din valoarea totala a 
Contractului, incluslv, daca este cazul, a actelor sale adltlonale. 
( 4) In sltuatille prevazute la alin. 1, 2 si 3 din prezentul articol, Beneficlarul nu este dator sa probeze 
e:xistenta si/sau intlnderea prejudlcului suportat (caracterul indemnitar al clauzel penale). 
Contravaloarea cote! procentuale prevazute la alfn. 1, 2 sau, dupa caz, 3 din prezentul artlcol se poate 
deduce din valoarea Contractulut. 

Art.16. Garantia de bunii execufie a contractulul 
16.1. - (1) Cuantumul garantiel de buna executle a contractului este in procent de 10 %, din valoarea 
mra TVA a contractulul, respectlv 6.639.552,65 !el. Forma de constltulre: 
- prin vlrament bancar sau prlntr-un Instrument de garantare emfs In conditllle legii de o societate 
bancara sau de o societate de asigurari in conditille art. 40, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, care devlne 
anexa la contract, prevederile art. 36 alln. (3) - (5) din H.G. nr. 395/2016 apllcandu-se corespunzator, 
- prln retlneri succeslve din sumere datorate pentru facturl partlale, pe perioada de derulare a 
contractului. 
(2) In cazul in care garantla de buna executle se constltuie prln retlneri succesive, executantul are 
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent In 
admlnlstrarea acestula, un cont de disponibil distinct la dispozlti~ Achizltorului. Suma initlala care se 
depune de catre executant in contul de disp<lnlbil astfel deschis nu trebuie sa fie mal mica de 0,5% din 
pretul contractului. Pe parcursul indepllnirii contractului, Achlzitorul urmeaza sa alimenteze acest cont 
de disponibll prin retlnerl succesive din sumele datorate sl cuvenite executantului pana la concurenta 
sumei stabillte drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire, respectiv 10%. Achizitorul 
va instlinta executantui despre varsamantul efectuat, precum st despre destinatla lui. Executantul va 
lnscrie distinct pe facturile emlse, cuantumul garantlei de buna executle si contul in care acesta va fi 
vi rat. 
(3) Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie in termen de 5 zile de la data semnarli 
de catre ambele partt a contractului. 
16.2 - Executantul are obligatla : 
- de a inalnta conflrmarea scrisl! a Trezoreriei atat cu privlre la blocarea contului deschis in favoarea 
achizltorutul pentru garan~la de buna executie, cat ~i cu privire la deblocarea acestula numai cu acordul 
achlzitorului cat :?i executarea orlcarel sume existente in cont la prlma cerere a achizitorului, rara ca 
aceasta s~ alba obllga~ia de a-si motlva cererea respectlva. 
- de a inainta achizitorului conflrmarea scris~ a Trezoreriei cu privlre la perloada de valabllltate a contulul. 
16.3. - (1) Garantta de buna-executle se va constltul pentru perloada convenita a contractului de achlzitle 
publica, tndlferent de forrna de constitulre. 
(2) in situatla in care p~rtlle convln prelungirea termenului de executle a lucrarll contractate, pentru 
orice motiv (incluslv Forta majors), executantul are obligatia de a prelungl valabilltatea garantlei de 
buna executie, In maxim 3 zile de la data intrarll in vigoare a actulul adltional. 
(3) Garantia de buna executie ce se va prelungl va fi valablla de ta data expir~rii celei initlale pe perioada 
de prelungire a termenulul de executle pina la semnarea procesulul-verbal de receptie la termlnarea 
lucrarilor. 
(4) Pentru perioada de garantle a lucrarilor se poate emlte o noua scrisoare de garantle reprezentand 
30% din valoarea garantlel de bun~ executle aferenta perioadei de execut:ie a lucrarilor, in termen de 5 
zlle de I~ data semnarll procesulul verbal de receptle la terminarea lucrarllor, cu o valabllltate pentru 
toata perioada de garantie acordata lucrarilor. 
16.4. - Achlzitorul se obliga sa ellbereze garantia pentru partlclpare $i sa emita ordlnul de incepere a 
contractului numal dup~ ce executantul a facut dovada constltuirli garantiei de buna executie. 
16.5 - Achizitorul se obliga sa restltule garantla de buna executie dup~ cum urmeaza: 
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a) 70% din valoarea garantlel, in termen de 14 zile de la data incheieril procesului-verbal de receptle 
la termlnarea lucrarilor, daca nu a rldlcat pana la acea data pretentil asupra el1 lar rlscul pentru vicil 
ascunse este minim; 
b) restul de 30% din valoarea garantlei, la expirarea petioadel de garantle a lucrarllor executate, pe 
baza procesutui-verbal de receptle finala. Procesele-verbale de receptie final~ pot fl tntocmite ~i pentru 
p~rtl din lucrare, daca acestea sunt distlncte din punct de vedere flzlc !jl functional. 
16.5 - Achizltorul are dreptul de a emfte pretentll asupra garantlel de bunJi executle, orlcAnd pe parcursul 
indepllnirii contractulul de achizltle publlca, Tn limlta prejudlclului creat, Tn cazul in care contractantul nu 
i~i indepllne~e din culpa sa obligatllle asumate prin contract. Anterior emiterii unel pretentii asupra 
garantiei de buna executie achizltorul are obligatla de a notifica pretentia atat contractantului, cat ~i 
emltentulul lnstrumentulul de garantare, preciz~nd obligatiile care nu au fost respectate, precum Si 
modul de calcul al prejudiciulul. in situatia executaril garantlei de buna executie, partial sau total, 
contractantul are obllgatia de a reintregli garantia in cauza raportat la restul rl!imas de executat. 

Art.17. lncepel'ea serviclllor de proiectare si executle a lucrlrilor 

17.1. Proiectarea 
17.1.1. - Executantul are obllgatla de a incepe prestarea servlclllor pentru elaborarea documentatlel 
tehnlco-economlce in vederea realiz~rli lucrarllor, a doua zi de la data semnarll $i inreglstrarll contractulul 
la autorftatea contractanta. 
17.1.2. in cazul in care executantul suferl!i intArzierl si/sau suportJ costuri suplimentare, datorate fn 
excluslvltate achlzttorulul, pl!irtlle vor stablll de comun acord prelungirea perioadei de executare a 
contractulul. 
17.1.3 - (1) Servtciile prestate tn baza contractulul sau, dad§ este cazul, orlcare faza a acestora 
prevazuta a fl termlnata intr-o anumita perioada, trebule finallzate ln termenul convenit de parti, termen 
care se calculeaz:1 de la data inceperil prestarii serviclllor. 
(2) in cazul 1n care: 
a) orice motive de intarzlere, ce nu se datoreaza executantului, sau 
b) alte clrc:umstante neobi~nulte susceptiblle de a survenl, altfel decat prin incalcarea contractulul de 
catre executant, ii indreptatesc de a solicita prelunglrea perloadei de prestare a servfclllor sau a oricarei 
faze a acestora, atuncl partlle vor revlzui, de comun acord, perioada de prestare ~I var semna un act 
aditJonal. 
17.1.4 - in afara cazulul in care achlzltorul este de acord cu o prelunglre a termenului de executle, orlce 
int§rziere in indeplinirea contractului da dreptul achlzltorului de a soliclta penalltatl executantulul. 

17.2. Executia lucrarilor 
17.2.1. - (1) Executantul are obligatia de a lncepe lucrarile la data emlterll ordinulul de lncepere a 
lucrarllor. Ordlnul de incepere a lucrarllor de execu~ie se va elibera dupa avizarea documenta~iel de catre 
Conslllul Tehnico-Economlc al Conslliulul Judetean Buzau. 
(2) Executantul ·are obligatta de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare prlmlre 
~I de a incepe executarea lucr!rii in termenul stabillt de achizitor. 
(3) Neprezentarea executantulul 1n vederea preluarii amplasamentulul ~I neinceperea executaril lucrarll 
contractate In termen de 10 zlle de la data inscrisa in ordinul de lncepere al lucrarilor, poate atrage 
rezllierea contractului cu consecinta retinerii garantlei de buna executle. 
17.2.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze st sa fie terminate la data stabllita. 
17.2.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiel lucrarllor si de a stabili 
conformttatea lor cu speciflcatlile din anexele la contract. Partlle contractante au obllgatla de a notlflca, 
in scris, una celellalte, ldentitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume 
responsabflul tehnic cu executfa din partea executantului sl dlrigintele de santier sau, daca este cazul, 
alta persoana flzica sau juridlca atestata potrlvit legii, din partea achlzitorului. 

(2) Executantul are obligatta de a astgura accesul reprezentantulul achlzltorului la locul de munca, 
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in atellere, depozlte sl oriunde Isl desfasoara actlvitatile legate de indeplinlrea obllgatillor asumate prln 
contract, lnclusiv pentru verlficarea lucrartlor ascunse. 
17.2.4. - (1) Executantul are obligatia de a aslgura lnstrumentele, utilajele ~i materialele necesare 
pentru verlflcarea, masurarea ~i testarea lucr~rilor. Costul probelor ~i incerclirllor, inclusiv manopera 
aferenta acestora, revln executantului. 

(2) Probele neprevazute ~I comandate de achfzitor pentru veriflcarea unor lucrari sau matertale 
puse 1n opera vor fl suportate de executant daca se dovede$te di materialele nu sunt corespunzatoare 
calltatlv sau ca manopera nu este in conformltate cu prevederile contractulul. in caz contrar, achfzltorul 
va suporta aceste cheltuieli. 
17.2.6. * (1) Executantul are obligatia de a nu acoperl lucrarile care devln ascunse, rara aprobarea 
achlzitorului. 

(2) Executantul are obligatla de a notiflca achizltorului, ori de c~te orl astfel de lucrari, lncluslv 
fundatille, sunt finalizate, pentru a fi examlnate ~i masurate. 

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau P~rtl de lucrare, la dispozltia achlzitorului, 
~i de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. 

(4) fn cazul in care se constata ca lucrarlle sunt de calltatea corespunzatoare ~I au fost executate 
c.onform documentatiel de executie, atuncl cheltuiellle privlnd dezvellrea §i refacerea vor fi suportate de 
catre achizltor, far in caz contrar, de ditre executant. 

Art.JS. in'tarzlerea, suspendarea ~I reluarea execufiel lucriirilor 
18.1. - (1) Servicifle prestate si lucrarile executate 'in baza contractului, trebuie finalizate in termenul 
convenit de parti. 

(2) in cazul in care: 
a) orlce motive de 'intarzlere, ce nu se datoreaza prestatorului cum ar fi termenul de emltere a 

avlzelor/acordurilor/ aprobarilor, sau 
b) alte circumstante neobisnuite susceptlbile de a survenl, altfel decat prln incalcarea contractului 

de catre prestator, fndreptatesc prestatorul de a solfcita prelungirea pertoadei de prestare a servlciilor 
sau a oricarei faze a acestora, atunci partlle vor revizui, de comun acord, perloada de prestare ~i vor 
semna un act aditional. 
c) volumul sau natura lucrarllor neprevazute; sau 
d) conditiile climaterlce exceptional de nefavorablle; sau 
e) oricare alt motiv de intarzlere care nu se datoreaza executantului sl/sau alte clrcumstante neobisnuit e 
susceptlblle de a survenl altfel decat prln incalcarea contractulul, indreptatesc executantul de a sollcita 
prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a orldrei p~rti a acestora. in condltlile de mai sus, 
partlle vor revizui de comun acord si vor conveni asupra: 
~ oricarei prelunglri a duratei de executle la care executantul are dreptul; 
- totalul cheltuielllor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului, in conditille si cu respectarea 
limitelor prevazute de lege. 
16.2.- Decalarea termenulul contractual va fi calculata lu§nd in considerare perioada de suspendare, 
adaugandu-se o durata supllmentara apreciata de comun acord pentru reintrarera tn rltmul normal. 
18.3 - Achlzitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executarlf 
unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perloada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra 
si asigura paza acelel parti sau a tuturor lucrarllor fmpotriva deteriorarll, plerderll sau degradarllor. 
18.4. in cazul in care executantul va inregistra int~rzieri sj/sau cheltuleli suplimentare ca urmare a 
suspendaril lucrarllor sijsau ca rezultat al reluarll acestora, executantul va transmlte achlzitorului o 
instiintare avand dreptul, dupa caz : 
(a) la o prelungire a duratel de executle dacll termlnarea lucrarilor este sau va ft intarziat~, si 
(b) la plata cheltutelilor suplimentare, care vor fl incluse in pretul contractului. 
18.5. Executantul nu va fi indreptatit la o prelunglre a duratei de execu~ie si/sau la plata cheltulelilor 
supllmentare, daca aceasta a survenit ca urmare a remedierii consectntelor unor erorl din prolectul 
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elaborat de executant, a luc:rarllor sau matertalelor necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii 
executantulul de a proteja, depozita sau aslgura paza. 
18.6. {1) Dupa confirmarea sl/sau dispunerea reluarll activftatlf, executantul sl achizltorul vor examlna 
impreuna lucrarile, echlpamentele si matertalele afectate de suspendare. 
(2) Executantul va remedla toate deterlorar.lle sau defeqiunlle fucrarllor, echlpamentelor sau 
materlalelor sau orice pferdere a acestora, produse fn timpul suspend~rll. 

Art. l9 Finallzarea sl receptia documentatlei tehnico-economice / dor:umentatlei de avizare 
19.1. Documentatiile tehnlco-economic:e ce fac obiec:tul contractului se predau achlzitorului in exemplare 
origlnale pe format hlrtie sau format electronic la sedlul acestuia, conform termenelor prevazute In 
prezentul contract, atat piesele scrise c7t si cele desenate, tn numarul de exemplare sollcitat prin caietul 
de sarcinl. Eventualele copH solicltate in plus de catre achizitor se vor reallza contra cost pe cheltulala 
acestula. 
19.2. Documentatla aferenta ot)trnerll avlz.elor, acordurllor ~i autorizatiilor necesare se va elabora 
conform cerin~elor caietului de sarclni ~i se va supune aprobarii / avlzarii lnstltutlllor ~I organelor abilitate. 
19.3. Receptia cantitativa a dccumentatlllor se face in baza unui proces verbal de predare·primtre a 
documentelor, semnat de achizitor la momentul predarll. Receptia calltattv~ se constder:i reallzata prln 
obt:f nerea avlzuful comlslei Tehnico-economlce a CJ Buzau / data ob~Jnerll autorizatiel de construlre. 
19.4. Documentatia tehnlca va fl supusa avizarll Comislel Tehnloo - Economice a Conslllulul Judetean 
Buzau. Sustlnerea fn toate sedlntele de avizare CTE, de catre executant, a documentatiilor intocmite 
este gratulta ~i obligatorie. In cazul constatarll unor llpsurl sau lnadvertente in documentatla predata, 
achizitorul va transmtte obiectrunile, lar executantul va transmite, in termen de eel mult 10 zile de la 
primlrea obiectiunilor, toate modiflcarlle ~i completarlle necesare, daca este cazul. 
19.5. - Nu se va considera ca un accept, avlz, o aprobare a beneflclarului sau o plata exonereaza 
prestatorul de indeplinirea obllgatlllor asumate, cu ocazla inchelerii contractul de executle. 
19.6. Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documenta~la tehnlco
economic~ aprobata, ca urrnare a unor erorl de proiectare sunt suportate de prolectant/prolectantul 
coordonator de prolect ~i proiectanpi pe specialitatl, persoane frzice sau juridice, in solldar cu verlflcatorii 
prolectufui, la seslzarea justtf lcata a achizltorulul in baza unui raport de expertlza tehnicll elaborat de un 
expert tehnic atestat. Ace~tia raspund ~i pentru prejudiciile materiale, pierderl financiare efectlve sau 
beneficii nereafizate, dlrecte sau indirecte, actuale sau viitoare, dar certe, produse ca urmare a unor 
neconformltap, neconcordante, omisiuni, erorl ap~rute in actlvltatea specifica, inclusiv in fazele de 
execu~le a lucrarilor. 

Art.20. Finalizarea si receptia lucrarilor 
20.1 - Ansamblul lucrarilor sau daca este cazul, orlcare parte a lor, trebule flnalizat rn termenul convenit 
la art. 7 din prezentul contract. 
20.2 - La finalizarea lucrarllor, executantul are obligatta : 
a). de a notlfica, in scris, achizitorului ca sunt indepllnite oonditille de receptie, sollclt~nd acestuia 
convocarea comlslel de receptie; 
b). de a elabora unset complet de inreglstrarl ale executlei lucrarilor "conforme cu executla", precizand 
amplasamentele, dlmensiunlle si detalille lucrarilor real executate. Aceste inregistrari vor fi pastrate pe 
santier si vor fi utillzate fn scopul receptlei luc:rarllor. 
20.3. Lucrl§rile nu vor fl considerate terminate in vederea efectuarli receptiel panl§ la primlrea de catre 
achizttor a tuturor documentelor precizate la art 20.2. de mal sus. 
20.4. - Receptia se poate face sl pentru paf'\i ale luc:rarii, obiect sau parte din constructle, Independent~, 
care poate fr utlllzat~ separat. 
20.5.- Pentru partea de lucrare preluata de achlzitor, perioada de garantie pentru vlcii le care nu tin de 
slguranta constructiel incepe de la data termlnarii remedierilor 
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21. Recepti• nnall 
21.1. - Receptia final~ este convocata de achlzltor in eel mult 15 zlle dupa explrarea perloadei de 
garantie. 
21.2. - Comisla de receptie flnala se intruneste la data, ora si locul fixate si examlneaza urmatoarete: 
a) procesele-verbale de receptle la tennlnarea lucr~rilor; 
b) flnalizarea lucrarilor cerute de "receptla de la termlnarea lucrarlfor"; 
c) referatul achlzltorulul privlnd comportarea constructlllor si instalattilor aferente in exploatare pe 
perioada de garantie, inctusiv vicille aferente si remedlerea tor. 
21.3. - Comlsta de receptte poate cere, in cazuri foarte blne justlflcate sj/sau in cazur aparttlei unor vlcil, 
efectuarea de incercari si expertize. 
21.4. - La termtnarea receptiei comlsla de receptle finala isi va consemna observatiile sl conctuzllfe in 
procesul-verbal de receptie finala, pe care-I va inalnta achlzltorulul impreuna- cu recomandarea de 
admttere, cu sau fara obiectii, a receptiel, de am!nare sau de resptngere a el. 
21.5. - in cazul in care comisia de receptle finala recomand~ admlterea cu obiec.tii, am§narea sau 
resplngerea receptlei, ea va trebui s~ propuna masuri pentru 1nlaturarea neregulilor semnalate. 
21.6. - Comlsia de receptle finala recomanda resplngerea recepttei finale in cazul in care nu se respecta 
una sau mai multe dintre exigentete esentiale. 
21.7. - Lucrarea a carel receptie finala a fost respln~ va fi pusa In stare de conservare prin grtja sl pe 
cheltuiala achizltorulul, lar utllizarea ei va fl interzisA. 
21.8. - Achizitorul se va indrepta pentru recuperarea pagubelor impotrlva factorllor impllcati 1n 
executarea constructlei, vinovatl de viciile constatate cu ocazia receptlei, cat st pentru nefunc.tionarea 
constructiilor sl/sau a instalattllor aferente acestora. 
21.9.- Data receptiei finale este data notificarii de catre achizltor a hotararll sale. 

Art.22. Perloada de garantie acordatA lucrarilor 
22.1 - Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia flnala 
!ji este de 5 ani (72 de luni). 
22.2 - (1) Executantul are obllgatia, in urma dispoztttei date de achlzitor, de a executa pe proprla 
cheltuiala toate lucrarlle de modlficare, reconstructie sl remediere a vJciifor si a altor defecte calltative 
aparute din vina sa, atat in perloada de executle, cat sl in pertoada de garantie. 
(2) Executantul are obligatia de a executa toate actlVlt~tile prevazute la alln.(1), pe cheltulala proprle, 
In cazul in care ele sunt necesare datorlta: 
a) utlllzarii de materiale, de lnstatattl sau a unel manopere neconforme cu prevederlle contractului; 
b) unui viciu de conceptle, acolo unde executantul este responsabll de prolectarea unel pl!irtt a lucrarilor; 
c) neglljentel sau neindepllnirll de catre executant a oricareta dintre obligatiile expllcite sau impllclte care 
ii revin in baza contractului. 
(3) in cazul in care defeqiunile nu se datoreaza executantului, !ucrarile flind executate de catre acesta 
conform prevederilor prezentului contract, cheltulellle de remedlere var n evaluate sl platite ca lucrarl 
suplimentare. 
22.3 - in cazul i'n care executantul nu executa lucr~rile prevazute la art.22.2 alln.(1) ~I (2), achizttorul 
este indreptatit sa angajeze st sa pl~teasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor 
tucrari vor fl recuperate de catre achtzltor de la executant sau retlnute din sumele cuvenlte acestuta. 
22.4. Garantia lucrarilor executate este de 72 de lunl de la data semnaril procesului verbal de receptie 
la termlnarea lucrarilor precum sf dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a 
constructiel, pentru vicllle structurii de rezlstenta rezultate din nerespectarea normelor de executie. 
22.5 Termenul de remediere a neconformitatilor aparute in perioada de garanµe este de 5 zlle de la data 
prlmirli sollcitaril de remediere din partea achizltorulu/. Pentru motive temeinlc justificate, acest termen 
poate fi prelungtt in forma scrisa, cu acordul achlzitorulul, prin act adltional, fara a se depa$i perloada 
de garan~ie prevazuta in contract. 
22.6 Nerespectarea termenului prevazut la articolul anterior atrage plata penalltatilor de intarziere de 
0,3%/zl de intarziere, calculate la valoarea lucrarilor de remediat. 
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Art.23. Modalitafi de plata 
23.1 - (1) Achlzitorul se obliga sa plateasd pretul lucrarilor executate in termen de eel mult 30 de zile 
de la primlrea facturil de catre acesta, du pa cum urmeaza: 
a) pentru facturlle emise ~i comunicate autorita~if contractante pana la data de 14 ale lunii inclusiv, plata 
se face in intervalul 24-30 ale lunli; 
b) pentru facturile emise ~i comunlcate autorita~ll contractante incepand cu data de 15 a flecarel lunl, 
plata se va face 1n lntervalul 24-30 ale lunli urmatoare. 
(2) Factura se va emite ~I se va prezenta la plata doar dupa ce situatiile de lucrari vor fi insu~ite $1 
semnate de reprezentantit achizitorulul. Factura va fl insotita de situatla/sltuatiile de tucri§ri lnsuslte si 
semnate de reprezentantil achlzitorulul. Situatille de plata vor fl lntocmlte de executant conform 
lucrarilor efectlv reallzate, conform preturtror fundamentate In oferta financlara, ~I veriflcate de 
reprezentantll achizitorulul in termen de 25 zile de la depunerea lor la sedlul autorit~tii contractante. 
(3) Plata serviciilor se va efectua astfel: 
- Servicllle de elaborare a prolectulul pentru autortzarea executaril lucrarllor de construire/desfllntare se 
vor platl In baza facturli, dupa emiterea autorizatief de construire/desfllntare. 
- Servtcllle de elaborare a prolectulul tehnic de executle se vor plati in baza facturli, dupa avlzarea 
proiectulul tehnic si a detallllor de executle in C.T.E al Consiliului Judetean Buzau. 
- Servlciile de aslstenta tehnica se vor ptati lunar pe baza facturilor emise ~; comunlcate achizitorului, 
insotite de raportul de activitate lunar. 
:23.2 - (1) In vederea efectuarii pla~i lucrarllor executate se vor trtmite la Achizitor urmatoarele 
documente: 
- factura; 
- sltuatie de lucrarl la sfarsitul lucrarii, semnata de executant si conftrmata de reprezentantul 
Achlzitorului; 
- masuratori de executie care sa cuprinda: DJ, pozltle KM sl cantttatile de luc:rari executate, semnata 
de executant sf care va sta la baza intocmirli situatlllor de lucr~ri; 
- borderouri centralizatoare pentru materlale transportate; 
- avize de expeditie ~I bonuri de cantar; 
- facturi pentru materlale; 
- procese verbale de par1;i ascunse !ji documente de calitate. 
(2) Situatiile de lucrarl vor fi insotlte de procesele verbale de lucrarl si de certificatele de calltate pentru 
materlalele foloslte, buletine de tncercare, verificare, masur~torl sl vor purta vlza responsabllulut cu 
calitatea . 
23.3 (1) Executantul este r~spunzator de corectitudlnea §i exactltatea datelor inscrise In situatiile de 
lucrarl, plata sau facturi ~I se obllga s~ restltuie sumele incasate In plus, calculate In mod eronat. 

(2) Prezentarea cu date eronate sau Incomplete, fata de prevederile legll ~i ale contractului de 
achizitle, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Beneficlarul sesfzeaza 
Executantul despre neregullle constatate in lnterlorul termenulul de plata. Un nou termen de plata va 
curge de la confirmarea primirli de catre Beneficiar a noil facturi prezentate de catre Executant, 
completata cu date corecte, potrivit legii ~I contractulul. 
23.4 ~ Daca achizltorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expfrarea perloadel convenite, 
atunct executantul are dreptul de a ststa executarea lucrarilor sau de a dlminua rltmul executiei. Imediat 
ce achlzitorul 7~1 onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarltor tn eel mai scurt tlmp 
poslbil. 
23.5 - Plata facturll se va face, dupa verlficarea $1 acceptarea situatiel de plata definitive de catre 
achizitor. Daca verificarea se prelunge~te din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale 
lltigii, contravaloarea lucrarllor care nu sunt in lltlglu va fi platita imediat. 
23.5 - Contractur nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi 
semnat de comisla de receptle, care conflrma ca lucrarile au fest executate conform contractului. Plata 
ultlmelor sume datorate executantulul, pentru lucr~rlle executate, nu va fi conditionata de eliberarea 
certificatului de receptie finala. 
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23.7 ~ Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans. 
23.8 - Lucr~rile executate in afara celor prev~zute, sau fara dispozltia achizitorului, precum si cele c.are 
nu respect~ prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dlspozltfe scrlsa a achlzltorului, nu vor 
ft pl~tite Executantului. 
23.9 - Pentru cantltatlle de fucrarl supllmentare, care vor fl sustinute din cota de diverse si 
neprevazute cuprinsa in propunerea finandara, respectiv in Centralizatorul Flnanciar al Obiectlvulul, 
se vor lntocml note de comanda supllmentare pe baza dlspozitlllor de santler, vizate de 
reprezentantli achizltorulul, insotlte de note de fundamentare prlvind clrcumstantele neprevazute 
care au generat aparltfa acestor lucrari, cu respectarea preturilor unitare din oferta anexata la 
contract. 
23.10 - Pentru fucrarile supllmentare care nu au fost ofertate, se vor prezenta devize oferta, 
lntocmlte in baza dispozitlllor de santler ce cuprlnd solutll tehnlce si antemasuratorl, insotite de 
facturl de procurare, oferte de pret de la furnlzorl pentru principalele materlale sau anallze de pret. 
Lucrarile vor fi executate dupa acceptarea devlzelor oferta de catre achlzftor. 
23.11 - (1) Pl~tile partiale se efectueaza, de regula, la lntervale lunare, dar nu lnfluenteaza 
responsabllltatea $i garantia de buna executie a Executantulul; ele nu se consldera, de catre achizltor, 
ca receptle a lucrarllor executate. 
(2) Platile partiale se onoreaza de catre autorltatea contractan~, pe baza de documente justiflcative, 
dovedlte ca atare prlntr~o sltuatie de lucrari, intocmita astfel 1n~t sa asigure o raplda sl slgura verlficare 
a lor. 
(3) Documentele justificative prevazute fa alin. (2) se confirma intr-un term en de eel mult 25 zlle; in caz 
de obiectli, autorltatea contractant~ va stabill un terrnen rezonabll de refacere/revlzuire a acestora. 

Art.24. A5igurari 
24.1. Executantul are obligatla de a inchela o asigurare de r~spundere clvlla profeslonala, care va acoperi 
rtscul de neglljent~ profeslonala In proiectarea si executarea lucr~rifor. Acesta va depune toate eforturlle 
sale pentru a mentine In vlgoare asigurarea de raspundere civil~ profesionala pana la receptia final~ a 
lucrarilor executate fn baza prolectului. 
24.2. Executantul are obllgatia de a instlinta achlzltorul de orlce dlflcultate in extinderea, reinnoirea si 
restabilirea acestei asigurari. 
24.3. (1) Executantul are obligatla de a inchela, inainte de fnceperea lucrarilor, o astgurare ce va 
cuprlnde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatllfe de lucru, 
echlpamentele, materialele pe stoc, personalul proprlu st reprezentantll imputernicitl sa verlflce, sa 
testeze sau sa receptioneze lucr~rile, precum sl daunele sau prejudlciile aduse catre terte persoane flzice 
sau jurldlce. 
(2) Asigurarea se va inchela cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea prlmelor de aslgurare 
va fl suportata de catre executant. 
(3) Executantul are obllgatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori I se va cere, polita sau polltele 
de asigurare sf reclpisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
(4) Executantul are obl!gatia de a se aslgura ca subcontractanul a inchelat aslgurari pentru toate 
persoanele angajate de ei. El va soliclta subcontractantulul sa prezinte achizitorulul, la cerere, politele 
de asigurare si redplsele pentru plata prlmelor curente (actualizate). 
24.4 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-lnterese, compensatii platlbfle prln lege, 
in prlvlnta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate 
de executant, cu exceptia unui accident sau prejudlclu rezultand din vina achlzitorului, a agentilor sau a 
angajatilor acestuia. 

Art.25. Subcontractantl 
25.1 -Executantul are obllgatia, in cazul in care subcontracteaza de a incheia un contract In aceleasi 
condttli in care el a semnat contractul cu Achlzitorul. 
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25.2. ~ (1) Executantul are obligatla de a prezenta la inchelerea contractului, contractul de 
subcontractare inchelat cu subcontractantul desemnat, care se constituie anexa la prezentul contract. 
(2) Contractul incheiate intre executant .$1 subcontractant trebuie s~ contlna obligatoriu, eel putin 
urmatoarele elemente: 

a) actlvltatlle ce urmeaza a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali al nollor subcontractantl; 
c) valoarea aferenta prestatiilor subcontractate. 

25.3. ~ (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizltor de modul in care indepllneste 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplln raspunzator fata de Executant de modul in care isl lndepllneste 
partea sa din contract. 

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte partl partea de contract lncredlntata 
lul de c.atre Executant. 
25.4.- Executantul poate schimba subcontractantul daca acesta nu sl-a lndepllnlt partea sa din contract. 
Eventuala schlmbare a subcontractantulul efectuata pe parcursul derularii prezentulul contract nu 
trebule sa conduca la modificarea propunerll tehnice sau flnanciare inltiale sl va fi supusa aprobarll 
prealablfe a Achlzitorulul. 
25.5. - Niclun contract de subcontractare lnchelat de Executantul nu va crea raporturi contractuale intre 
subcontractant si Achlzitor. 
25.6. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantului si ale expertilor, agentilor, 
salariatilor acestora, ca si cum ar fl actele sau faptele Executantulul, ale expertllor, agentilor sau 
salatiatilor acestula. 
25. 7. - (1) Autoritatea contractanta efectueaza pl~ti corespunzatoare partii/partllor din contract 
indeplinlte de catre subcontractantil propu~i In oferta, daca ace~la sollcita, pentru servlcii prestate 
Prestatorului potrlvit contractului dlntre Prestator ~I subcontractant in conformitate cu dlspozitille tegale 
aplicabile, atunci cand natura contractulul permlte acest lucru ~i daca subcontractantil propusi ~l~au 
exprimat optlunea in acest sens. 
(2) Subcontractorii i§i vor exprima la momentul incheierii contractulul de achizltie publlca sau la 
momentul introducerH acestora in contractul de achlzitie publlca, dupa caz, optlunea de a fi platltl direct 
de catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta efectueaza platlle directe catre 
subcontractantii agreatl doar atuncl cand prestatla acestora este confirmata prln documente agreate de 
toate cele 3 parti, respectiv autorltate contractanta, Prestator ~i subcontractant sau de autoritatea 
contractanta sl subcontractant atunci cand, fn mod nejustificat, Prestatorul blocheaza conflrmarea 
execut~rll obligatlilor asumate de subcontractant. 
(3) Prestatorul va prezenta la incheierea contractulut de achizitie publlca sau atunci cand se introduc 
nol subcontractanti, contractele inchefate intre Prestator .$1 subcontractant/subcontractanti nominallzati 
in oferta sau declarati ulterior, astfel incat acttvita~i!e ce revln acestora, precum ~i sumele aferente 
prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizltle publl~. 

26. incetarea contractului 
26.1 Prezentul contract inceteaza in conditlfle legii, In urmatoarele cazuri: 
a) la explrarea duratel pentru care a fost fnchelat; 
b) la indeplinlrea obfectului prezentuluf contract; 
c) la o data anterloara celel pentru care a fost lncheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante; 
d) In caz de forta majora; 
e) prln denun~re unilaterala de catre autorltatea contractanta in cazul in care executantul nu face 
dovada constitufrli garanilel de buna executie in termenul $i conditille contractuale. 
f) prezentul contract inceteaza tn conformitate cu dlspozitiile dreptufui comun precum ~i prfn denuntare 
unllaterala In orlcare dintre situatille reglementate de art.222 alln.(1) ~I (2) $i art.223 alin.1 litera a} $i 
b) din Legea nr.98/2016 prtvind achtzitiile publice. 
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26.2. tn sltuatia lntr~rli executantului 1n procedura lnsolventel, contractul se considera denuntat la data 
explrarii unui termen de 30 de zlle de la receptlonarea solicitarii achizltorulul, formulata in primele 3 I uni 
de la deschlderea procedurll, prln care I se cere sa denunte contractul in conformitate cu art. 123 din 
codul lnsolventei, daca adminlstratorul judiclar/lichldatorul nu raspunde solicitarii. in acest caz, 
executantul are dreptul de a pretlnde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata 
pana la data denuntaril unllaterale a contractului. 
26.3 - (1) Achlzltorul poate rezilla contractul, dupa acordarea unul preavlz de 15 zlle Executantulul, In 
orlcare dintre situatllle urmatoare, dar nellmltandu-se la acestea, Executantul nefiind indreptatit sa 
pretlnda vreo suma reprezentand daune sau alte prejudicll ca urmare a rezlllerii contractulul de executie 
lucrari: 
a) Executantul nu executa lucr~rile conform contractulu l ~i caietulul de sarclni; 
b) Executantul nu se conformeaza notlflc~rll emlse de reprezentantul Achlzltorului care ii soliclta 
remedierea executarll necorespunzatoare sau neexecutarll ob llgat iilor din contract; 
c) Executantul subcontracteaza in alte condltil decat cele prevazute la art.25; 
d) Executantul se afla In culpa profeslonala grava ce poate fl dovedlta prln orlce mijloc de proba pe care 
Achlzltorul II poate justlflca; 
e) aparitia oricarel alte lncapacitatl legale care sa lmpiedlce executarea oontractului de lucrarl; 
f) Executantul esueaza in a furnlza garantille sau persoana care furnlzeaza garantia nu este in masura 
sa Isl indepllneasca angajamentele. 
(2) Fara a prejudlcla niciun alt drept al sau potrivlt contractului de lucrarl, Achlzltoru! este indreptaiit sa 
execute lntreaga valoare a garantlel de buna executle, in llmlta prejudiclulul creat. 
26.4 - In sltuatla nelndepllnlrll obllgatlllor contractuale de catre Executant, Achlzltorul poate desfasura 
singur actlvitatlle contractate sau poate contracta o a trela parte, pe cheltulala proprie a Executantului. 
Raspunderea Executantulul pentru lntarzlerlle sl daunele produse Achizltorufui In executia contractulul 
va subzlsta sl ulterior punerii In apllcare a sltuatlei reglementate mai sus. 
26.5 - De lndata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierll, reprezentantul Achizitorulul va certifica 
valoarea lucrarilor sl toate sumele cuvenite Executantului la data rezillerii. 
26.6 Executantul poate rezllla contractul, dupa acordarea unul preaviz de 15 de zile Achizltorului, in 
oricare din situatllle in care achizitorul nu-~i fndepllne~te obllgatiile contractuale. 

Art.2 7. Ceslunea 
27.1 - In prezentul contract subsecvent este permlsa doar cesiunea creantelor nascute din acest 
contract, obllgatllle nascute ramanand In sarclna partllor contractante, astfel cum au fost stipulate sl 
asumate. 
27.2 - Ceslunea nu va exonera executantul de nlcl o responsabilltate privlnd garantla sau orice alte 
obligatll asumate prin contract. 

Art.28. Fotfa majori 
28.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
28.2 - Forta majora exonereaz~ partile contractante de indeplinirea obllgatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perloada in care aceasta actloneaza. 
28.3 - indepllnirea contractulul va ft suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicla drepturile ce Ii se cuveneau P~rtllor pan~ la aparltia acesteia. 
28.4 - Partea contractan~ care lnvoca forta major.a are obligatia de a notifica celellatte parti, imediat 
~i in mod complet, producerea acestela $1 sa la orice masurl care ii stau la dispozltie in vederea llmitarll 
conseclntelor. 
28.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 lunl, 
ftecare parte va avea dreptul sa notiflce celeilalte parti i'ncetarea de plin drept a prezentulul contract, 
fara ca vreuna din parti sa poata pretlnde celellalte daune-interese. 
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Art.29. Solufionarea litlgl/lor 
29.1 - Adiizltorul ~i executantul vor face toate eforturlle pentru a rezolva pe cale amlabll~, prln tratatlve 
dlrecte, orlce netntelegere sau disputa care se poate lvi tntre el in cadrul sau in legatura cu indepllnlrea 
contractulu I, 
29.2 - Daca, dupa 15 zile de la tnceperea acestOr tratatlve neoficlale, achlzltorul SI executantul nu reuiesc 
sit rezolve Tn mod amlabil o dlvergent5 contractuala, flecare poate solicita ca dlsputa s~ se soluttoneze 
de ~tre instantele judecatore~I din Romania. 

Alf.30. Llmba care guvemeaa contractul 
30.1 - Llmba care guvemeaza contractul este llmba romi8rni. 

Art.31. Comunidrl 
31.1 - (1) Orlce comunlcare intre parti, referitoare ta indepllnlrea prezentului contract, trebule sa fie 
transmisa Tn scrls. 
(2) Orice document scrls trebule inreglstrat at3t in momentul transmlterll ~t ji in momentul primlrll. 
31.2 - Comunlcarile intre p~rtl se pot face §ii prln telefon, telegram~ sau fax cu condltfa conflrmaru in 
scris a prlmlrii comuniclirll. 
31.3 Termenul general de rbpuns la corespondenta prlmlta este de 10 zlle lua~toare, cu excep~la 
termenelor speclale regementate in contract. 

Art.32. Legea ap/lcablll contractulul 
32.1 - Contractul va fl lnterpretat conform legllor din Romania. 
32.2 - Prezentul contract se supune $1 prevederllor Legit nr. 190/2018 prlVlnd masurlle de punere in 
aptlcare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European $1 al Conslllului din 27 aprtlie 2016 
prlvind proteqla persoanelor fizice tn ceea ce priv~te prelucrarea datelor cu caracter personal $i privind 
Hbera clrcula1:1e a acestor date 1,'I de abrogare a Directive! 95/46/CE (Regulamentul general prlvlnd 
proteqla datelor}, partile asumandu-$i toate responsablllta~le derivate din acest act normatlv. 
32.3 - Prezentul contract Intra in vigoare de_~ dpta semM_rii ~I inregistr~rii lui la sediul achlzitorului. 
Prezentul contract se perfecteaz~ astazi ./0: &L~:O~ prezentul contract in doua exemplare, dte 
unul pentru fiecare parte. 

Dlreqla Economici, 
Director executiv 

ec. c 

Directla lurididi 

CONSIL'IUL JUDET 
·v1ZAT PEHTRU COllTR 

PREVENTIV PR 
Nr. slglllll : 4,1£ b2,.101 
Data ................................ . 

Director Executtv, 
... a :.. . I • • • 

Manager proiect, 
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aferent ACORDULUI-CADRU nr. S / 2S5 / 08.01.2018 

Preambul: 
In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice ~i a Normelor metodologice de apJicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind acbizitiile publice, aprobate prin HG 395/2016, s-a tncheiat prezentul contract 
subsecvent de lucrari. 

Art. 1 - Partile : 
Unitatea Administrativ Teritoriala JUDETUL BUZAU I CONSILIUL JUDETEAN BUZAU, . cu sediul in Municip 238- 414,1121725507, cod • . . ' I " .. 

: I fiscal 3662495, cod I schis la Trezoreria Buzau, 
I reprezentata prin pre~e ZITOR, pe de o parte, 

si 

S.C. RECON SI DOJE SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Maica DomnuJui nr.3, telefon: 
021 2107006, Fax : 021 2107081 , email : contact 
sub nr. J40/26450/1992, cod fiscal: RO 3145464 
deschis la Trezoreria mun. Bucuresti, reprezentat 
in calitate de EXECUT ANT, pe de al ta parte 

. 

a intervenit prezentul contract subsecvent. 

Art.2 - Definitii 

I l" ~ I II • ti 

2.1 - in prezentuJ contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract - reprezinta prezentul contract ~i toate Anexele sale; 
b. achizitor §i executant - piiftile contractante, a~a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pre/ul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului pentru 
indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea; 
e. forta majora - un eveniment mai presus de controluJ parplor, care nu se datoreaza gre~elii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul lncheierii contractuJui ~i care face imposibilA 
executarea ~i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revolupi, incendii, inundapi sau orice alte catastrofe naturale, restricj.ii aparute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pfilti. 
f. zi - zi calendaristica; an - 365 zile. 
g. RecepJieflnala = recepJie la terminarea lucrarilor (Potrivit ,, Regulamentului ptivind efectuarea 
receppilor lucrarilor ~i serviciilor de intrepnere ~I reparatji curente la dnunurile publice" - indicativ 
A.N.D. 514-2000, aprobat prin Ordinul Directorului General al AND nr. 134/2000, lucrarile de 
intretinere curenta sunt lucrari cu receppa 'intr-o singura faza). 
h. Oferta - documentatia ce cuprinde propunerea tehnica ~i propunerea financiara; 
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i. Durata contractului - intervalul de timp 1n care prezentul contract subsecvent opereazli valabil 
mtre par}:i, de la data intrarii lui in vigoare ~i pW la epuizarea conventio~ sau legalrt a oricruui 
efect pe care ii produce, inclusiv perioada de garantie a lucrarilor ~i eventualele pretenfii fondate pe 
clauzele sale; 
j. Standarde - standardele,reglementarile tehnice sau alte asemenea prevazute in caietul de sarcini 
~i in propunerea tehnica sau care vor intra in vigoare pe durata contractului; 
k. Vicii - aparente : defecte,lipsuri,neconfonnitati,etc., care pot fi sesizate de o persoana diligenta, 
tara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza; 

Ascunse : defecte,lipsuri,neconformitati, etc., care pot fi sesizate doar de un specialist sau 
care rezulta in wma unei utilizmi in timp ~i care sunt prezente la data receptiei lucrarii in 
cauza; 

Art. 3 - Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu st 
specificii m mod diferit. 

Art. 4 - Obiectul principal aJ contractului 
4.1 Obiectu1 contractului consta in executia /ucrarilor de intretinere curenta si periodica pe timp 
de vara a drumurilor si podurilor judetene dinjudetul Buzau -Zona Vintila Voda, pentru drumurile 
de interes judetean aflate m administrarea Consiliului Judetean Buzau, in confonnitate cu obligatiile 
asumate prin prezentu] contract, cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementruilor tehnice ~i 
standardelor in domeniu si cu caietul de sarcini al procedurii. 

Art. 5 - Preful contractului 
5.1 Pentru executarea, finalizarea si predarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract 
subsecvent, executantul va practica noile tarife unitare rezultate din ajustarea tarifelor utilizate 
in executie in anul precedent, in ceea ce priveste manopera, conform implicatiei in modificarea 
contractului adusa de OUG 114/2018. 
5.2 Pretul pentru indeplinirea prezentului contract subscvent, platibil executantului de catre achizitor, 
stabilit folosind noile tarifele ajustate utilizabile in executie in anul 2019, aplicate Ia cantitatil< 
comandate de achizitor, este de maxim 1.659.873~0 lei la care se adauga T.V.A. 
5.3 Executia lucrarilor va fi decontata pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii 
Achizitorului a situatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, avandu-se in vedere 
lucrarile efectiv (real) executate, calitatea lucrarilor si celelalte criterii de evaluare. 
5.4 Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de catre Executant pe baza de 
comanda a Achizitorului, in :functie de bugetul alocat al Achizitorului. 
5.5 Tarifele nu contin T.V.A. si pot fi ajustate doar in conditiile prevazute in Fisa de date - Il.4) Ajustare. 
pretului contractului. 

Art. 6 - Durata contractului 
6.1 Prezentul contract intra in vigoare la data inregistrarii la Achizitor ~i i~i pastreaza valabilitatea 
pana )a data de 31/12/2019 inclusiv. 

Art. 7 - Executarea contractului 
7.1 Executarea lucrruilor ce fac obiectul prezentului contractul incep la data primirii ordinului de 
incepere a lucrarilor din partea Achizitorului ~i se va tennina la data stabilita de comun acord pentru 
fiecare nota de comanda in parte. 
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Art. 8 - Documentele contractului 
8.1 Documentele contractului sunt: 

- Lista de cantitati maxime; 
- acte aditionale, dacA existA; 
- caietul de sarcini si anexele acestuia; 
- propunerea tehnica si propunerea financiara; 
- Acordul - cadru nr. 5 / 255 / 08.01.2018 si anexele acestuia; 
- instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de bunii 

execuµe. 
- Angajamentul ferm de sustinere din partea unui/unor tert/i (daca este cazul); 
- Contractele de subcontractare ( daca este cazul); 
- Acte aditionale daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului; 

8.2 in cazul m care pe parcursul executiei lucrlirilor se constata discrepante intre prevederile 
caietului de sarcini al procedurii ~i oferta tehnica/financiarii, prevaleaza prevederile caietului de 
sarcini. 

Art. 9 - Protecpa patrimoniului cultural national 
9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentuJ lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre pa.qi, ca fiind 
proprietatea absoluta a achizitorului. 
9.2 Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare 
alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prev~te la clauza 9.1 , iar imediat dupa 
descoperirea ~i 1nainte de indepartarea lor, de a in~tiinta achizitorul despre aceast.a descoperire ~idea 
1ndeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel 
de dispozipi, executantul suf era intarzieri ~i/sau cheltuieli suplimentare, atuncit prin consultare, 
pru\ile vor stabili: 
a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretu]. contractului. 

Art. 10 - Obligatiile EXECUT ANTULUI 
10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa ~i finaliza lucrarile comandate de achizitor, precum 
~i de a remedia viciile ascunse, cu atentia ~i promptitudinea cuvenita~ in concordanta cu obligatiile 
asumate prin contract. 
(2) Executantul are obligat].a de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materiaJele, 
instalatiile, echipamentele ~i toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de 
~i pentru contract. 
10.2 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea ~i siguranta tuturor 
operatiunilor executate pe ~antier precum ~i pentru procedeele de execupe utilizate, cu respectarea 
prevederilor ~i a reglementarilor legii privind calitatea in constructii. 
(2) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau poduriJe ce comunica cu 
acestea sau sunt pe traseul ~antierului ~i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre 
traficul propriu; executantul este responsabil pentru orice prejudiciu creat drumului ( definit potrivit 
art. 2 ~i 14 -17 din OG nr. 43/1997, republicata ~i modificatii) in executarea contractului, prin 
actiunile sau inactiunile sale, precum ~i de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG 
nr. 195/2002). 
(3) Toate activitatile ce trebuie realizate in derularea contractului se vor des:f'~ura In confonnitate cu 
prevederile caietului de sarcini al procedurii precum ~i cu cele ale ,,Normativului privind 
administrarea, exploatarea, intretinerea ~i repararea drumurilor publice': - indicativ A.N.D. 554-
1994. 
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10.3 - (I) Executantul are obligatia de a respecta ~i executa dispozitiile achizitorului, referitoare la 
lucrarile cornandate. in cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt 
nejusti:ficate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiec\,ii, in scris, !ara ca obiectiile 
respective sa 11 absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului In care 
acestea contravin prevederilor legale. 
(2) in cazul in care respectarea ~i executarea dispozitiilor prevAzute la alin.(1) determina diflcultati 1n 
executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului. 
10.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrmilor fata de reperele date de 
achizitor precwn ~i de fumizarea tuturor echipamentelor, instrurnentelor, dispozitivelor ~i resurselor 
umane necesare indeplinirii responsabilitAtii respective. 
(2) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozipa, cotele, dimensiunile 
sau aliniarnentul oricarei pm-ti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, 
pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva es1e rezultatul datelor incorecte 
fumizate de achizitor prin reprezentantii sai. Pentru verificarea trasarii de catre achizitor prin 
reprezentantii sai, executantul are obligatia de a proteja ~i p~tra cu grija toate reperele, bomele sat 
alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor. 
10.5 Pe parcursul executiei lucrarilor ~i a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia: 

i) de a lua toate rnasurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezentA pe ~antier 
este autorizata ~i de a mentine ~antierul (amt timp cat acesta este sub controlul sau) ~i 
lucrarile (amt timp cat acestea nu sunt finalizate ~i ocupate de catre achizitor) in starea 
de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura ~i de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 
ingradire, alanna ~i paza, cand ~i unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de 
catre alte autoritati competente, in scopul proteja.rii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor; 

iii) de a lua toate .mAsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe ~i in afara 
~antierului ~i pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice 
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau al ti factori generati de metodele sale de lucru. 
10.6 Executantul este responsabil pentru rnentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 
echipamentelor ~i instalapilor care unneaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de 
incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de recepp.e a lucrarii 
10.7 - (I) Pe parcursul executiei lucrarilor ~i a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia 
in masura pennisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: 

i) confortul riveranilor, sau 
ii) cai.le de acces, prin folosirea ~i ocuparea drwnurilor ~i cailor publice sau private care 

deservesc proprietAtile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor ~i cheltuielilor indiferen1 de natura lor, rezult.and din sau in 
legatura cu obligatia prevazuta la alin.{l), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
10.8 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumuri1e sau podurile ce comunica 
cu sau sunt pe traseul ~antierului ~i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul 
propriu; executantul va selecta traseele, va alege ~i va folosi vehiculele ~i va liinita ~i repartiza 
incarcaturile, in ~a feI incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea 
materiaJelor, echiparnente1or, instalatiilor sau altora asemenea, de pe ~i pe ~antier, sa fie lirnitat, in 
rnasura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor ~i 
podurilor respective. 
(2) in cazul 1n care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comWlica 
cu/sau care se afla ·pe traseul ~tieruJui, datoriHi transportului materialelor, echipamentelor, 
instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva 
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

4 



(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute 1n contract, executantul este responsabil ~i va plati 
oonsolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, 
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drwnuri sau poduri care comunica cu sau 
care se afla pe traseul ~antierului. 
10.9 - (1) Pe parcursul execut.iei lucriirii, executantul are obligat.ia: 

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe ~antier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
iii) de a aduna ~i indeparta de pe ~antier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a retine pe ~antier, pana la sfar~itul perioadei de garanpe, numai acele 
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii SWlt necesare in scopul indeplinirii 
obligatiilor sale in perioada de garantie. 
10.10 - Executantul se obligA de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii ~i actiurii in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate 
in acestea; ~i 

ii) da\llle-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente'; 
cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de 
sarcini intocmit de catre achizitor. 
10.11 Executantul are obligafia de a raspunde de semnalizara lucrarilor in oonfonnitate cu 
prevederile Ordinului comun nr.1112/411/2000 pentru aprobarea Nonnelor metodologice privind 
oonditiile de inchidere a circulafiei ~i de instituire a restrictiilor de circulatie in vedereaa executfil'ii de 
lucrari in zona drumului public ~i/sau pentru protejarea drumului, emis de Ministrul de inteme ~i de 
Ministrul Transportului. 
10.12 Executantul are obligafia de a pune la dispozitia Achizitorului, la solicitarea acestuia probe 
pentru atestarea calitatii materialelor folosite la executia lucrarilor.in vederea indeplinirii obiectului 
contractului Executantul are obligafia de a utiliza materiale de calitatea prev~ut~ in caietul de 
sarcini. 
10.13 Executantul are obligapa de a lua, in calitate de angajator, toate masurile prevazute de Legea 
nr. 319/2006 si H.G nr. 1452/2006 pe toata durata de executie a lucrarilor. 

Art. 11 - Obligafiile ACHIZITORULUI 
11.1 Inainte de inceperea Iucrarilor achizitorul are obligatia de a emite ordinul de incepere a 
executiei lucrii.rilor. 
11.2 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, flira plata, daca nu s-a convenit 
altfel unnatoarele: 
- amplasamentul lucrarii, liber de sarcini; 
- suprafetele de teren necesare pentru depozitare ~i pentru organizare de ~antier; 
11.3 Achizitorul se obliga sa recepfioneze lucrarile executate, care fac obiectul prezentului contract, 
in conformitate cu cele prevazute in caietul de sarcini si tn comanda. 
11.4 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozipa executantului intreaga documentape necesara 
pentru executia lucrarilor contractate, !ara pla~. 
11.5 Achizitorul are obligapa de a examina ~i masura lucrarile care devin ascunse in eel mult 2 zile 
de la notificarea executantului. 
11.6 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor ~i a oricaror alte infonnatii 
furnizate executantului precum ~i pentru dispozitiile ~i livranle sale. 
11.7 Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate, pe baza verificarii si certificarii de catre 
reprezentantii Achizitorului, a situatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, 
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avandu-se 1n vedere lucrarile efectiv (real) executate, calitatea lucrarilor ~i celelalte criterii de 
evaluare. 
11.8 - (1) Achizitorul are dreptul de a controla, verifica ~i masura cantitatea de lucrari executate. 
(2) Achizitorul are dreptul de a identifies existenta echipamentelor pe teren impreuna cu Executantul. 
11.9 Achizitorul are dreptul sa coordoneze, ~ asigure supravegherea tehnici, controlul, verificarea 
~i receptia lucrarilor, corespunzator, raspunz§nd pentru masurile dispose. 
11.10 Achizitorul se obJiga sa plateascA executantului pretul cuvenit pentru executia ~j finalizarea 
lucrarilor comandate. 

Art 12 - Sancpuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor. Clauza penali 
12.1- (I) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiali, precwn ~i pentru executarea 
necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile aswnate ~i/sau care ii revi~ partea in 
culpa raspunde fata de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului 
Contract ~i legii, in masura in care paqile nu au convenit altfel. DebitoruJ este prezumat in culpa prin 
simpJul fapt al neindeplinirii sau tndeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale, daca nu probeaza 
existenta unei cauze care sa il exonereze de raspundere juridic&, potrivit legii. 

Se considera neexecutare totala a Contractului sitmqia 1n care una dintre pfil"ti nu i~i 
indeplineste niciuna dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin. nici chiar dupa trecerea duratei 
prevazute in art.12.3. sau, dupa caz, art.12.4. din Contract. In interiorul termenului mentionat se 
calculeaza penalitati de intarziere, potrivit Contractului. Toate celelalte situatii de neindeplinire a 
uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin reprezinta neexecutare partiala a 
Contractului. 

Se considera executare necorespunzatoare a Contractului acea situatie in care una dintre parti 
nu isi indeplineste una sau mai multe dintre obligatiile esentiale asumate si/sau care ii revin, ori nu isi 
indepliniste in mod repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, in conditiile calitative si de 
conformitate asumate prin Contract si/sau impuse de lege. 
(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul Contractului, pretul Contractului, 
durata Contractului, executarea Contractului (subcontractarea), documentele ContractuJui, obligatiile 
principale ale partilor, garantiile referitoare la contract, sanatatea si securitatea muncii, protectia 
mediului, legislatia, reglementarile si standardele tehnice, de calitate, de mediu. de personal etc. 
aplicabile, protectia patrimoniului cultural, alte clauze care protejeaza interesul public aferent 
contractului de achizitie in cauza. 
(3) Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre Beneficiar se face, la alegerea Beneficiarului, prin 
deducerea din valoarea Contractului a daune1or-interese moratorii si/sau compensatorii, prin retinerea 
garantiei de bun.a executie sau prin wmarire in conditiile Iegii. 
( 4) Pentru obligatiile neindeplinitc din cauza incalcarii sustinerii la care s-a angajat, tertul sustinator 
va raspunde in solidar cu Executantul. 
12.2 Pentru neexecutarea la tennenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, 
Executantul datoreaza Beneficiarului, cu titlu de penalitati pentru intarziere, o suma ill cuantum de 
0,1 % pentru fiecare zi de dupa scadenta, calculata la valoarea lucrarilor executate cu intarziere, pana 
la indeplinirea obligatiei. 
12.3 Pentru neplata la tennen a facturilor, Achizitorul datoreaza Executantului o suma, cu titlu de 
penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de dupa data scadentei sumei facturate, in cuantum de 0, I% 
din valoarea facturii neonorate in termen, pana la achitare. 
12.4 - (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, Executantul are 
obligatia de a plati Beneficiarului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 20 % din 
valoarea totala a Contractului exprimata la art.5 din acesta. 
(2) In cazul in care executarea este numai partiala, dar este corespunzatoare, suma datorata potrivit 
alin. 1 se calculeaza proportional cu nivelul Lucrarilor neexecutate. Daca nu se poate stabili proportia 
neexecutarii Contractului ori pentru executarea totala, dar necorespunzatoare, Executantul datorcaza 
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Beneficiarului daune compensatorii in cuantum de 10% din valoarea totala a Contractului, inclusiv, 
daca este cazul, a actelor aditionale la acesta. 
(3) In cazul in care executarea este partiala si, totodata, necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
Beneficiarului , cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15 % din valoarea totala a 
Contractului, inclusiv, daca este cazul, a actelor sale aditionale. 
( 4) In situatiile prevazute la alin. 1, 2 si 3 din prezentul articol, Beneficiarul nu este dator sa probeze 
existenta si/sau intinderea prejudicului suportat (caracterul indemnitar al clauzei penale). 
Contravaloarea cotei procentuale prevazute la alin. 1, 2 sau, dupa caz, 3 din prezentul articol se 
deduce din valoarea Contractului. 

Art. 13 - Garanpa de buna execufie a contractului 
13.1.- (1) CuantumuJ garanpei de buna executie a contractului este in procent de 10 % din valoarea 
Ia.ra TVA a contractului subsecvent, respectiv suma de 165.987,33 lei. 
Forma de constituire: 
- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate 
bancara, ID conditiile art. 40 - alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, care devine anexa la contract, 
prevederile art. 36 alin. (3 - 5) din H.G. m. 395/2016 aplicAndu-se corespunzator, 
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru fa~ partiale, pe perioada de derulare a 
contractului, in conditiile art.40 - alin (3 - 9). 
(2) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive1 executantul are 
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organuJui fiscal competent in 
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma initiala care se 
depune de catre executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% 
din pretul contractului. Pe parcursul 1ndeplinirii contractului, acWzitoruJ unneaza sa alimenteze acest 
cont de disponibil prin retineri succesive din swnele datorate ~i cuvenite executantului pana la 
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire, respectiv 
10%. Executantul va inscrie distinct pe facturile emise, cuantumul garantiei de buna executie si 
contul in care acesta va fi virat. 
(3) Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie ID tennen de 5 zile lucratoare de la 
data semnarii contractului subsecvent, de catre ambele pfil1.i. 
13.2. - (1) In situatia in care pfil'tile convin prelungirea termenului de executie pentru orice motiv 
(inclusiv forta major~), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garanpei de buna 
executie, ill maxim 3 zile de la data intrarii in vigoare a actului adiponal. 
(2) Qarantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirani celei initiate pe 
perioada de prelungire a tennenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de receptie. 
13.3 Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare §i sa emita comanda (optional) 
numai dupA ce executantul a fiicut dovada constituirii garantiei de burui executie. 
13.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna execupe, oricand pe 
parcursul 1ndeplinirii contractului de achizitie publics., in limita prejudiciului creat, in cazul in care 
executantul nu i~i indepline~te din culpa sa obligatiile asumate prin CONTRACT. Anterior emiterii 
unei pretentii asupra garanpei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica pretentia a.tat 
executantului, cat ~i emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost 
respectate, precum ~i modul de calcul al prejudiciului. in situatia executarii garantiei de buna 
executie, partial sau total, executantul are ob1igatia de a reintregii garanpa in cauza raportat la restul 
ramas de executat. 
13.5 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de bona executie a contractului in conditiile prevazute 
la Art. 42 alin( 4) din HG 395/2016. 
13.6 Garantia se elibereaza pe baza de cerere la care se anexeaza procesul verbal la terminarea 
lucrarilor, respective procesul verbal de receptie a lucrarilor. 
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13. 7- Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualeJor prej udicii suferite de Achizitor 
in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile 
Executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor prevazute la art. 4 din 
contract, din vina Executantului, ori in alte situatii prevazute de lege. Jn cazul in care prejudiciul 
produs Achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Executantul este 
obligat sa-1 despagubesca pe Achizitor integral si intocmai. 

Art. 14 - inceperea ~i execufia lucririlor 
14.1 Executantul are obligatia de a incepe efectuarea operatiunilor specifice prevazute in caietul de 
sarcini la ordinul scris al Achizitorului. Lucrarile se efectueaza pe baza programului saptaminal/1unar 
transmis de autoritatea contractanta. 
14.2 In cazul in care executantul intarzie i'nceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu 1~i 
indepline~te 1ndatoririle prevazute la 10.1, alin (1), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze 
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal ~i sa ti avertizeze ca, in cazul 
neconf onn.Arii, la expirarea termenului stabilit Ii va rezilia contractul. 
14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desra~urarea executiei lucrarilor ~i de a stabili 
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Pa.rtile contractante au obligatia de a 
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, 
~i anurne responsabilul tehnic cu execupa din partea executantului ~i cJirigintele de ~antier sau, daca 
este cazul, al ta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligat;ia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in 
ateliere, depozite ~i oriunde 1~i des!~oara activitaple legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 
14.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in docwnentatia de executie; verificarile ~i 
testarile materialelor folosite Ia executia lucrarilor precum ~i conditi-ile de trecere a receptiei 
provizorii ~i a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract. 
(2) Executantul are obligapa de a asigura instrumentele, utilajele ~i materialele necesare pentru 
verificarea, masurarea ~i testarea Jucrarilor. Costul probelor ~i 1ncercarilor, inclusiv manopera, revin 
executantului. 
(3) Probele neprevazute $i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse 
in opera vor fi suportate de executant daci se dovede~ ca materialele nu swit corespunzatoare 
calitativ sau ca man.opera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, 
achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

Art. 15 - intarzierea ~i sistarea lucririlor 
15.1 In cazul in care: 

i) volwnul sau natura lucrarilor neprevazute; sau 
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau 
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului ~i nu a survenit prin 

incalcarea contractului de catre acesta, 
indreptatesc executantul de a solicita prelungirea tennenului de execut.ie a lucrarilor sau a oricarei 
parti a acestora. 

Art. 16 - Finalizarea lucrarilor 
16.1 Ansamblul lucrarilor sau, daca esle cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un 
tcnnen, trebuie finalizat in tennenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii 
lucrarilor. 
16.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, In scris, achizitorului ca 
sunt i'ndeplinite conditiile de recept-ie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. 
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(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate ~i a constatarilor efectuate pe tere~ achizitoruJ 
va aprecia dac~ sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receppe. 
16.3 Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentatia de executie ~i cu reglementarile in vigoare. in funcpe de 
constatarile !acute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. 
16.4 - (1) Receptia lucrarilor se efectueaza in conformitate cu Regulamentul privind efectuarea 
receptiei lucrarilor de intretinere si serviciilor de 1ntretinere si reparapi curente la drumurile publice 
lndicativ AND 514/2000. 
16.5 Executantul se obliga sa raspunda pentru viciile ascunse ale materialelor procurate si utilizate 
de acesta in vederea indeplinirii obiectului contractului, si pe cele ale lucrarii, dupa ce a fost 
receptionata de catre Achizitor. 

Art. 17 - Receptia lucririlor 
17 .1 Potrivit ,~Regulamentului privind efectuarea receppilor lucrarilor ~i serviciilor de intretinere ~I 
reparatii curente la drumurile publice" - indicativ A.N.D. 514-2000, aprobat prin Ordinul Directorului 
General al AND nr. 134/2000, lucrarile ce fac obiectul prezentului contract se recepponeaza 1ntr·o 
singura faza, la solicitarea executantului. 

Art. 18 - Modalititi de plati 
18.1 Achizitorul se obliga sa plAteasca pretul lucrarilor executate in termen de eel mult 30 de zile de 
la primirea facturii de catre acesta, dupa cum urmeaza: 

pentru facturile emise ~i comunicate autoritatii contractante pana la data de 14 ale lunii 
inclusiv, plata se face in intervalul 24-30 ale lunii; 
pentru facturile emise ~i comunicate autoritajii contractante incepWid cu data de 15 a fiecarei 
luni, plata se va face in intervalul 24-30 ale lunii urm~toare. 

18.2 Plata lucrarilor se face periodic, in confonnitate cu situatiile de lucrari insusite de Achizitor. 
18.3 (1) In vederea efectuarii platii lucrarilor executate se vor trimite la Achizitor unnatoarele 

documente: 
factura; 
situatie de lucrari la srarsitul lunii sau la starsitul lucrarii, semnata de executant si confirmata 
de reprezentantul Achizitorului ; 
masuratori de executie care sa cuprinda: DJ, pozitie KM si cantitatile de fucrari executate, 

semnatii de executant si care va sta la baza intocmirii situatiilor de lucrfili; 
Prestatiile executate se consemneaza 1n documentele primare, completate de executant. 
Documentele primare agreate de beneficiar sunt : 

avize de expeditie 
hon cantar electronic pentru materiale 
raport GPS pentru autovehicule 
rapoarte zilnice pentru utilaje ~i echipamente 
centralizatoare de activitate 
facturi de materiale 
alte documente ce pot certifica cantitatea ~i calitatea lucrfil"ilor 

(2) Situatiile de lucrari vor fi insopte de procesele verbale de lucrari si de certificatele de calitate 
pentru materialele folosite , buletine de 1ncercare, verificare, masuratori si vor purta viza 
responsabilului cu calitatea. 
18.4 - (1) Executantul este raspunzator de corectitudinea ~i exactitatea datelor inscrise in situatiile de 
Iucrari, plata sau facturi ~i se obliga sa restituie sumele mcasate in plus, calculate in mod eronat. 
(2) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii ~i ale contractului de 
achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Beneficiarul sesizeaza 
Executantul despre neregulile constatate in interiorul termenului de plata. Un nou term.en de plata va 
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curge de la confirmarea primirii de catre Beneficiar a noii facturi prezentate de cAtre Executant, 
completata cu date corecte, potrivit legii ~i contractului. 
18.5 Lucrarile executate m afara celor prevazute, sau :tara dispozipa acbizitorului, precum si cele 
care nu respect.a prevederile contractului, fiira a exista in acest sens o dispozitie scrisa a achizitorului, 
nu vor fl platite Executantului. 
18.6 Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans. 
18. 7 Plata facturii finale se va face, dupa verificarea ~i acceptarea situatiei de plata definitive de cAtre 
achizitor. Daca verificarea se prelunge~te din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrfililor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. 
18.8 Contractul nu va fi considerat terminat pana cfuid procesuJ-verbal de receptie a lucrarilor nu va 
fi semnat de comisia de receptie, care confirma cli lucrru-ile au fost executate conform contractului. 

Art. 19 - incetarea contractului 
19.1 Prezentul contract inceteaza in conditiile legii, in unnatoarele cazuri: 

a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor 

contractante; 
d) in caz de forta majora; 
e) prin denuntare unilateral! de catre Achizitor in cazul in care Executantul nu face dovada 

constituirii garanfiei de buna executie in tennenul ~i conditiile contractuale. 
f) - Prezentul contract mceteaza in confonnitate cu dispozitiile dreptului comun precurn §i prin 

denuntare unilaterala in oricare dintre situafiile reglementate de art.222 alin.(l) ~i (2) ~i art.223 alin. l 
litera a) ~i b) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 
19.2 - (1) Achizitorul poate rezilia contractul de plin drept, dupa acordarea unui preaviz de 15 ziJe 
Executantului, in oricare dintre situatiile unnatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul 
nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii 
contractului subsecvent de executie lucrari: 

a) Executantul nu executa lucrarile conform contractului subsecvent, caietului de sarcini ~i 
comanda; 

b) Executantul nu se confo.nneaza J'ntr-o perioadli de timp rezonabila, notificmii emise de 
reprezentantul Achizitorului care ii solicita remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii 
obligatiilor din contract , care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la timp a·~ .... 
lucrarilor; 

c) Executantul subcontracteaza in alte conditii decat cele prevazute la art.23; 
d) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de 

proba pe care Achizitorul il poate justifica; 
e) aparitia oricarei alte incapacitati lega1e care sa impiedice executarea contractului subsecvent 

de lucrari; 
f) Executantul esueaza in a furniza garantiile sau persoana care furnizeaza garantia nu este in 

masura sa isi indeplineasca angajamentele. 
(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractului de lucrari, Achizitorul este indreptatit 
sa execute intreaga valoare a garantiei de buna executie. 
19.3 In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate 
desfasura singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie a 
Executantului. Raspunderea Executantului pentru intarzierile si daunele produse Achizitorului in 
executia contractului subsecvent va subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mai 
SUS. 
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19.4 La momentul rezilierii contractului subsecvent sau la primirea notificarii in acest sens, 
Executantul va lua masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor prin forte proprii sau cu terta parte in 
functie de natura lucrarilor, astfel incat costurile aferente sa fie minime. 
19.5 De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, reprezentantul Achizitorului va certifies 
valoarea lucrarilor si toate sumele cuvenite Executantului la data rezilierii. 
19.6 FarA a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului 
achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in 
conformitate cu dispozipile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral 
contractul de achizitie publicii in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii: 

a) executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situaf.iile care ar fl 
detenninat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice; 

b) Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit executantului respectiv, avand in vedere o inc!Icare 
grava a obligatiilor care rezult! din legislatia europeana relevantA ~i care a fost constatata printr-o 
decizie a Cuqii de Justitie a Uniunii Europene. 
19.7 in situatia intrarii executantului in pi'ocedura insolventei, contractul se considera denuntat la 
data expirarii unui term.en de 30 de zile de la receptionarea solicitarii achizitorului privitoare la 
posibilitatea executarii obligatiilor contractuale, transmisa in conformitate cu art. 123 din Codul 
insolventei, daca administratorul judiciar/lichidatorul nu raspunde solicitarii. in acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 
executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

Art. 20 -Asiguriiri 
20.1 - (1) Executantul va incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate 
riscurile ce ar putea apare privind lucrmile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, 
materialele pe stoc, personalul propriu ~i reprezentantii 1mputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa 
receptioneze lucrarile precum ~i daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice saujuridice, 
contravaloarea primelor de asigurare unnand a fi suportata de catre executant din capitolul 
"CheJtuieli indirecte". 
(2) Executantul va prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare. 
20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin 
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei 
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora. 

Art. 21 - Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva 
incendiilor. 
21.1 - (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, 
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de 
ecbipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) si de munca, procedeelor tehnologice utilizate, sau de 
catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru antreprenorul general 
(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si 
a Nonnelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum 
si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului. 
(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea 
desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform 
prevederilor legate si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s~a 
produs evenimentul. 
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(3) Lucrarile de intretinere se vor executa cu respectarea intocmai de catre personalul Executantulu1, 
a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor, functie de tipul 
lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate. 
21.2 Pentru activitatile pe care le desfasoara, Executantul este singurul responsabil de respectarea 
legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in rnunca si apararea impotriva incendiilor. 

Art. 22 ~ Amendamente 
22.1 - In cazul in care se aduc modificari contractului subsecvent de executie, acestea trebuie sa 
respecte prevederile Articolului 221 si ale Articolulu1 222 din Legea privind achizitiile publice nr. 
98/2016, precurn si ale Articolelor 23 alin. 9, 164 si 165 din HG nr. 395/2016. 
22.1 - P~rtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului subsecvent, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante care 
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fl prevazute la data incheierii 
contractului. 
12.3 - Actele Aditionale incbeiate nu trehuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului 
procedurii de atribuire, pdn anularea sau diminuarea avantajului comp~titiv pe baza caruia ofertantu' 
a fost declarat castigator in unna finalizarii procedurii de atribuire. 

Art. 23 - Subcontraetanfi 
23.1 • Executantul nu are dreptul de a incheia contracte cu subcontractanµ nedeclarati in cadrul 
ofertei sau fara acordul Achizitorului. 
23.2 - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati in aceleasi conditii in care el a sernnat contractul cu Achizitorul. 
23.3. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate 
cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recwioastere ale acestora, precum si contractele 
incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract. 
(3) Contractele lncheiate intre contractant ~i subcontractantii trebuie sa contina obligatoriu, eel putin 
urmatoarele elemente: 

a) activitatile ce unneaza a fi subcontractate~ 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 
c) valoarea aferenta presta'tiilor noilor subcontractanti. 

23.4 - (I) Autoritatea contractanta ef ectueaza pl a ti corespunzatoare partii/paqilor din contr~~[ 

indeplinite de clitre subcontractantii prop~i in oferta, daca ace~tia solicit.a, pentru servicii prestate 
Executantului potrivit contractului dintre Executant ~i subcontractant in confonnitate cu dispozitiile 
legate aplicabile, atunci cand natura contractului pennite acest lucru ~i daca subcontractantii propu~i ~i
au exprimat optiunea in acest sens. 
(2) Subcontractorii i~i vor exprima la momentul incheierii contractului de achizipe publica sau la 
momentul introducerii acestora in contractul de achizipe publica, dupa caz, optiwiea de a fl platiti 
direct de catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta efectueaza plaple directe dltre 
subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este con:firmata prin documente agreate de 
toate cele 3 pfilli, respectiv autoritate contractanta, Executant ~i subcontractant sau de autoritatea 
contractanta ~i subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea 
executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 
(3) Executantul va prezenta la tncheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se introduc 
noi subcontractanti, contractele incheiate intre Executant ~i subcontractant/subcontractanti nominalizati 
in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestor~ precum ~i sumele aferente 
prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. 

23.5 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de moduJ in care indep1ineste 
contractul. 
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(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executantul de modul in care isi indeplineste 
partea sa din contract. 
(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata Jui 
de catre Executant. 
23.6 Executantul poate scbimba oricare subcontractant daca acesta nu si~a indeplinit partea sa din 

contract. Eventuala schimbare a subcontractantilor efectuata pe parcursul derularii prezentului contract 
nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale si va fi notificata supusll. 
aprobarii prealabile a Achizitorului. 
23.7 Niciun contract de subcontractare incheiat de Executantul nu va crea raporturi contractuale intre 
subcontractant si Achizitor. 
23.8 Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sru si ale expertilor, agentilor, 
salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor sau 
salariatilor acestuia. 

Art. 24 • Cesiunea 
24.1 Executantul poate transfera total sau partial creantele rezultate din prezentul contract 
24.2 Cesiunea creantelor nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau 
orice alte obligatii asumate prin contract. 

Art. 25 - Forta majori 
25.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
25.2 Forta majora exonereaza pArtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
25.3 indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a foqei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parplor pana la aparitia acesteia. 
25.4 Partea contractanta care invoca forta rnajora are obligatia de a notifica celeilalte pfilli, imediat ~i 
in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
25.5 Daca foqa majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte pAft.i incetarea de plin drept a prezentu1ui contract, 
fara ca vreuna din pafti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

" P° Art. 26 - SoJutionarea litigiilor 
26.1 Achizitorul ~i executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice ne1ntelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
indeplinirea contractului. 
26.2 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~i executantul nu 
reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, :fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solu~oneze de catre instantele judecatore~ti din Rom.§nia. 

Art. 27 - Limba care guverneazii contractul 
27 .1 Limba care guvemeaza contractul este limba rom~ 

Art. 28 • Comunicari 
28.1 - (1) Orice comunicare intre parp, referitoare la indeplinir~a prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul primirii. 
28.2 Comunicarile intre pfil'ti se pot face ~i prin telefon, telegram.a, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a prirnirii comunicarii. 
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Art. 29 - Legea aplicabili. contractului 
29.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Prezentul aoord-cadru a fost incheiat si semnat in data de /j /03/2019 in 2 (doua) exemplare 
originate~ cate unul pentru fiecare parte. 

Achizitor: 
CONSILIDL JUDETEAN BUZAU 

Directia Economica 
Director executiv 

Directia de Administrare a Patrimoniului si Investitii 

Directia Juridica ~i Administrape Publica Locals, 
• * • .. ... * 

I .?.O~~l~ .. t.U\ '.ill}'>~_"E 
! ··IJl'l.i-! ,;·t~ ~ R_U C .:Mi: .W 
; HU:VErmv P/10 
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Executant: 
S.C. RECON SI DOJE SRL 

Administrator 



Pretu.ri unitare si Valoare maxima pentru contractul subsecvent nr.2 
in urma ajustarii ntanoperei cf. OUG 114/2018 

Lucrari de intretinere si reparatii pe timp de VARA a drumurilor judetene 

Ind 

101 

101.1 

101.1.1 
101.1.5 

101.2 
101.2.l 

101 22 

IOU 

111 
111.2 

113 

113.l 

113.2 

113.4 
113.6 
113.7 

ZONA VINTILA VODA 
Ca.at 

maxime Pret Valoare mali.ma 
Denumire activltate UM Anull (lei/UM) contract s11bsl!C'\lelll 

INTRE.TINERE CURENTA PE TIMP DEV ARA 

lntrednerea partll carosabile 
1 mtretmerea unoracammt11 astaltlce ~" 13 000 36.19 470,470.00 
1 mtrennere arumun p1etrutte . 
*aprovizionare BALAST me 1,500 37.62 56,430.00 
"'aprovizionare PIATRA SPARTA me 3,500 43.13 150,955.00 
*reprofilare lOOmp 3,200 4.96 15,872.00 
lntretinerea comuna a tuturor drumurllor . 
lntretinerea platfonnei drumului . 
tratarc b'Ul'dusiri me 400 95.88 38,352.00 
taie:re acostamente rnn-n ~00 115.30 34,590.00 
completari acostamentc me 1,000 73.46 73,460.00 
IAs1gurarea scurgeru ape1or <Im zona arumu1w 

•executare ~anturi ~i rig.ole IOOml 500 142.75 71,375.00 

lntrednerea curenta a podu.rilor, pasajelor, podetelor si tunelurilor . 
lntretinere poduri buc 4 19810.37 79,241.48 
Protejarea corpului si platform.cl drumului . 
Santuri si rigole pavate ml 300 211.59 63,477.00 

Locrari accldentale pentru aducerea drumurilor la s•area initials . 
lnlatnrare mat. aduse de vilturl . 
•Cu.ratirea platformei drumului de .mat.aduse de viituri me 200 43.54 8,708.00 

•Curatirea platfo:rmei drumului a arborilor adusi de vilturi me 100 77.56 7,7S6.00 
~departarea de pe drum a blocurilor de stanca cazute accidental me 100 63.61 6,361.00 
Desfundari santurl sl oodete . 
*desfundari santuri IIW 450 29.94 13,473.00 
*desfwldari podete ~ 50 ·16.54 3,827.00 

Regularizare alblc lOOmc so 348.80 17,440.00 
Podet tubular D"'800 buc 10 10368.99 103,689.90 
Podet tubular D=lOOO buc 5 12902.24 64,511.20 
P<ldeJ casetat tip P buc s 39179.70 195,898.50 
J:Su1aoex.cavator ore 160 9435 15,128.00 
Incarcator <lre 80 94.71 7,576.80 
Excavator ore 80 94.55 7,564.00 
Incarcarea materialelor in auto to -~yu; 9.45 61,425.00 

Tnmsoort materiale cu roaba to 1200 16.40 19,680.00 

Transoort material cu autobasculanta la lkm to 3.250 0.27 877.50 
Transoort material cu autobasculanta la 2km to 1 noo 0.54 S40.00 
Trausoort material cu autobasculanta la 3km to 2'iC 0.81 202.50 
Transoort .material cu autobasculanta la 4km to 400 1.08 432.00 
Transoort material cu autobasculanta la Skm to 400 1.35 540.00 
Transoort material cu autobasculanta la 10lan to 400 2.70 1,080.00 
Transoort material cu autobasculanta la 15km to 400 4.05 l,o..:O,UQ 

Transoort material cu autobasculanta la 20lan to 400 5.40 2,160.00 
Piloti dirii are tirculatie O!P l -int' 18.90 60,4lSU.00 

Sl:Dlrullizare rutiera { earucjor oortsemualizare) buc 6 780.07 4,680.42 

TOTALfar-.a TVA 1,659,873.30 . 
Executant : SC RECON s1 DOJE SRL 

JUL JUDETEAN BUZAU 

Directia de Administrare a Patrimoniului si Investiti 

Director executiv 
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CONTRACT SUBSECVENT de lucrari 
nr. 9 / 3971data13/03/2019 

aferent ACORDULUI-CADRU nr. 2 I 252 /08.01/2018 

Preambul: 
In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice ~i a Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicalacordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin HG 395/2016, s-a lncheiat prezentul contract 
subsecvent de lucrari. 

Art. 1 - Partile 
Unitatea Administrativ Teritoriala JUDETUL BUZAU I CONSILIUL JUDETEAN BUZAU, 

·•.l.1~: ..•• : .. cu sediul in Municipiul Buza 0238- 414,1121725507, cod 
fiscal 3662495, cod IBAN eschis la Trezoreria Buzau, I 

reprezentata prin pre~edinte IZITOR, pe de o parte, 

si 

S.C. CRICONS SRL, cu sediul in mun. Galati, Str. Constructorilor nr.9, Bl.Bl, Sc.2, Ap.15, jud. 
Galati sector 2, telefon : 0236 433220, Fax : cricons2010@yahoo.com, inregistrata la Registru1 

- f I . JI 7/959/2002, cod fiscal: RO 14972700 
I s la banca ING Bucur Obor - Bucuresti, 

• • • ,. .. ., • • "# ., •• nistrator, in calitate de EXEC UT ANT, pe . .. . . .. -

a intervenit prezentul contract subsecvent. 

Art.2 - Definipi 
2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract - reprezintii prezentul contract ~i toate Anexele sale; 
b. achizitor # executant - pW"µle contractante, a~a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. preful contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, i'n baza contractului pentru 
indeplinirea integrala $i corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucriirii - locul unde executantul executa lucrarea; 
e. f orta majorii - un eveniment mai presus de controlul paqilor, care nu se datoreaza gre$elii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut Ia momentul incheierii contractului ~i care face imposibila 
executarea ~i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca unnare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunpativa. Nu este considerat foqa majora 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, .f'ara a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligap.ilor uneia din pfilti. 
f. zi - zi calendaristica; an - 365 zile. 
g. Recep/ie ji1Jala = recepfie la terminarea lucrarilor (Potrivit ,, Regulamentului privind efectuarea 
receppilor lucrarilor ~i serviciilor de l:ntretffiere ~1 reparatii curente la drumurile publice" - indicativ 
A.N.D. 514-2000, aprobat prin Ordinul Dircctorului General al AND nr. 134/2000, lucrarile de 
mtrepnere curenta sunt lucrii.ri cu receptia intr-o singura faza). 



h. Oferta -documenta?a ce cuprinde propunerea tehnica ~i propunerea financiara; 
i. Du,.ata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract subsecvent opereaza valabil 
intre paqi, de la data intrarii lui ill vigoare ~i pfula la epuizarea conventionala sau legala a oricruui 
efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie a lucrarilor ~i eventualele pretentii fondate pe 
clauzele sale; 
j. Standarde - standardele,reglementarile tehnice sau aJte asemenea previizute in caietul de sarcini 
~i in propunerea tehnica sau care vor intra in vigoare pe dura1a contractului; 
k. Vicii - aparente : defecte,lipsuri,neconfonnitafi,etc., care pot fi sesizate de o persoana diligenta, 
rara a fl nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza; 

Ascunse : defecte,lipsuri,neconformitati, etc., care pot fi sesizate doar de un specialist sau 
care rezulta in unna unei utilizari in timp ~i care sunt prezente la data receptiei lucrarii in 
cauza; 

Art. 3 - lnterpretare 
3.1 in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
fonna de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este pennis de context. 
3.2 Tennenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintii zile calendaristice daca nu sr 
specifica in mod diferit. 

Art. 4 - Obiectul principal al contractului 
4.1 Obiectul contractului consta in executia lucrarilor de intretinere curenta si periodica pe timp 
de vara a drumurilor si podurilor judetene din judetul Buzau - Zona Buzau Sud, pentru drumurile 
de interes judetean aflate in administrarea Consiliului Judetean Buzau, in confonnitate cu obligatiile 
asumate prin prezentul contract, cu prevederile nonnativelor in vigoare, a reglement!rilor tehnice ~i 
standardelor in domeniu si cu caietul de sarcini al procedurii. 

5.1 Pentru executarea, finalizarea si predarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract 
subsecvent, executantuJ va practica noile tarif e unitare rezultate din ajustarea tarifelor utilizate 
in executie in anul precedent, in ceea ce priveste manopera, conform implicatiei in modificarea 
contractului adusa de OUG 114/2018. 
5.2 Pretul pentru indeplinirea prezentului contract subscvent, platibil executantului de catre achizitor, 
stabilit folosind noile tarifele ajustate utilizabile in executie in anul 2019, aplicate Ia cantitatih. 
comandate de achizitor, este de ma..""<.im l.480.433,29 lei la care se adauga T.V.A. 
S.3 Executia lucrarilor va fi decontata pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii 
Achizitorului a situatii1or de plata insotite de documente justificative aferente, avandu-se in vedere 
lucrarile efectiv (real) executate, calitatea lucrarilor si celelalte criterii de evaluare. 
5.4 Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de catre Executant pe baza de 
comanda a Achizitorului, in functie de bugetul alocat al Achizitorului. 
5.5 Tarifele nu contin T.V.A. si pot fi ajustate doar in conditiile prevazute in Fisa de date - 11.4) Ajustare 
pretului contractului. 

Art. 6 - Durata contractului 
6.1 Prezentul contract intra in vigoare la data imegistrarii la Achizitor ~i i~i pastreaza valabilitatea 
pana la data de 31112/2019 inclusiv. 

Art. 7 - Executarea contractului 
7.1 Executarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contractul incep la data primirii ordinului de 
incepere a lucrarilor din partea Achizitorului ~i se va tennina la data stabilita de oomun acorci pentru 
fiecare nota de comanda in parte. 
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Art. 8 • Documentele contractulni 
8.1 Documentele contractului sunt: '' 

- Lista de cantitati maxime; 
- acte aditionale, daca exista; 
- caietul de sarcini si anexele acestuia; 
- propunerea tehnica si propunerea financiara; 
- Acordul - cadru nr. 2 / 252 /08.01/2018 si anexele acestuia; 
- instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna 

executie. 
- Angajamentul fenn de sustinere din partea unui/unor tert/i ( daca este cazul); 

- Contractele de subcontractare (daca este cazul); 
~ Acte aditionale daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului; 

8.2 in cazul in care pe parcursul executiei lucrmilor se constata discrepante intre prevederile 
caietului de sarcini al procedurii ~i oferta tehnica/fi.nanciara, prevaleaza prevederile caietului de 
sarcini. 

Art. 9 - Protectia patrimoniului cultural naponal 
9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre pfil1i, ca fiind 
proprietatea absolutA a achizitorului. 
9.2 Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare 
alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa 
descoperirea ~i inainte de indepfiltarea lor, de a in~tiinta achizitorul despre aceasta descoperire ~i de a 
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind 1ndepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel 
de dispozitii, executantul sufera intarzieri ~i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, 
partile vor stabili: 
a) orice prelungire a duratei de execupe la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractu1ui. 

Art.10 • Obligapne EXECUTANTULUI 
10.1 - (1) Executantul are obligaP,a de a executa ~i finaliza lucrarile comandate de achizitor, precum 
~i de a remedia viciile ascunse, cu atentia ~i promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile 
asumate prin contract. 
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, 
instalatiile, echipamentele ~i toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de 
~i pentru contract. 
10.2 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru confomtitatea, stabilitatea ~i siguranta tuturor 
operatiunilor executate pe ~antier precum ~i pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 
prevederilor ~i a reglementarilor legii privind calitatea in constructii. 
(2) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drwnurile sau podurile ce comunica cu 
acestea sau sunt pe traseul ~antierului ~i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre 
traficul propriu; executantul este responsabil pentru orice prejudiciu creat drumului ( definit potrivit 
.art. 2 ~i 14 -17 din OG nr. 4311997, republicata ~i modificata) 1n executarea contractului, prin 
actiWlile sau inactiunile sale, precum ~i de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG 
nr. 195/2002). 
(3) Toate activitatile ce trebuie realizate ill derularea contractului se vor desfa~ura in conformitate cu 
prevederile caietului de sarcini al procedurii precum ~i cu cele ale ,,Normativului privind 
administrarea, exploatarea, ln.tre?nerea ~i repararea drumurilor publice" - indicativ A.N.D. 554-
1994. 
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10.3 - (1) Executantul are obligatia-de a respecta ~i executa dispozitiile achizitorului, referitoare la 
lucrarile comandate. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt 
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fiira ca obiectiile 
respective s~ 11 absolve de obligatia de a executa dispozipile primite, cu exceptia cazului in care 
acestea contravin prevederilor legale. 
(2) in cazul in care respectarea ~i executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina dificultati in 
execuµe care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului. 
10.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de 
achizitor precum ~i de furnizarea tuturor echipamentelor, instnunentelor, dispozitivelor ~i resurselor 
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective. 
(2) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile 
sau aliniamentul oricarei pfil'ti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, 
pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivA este rezultatul datelor incorecte 
furnizate de achizitor prin reprezentantii sai. Pentru verificarea trasarii de catre achizitor prin 
reprezentantii sai, executantul are obligatia de a proteja ~i pastra cu grija toate reperele, bomele sat. 
alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor. 
10.5 Pe parcursul execupei lucrarilor ~i a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligapa: 

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cfil"or prezen1A pe ~antier 
este autorizata ~i de a menpne ~antierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) ~i 
lucrarile (atat ti.mp cat acestea nu sunt finalizate ~i ocupate de catre achizitor) in starea 
de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura ~i de a 1ntrepne pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 
ingradire, alanna ~i paza, cand ~i unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de 
catre alte autoritiiti competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor; 

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe ~i in afara 
~antierului ~i pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice 
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. 
10.6 Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 
echipamentelor ~i instalatiilor care unneaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de 
incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii. 
10.7 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor ~i a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia. 
in masura pennisa de respectarea prevederi1or contractului, de a nu stdnjeni inutil sau in mod abuziv: 

i) confortul riveranilor, sau 
ii) crule de acces, prin folosirea ~i ocuparea drumurilor ~i cailor publice sau private care 

deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va despagubi achizitorul 1mpotriva tuturor reclamatii1or, actiunilor in justitie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor ~i cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in 
legatura cu obligapa prevazutii la alin.(I ), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
10.8 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica 
cu sau sunt pe traseul ~antiernlui ~i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul 
propriu; executantul va selecta traseele, va alege ~i va folosi vehiculele ~i va limita ~i repartiza 
fncarcaturile, in a~a fel !neat traficul suplimentar ce va rezulta fn mod inevitabil din deplasarea 
materialelor, echipamentelor, instalap.ilor sau altora asemenea, de pe ~i pe ~antier, sa fie limitat, in 
masura in care este posibil, astfel meat sa nu produca deteriorm sau distrugeri ale drwnurilor ~i 
podurilor respective. 
(2) in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica 
cuJsau care se afla pe traseul ~antierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, 
instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva 
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
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(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil ~i va plati 
consolidarea, modificarea sau irnbunatatirea, 1n scopul facilitarii transportului materialelor, 
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau 
care se afla pe traseul ~antierului. 
10.9 - (1) Pe parcursul execufiei 1ucrarii, executantul are obligatia: 

i) de a evita, pe cat posibil, acwnularea de obstacole inutile pe ~antier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
iii) de a aduna ~i indeparta de pe §antier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a retine pe ~antier, pfula la sfar~itul perioadei de garantie, nwnai acele 
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii SWlt necesare in scopul indeplinirii 
obligatiilor sale m perioada de garantie. 
10.10 - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii ~i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectual~ (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate 
m acestea; ~i 

ii) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente; 
cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de 
sarcini intocmit de catre achizitor. 
10.11 Executantul are obligatia de a raspunde de semnalizara lucrarilor m confonnitate cu 
prevederile Ordinului comun nr.1112/411/2000 pentru aprobarea Nonnelor metodologice privind 
conditiile de inchidere a circulafiei ~i de instituire a restrictiilor de circulatie in vedereaa executarii de 
lucrari in zona drumului public ~i/sau pentru protejarea drumului, emis de Ministrul de inteme ~i de 
Ministrul Transportului. 
10.12 Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului, la solicitarea acestuia probe 
pentru atestarea calitatii materialelor folosite la executia lucrarilor.in vederea indeplinirii obiectuJui 
contractului Executantul are obligafia de a utiliza matenale de calitatea prevazutii in caietul de 
sarc1m. 
10.13 Executantul are obligatia de a lua, in calitate de angajator, toate masurile prevazute de Legea 
nr. 319/2006 si H.G nr. 145212006 pe toata durata de executie a lucrarilor. 

Art. 11 - Obligapile ACHIZITORULUI 
11.1 Inainte de 1nceperea lucrruilor achizitorul are obligatia de a emite ordinul de incepere a 
execujiei Jucrarilor. 
11.2 Acbizitorul are obligafia de a pune la dispozitia executantului, tara plat.a, daca nus-a convenit 
altf el urmatoarele: 
- amplasamentu1 lucrarii, liber de sarcini; 
- suprafetele de teren necesare pentru depozitare ~i pentru organizare de ~antier; 
11.3 Achizitorul se obliga sa recepfioneze lucrarile executate, care fac obiectul prezentului contract, 
in confonnitate cu cele prevazute 1n caietul de sarcini si in comanda. 
11.4 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga docurnentatJ.e necesara 
pentru executia lucrarilor contractate, tara plata. 
11.5 Achizitorul are obligatia de a examina ~i masura lucrarile care devin ascunse in eel mult 2 zile 
de la notificarea executantului. 
11.6 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor ~i a oricaror alte infonnatii 
furnizate executantului precum ~i pentru dispozitiile ~i livrarile sale. 
11. 7 Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate, pe baza verificarii si certificarii de catre 
reprezentantii Achizitorului, a situatiilor de pl.a.ta insopte de documente justificative aferente, 
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avandu-se in vedere lucrarile efectiv (real) executate, calitatea lucrari1or ~i celelalte criterii de 
evaluare. 
11.8 - (1) Achizitorul are dreptul de a controla, verifica ~i masura cantitatea de lucrari executate. 
(2) Achizitorul are dreptul de a identifica existenta echipamentelor pe teren impreuna cu Executantul. 
11.9 Achizitorul are dreptul sa coordoneze, sa asigure supravegherea tehnica, controlul, verificarea 
~i receptia lucrarilor, corespunzator, raspunzand pentru masurile dispuse. 
11.10 Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul cuvenit pentru executia ~i finalizarea 
lucriirilor comandate. 

Art 12 - Sanctiuni pentru neindeplinirea cuJpabila a obligatiilor. Clauza penali 
12.1- (1) Pentru neexecutarea la tennen, neexecutarea totala sau partiala, precum ~i pentru executarea 
necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile aswnate ~i/sau care ii revin, partea in 
culpa raspunde fata de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului 
Contract ~i legii, in masura in care paqile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat in culpa prin 
simplul fap1 al neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligafiilor sale, daca nu probeaza 
existenta unei cauze care sa ii exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 

Se considera neexecutare totald a Contractului situatia in care una dintre pa.qi nu i~ 
indeplineste niciuna dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin, nici chiar dupa trecerea duratei 
prevazute in art.12.3. sau, dupa caz, art.12.4. din Contract. In interiorul tennenului mentionat se 
calculeaza penalitati de intarziere, potrivit Contractului. Toate celelalte situatii de neindeplinire a 
uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin reprezinta neexecutare partiala a 
Contractului. 

Se considera executare necorespunzatoare a Contractului acea situatie in care una dintre parti 
nu isi indeplineste una sau mai multe dintre obligatiile esentiale asumate si/sau care ii revin, ori nu isi 
indepliniste in mod repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, in conditiile calitative si de 
conformitate asumate prin Contract si/sau impuse de lege. 
(2) SWlt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul Contractului, pretul Contractului, 
durata Contractului, executarea Contractului (subcontractarea), documentele Contractului, obligatiile 
principale ale partilor, garantiile referitoare la contract, sanatatea si securitatea muncii. protectia 
mediului, legislatia, reglementarile si standardele tehnice, de calitate, de mediu, de personal etc. 
aplicabile, protectia patrimoniului cultural, alte clauze care protejeaza interesul public aferent 
contractului de achizitie in cauza. 
(3) Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre Beneficiar se face, la alegerea Bene:ficiarului, pri; 
deducerea din valoarea Contractului a daunelor-interese moratorii si/sau compensatorii, prin retinerea· 
garanfiei de buna executie sau prin urmarire in conditiile legii. 
(4) Pentru obligatiile 11eindeplinite din cauza incalcarii sustinerii la care s-a angajat, tertul sustinator 
va raspunde in solidar cu Executantul. 
12.2 Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, 
Executantul datoreaza Beneficiarului, cu titlu de penalitati pentru intarziere, o suma in cuantum de 
0, 1 % pentru fiecare zi de dupa scadenta, calculata la valoarea lucrarilor executate cu intarziere, pana 
la indeplinirea obligatiei. 
12.3 Pentru neplata la tennen a facturilor, Achizitorul datoreaza Executantului o suma, cu titlu de 
penalitati de intarziere, pentru fiecare z1 de dupa data scadentei sumei facturate, in cuantum de 0,1 % 
din valoarea facturii neonorate in tennen, pana la achitare. 
12.4 - ( 1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asilmate si/sau care ii revin, Executantul are 
obligatia de a plati Beneficiarului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 20 % din 
valoarea totala a Contractului exprimata la art.5 din acesta. 
(2) In cazul in care executarea este numai partiala, dar este corespunzatoare, suma datorata potrivit 
aHn. 1 se ca1culeaza proportional cu nivelul Lucrarilor neexecutate. Daca nu se poate stabili proportia 
neexecutarii Contractului ori pentru executarea totala, dar necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
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Beneficiarului daune compensatorii in cuantwn de 10% din valoarea totala a Contractului, inclusiv, 
daca este cazul, a actelor aditionale la acesta. 
(3) In cazul in care executarea este partiala si, totodata, necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
Beneficiarului , cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15 % din valoarea totala a 
Contractului, inclusiv, daca este cazul, a actelor sale aditionale. 
( 4) In situatiile prevazute la alin. l, 2 si 3 din prezentul articol, Beneficiarul nu este dator sa probeze 
existenta si/sau intinderea prejudicului suportat (caracterul indemnitar al clauzei penale). 
Contravaloarea cotei procentuale prevazute la alin. 1, 2 sau, dupa caz, 3 din prezentul articol se 
deduce din valoarea Contractului. 

Art.13 - Garantia de buna e:x:ecutie a contractului 
13.1. - (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este in procent de 10 % din valoarea 
f'ara TV A a contractului subsecvent, respectiv suma de 248.043,33 lei . 
Fonna de constituire: 
- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate 
bancara, in conditiile art. 40 - alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, care devine anexa la contract, 
prevederile art. 36 alin. (3 - 5) din H.G. nr. 395/2016 aplicandu-se corespunzrttor, 
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a 
contractului, in conditiile art.40 - alin (3 - 9). 
(2) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, executantul are 
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in 
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozi.tia achlzitorului. Suma initiala care se 
depune de catre executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% 
din pretu1 contractului. Pe parcursul fndeplinirii contractului, achizitorul urmea.z.8 sa alimenteze acest 
cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate ~i cuvenite executantului pana la 
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire, respectiv 
10%. Executantul va inscrie distinct pe facturile emise, cuantumul garantiei de buna executie si 
contul in care acesta va fi virat. 
(3) Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la 
data semnirii contractului subsecvent, de ditre ambele paqi. 
13.2. - ( 1) In situatia in care pfil"tile convin prelungirea tennenului de executie pentru orice motiv 
(inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna 
executie, 1n maxim 3 zile de la data intrarii in vigoare a actului aditional. 
(2) Garanpa de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei inifiale pe 
perioada de prelungire a termenului de executie pl'na la semnarea procesului-verbal de receptie. 
13.3 Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare $i sli emitii comanda (optional) 
numai dupa ce executantul a :tacut dovada constituirii garantiei de buna execuµe. 
13.4 Achizitorul are dreptul de a emite preteniii asupra garanpei de buna execupe, oricand pe 
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care 
executantul nu i~i indepline~te din culpa sa obligatiile aswnate prin CONTRACT. Anterior emiterii 
unei pretentii asupra garantiei de buna execupe achizitoml are obligatia de a notifica pretentia atat 
executantului, cat ~i emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost 
respectate, precum ~i modul de calcul al prejudiciului. in situatia executarii garanJ.iei de buna 
execulie, partial sau total, executantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul 
ramas de executat. 
13.5 Achizitorul se obliga s~ restituie garanfia de bun.a executie a contractului in conditiile prevazute 
la Art. 42 alin(4) din HG 39512016. 
13.6 Garantia se elibereaza pe baza de cerere la care se anexeaza procesul verbal la tenninarea 
1ucrarilor, respective procesul verbal de receptie a lucrarilor. 
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13. 7- Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventual el or prejudicii suferite de Achizitor 
in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile 
Executantului, precum si in cazul prejucliciilor produse in executarea lucrarilor prevazute la art. 4 din 
contract, din vina · Executantului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul 
produs Achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Executantul este 
obligat sa-1 despagubesca pe Achizitor integral si intocmai. 

Art. 14 - inceperea ~i execufia lucri.rilor 
14.1 Executantul are obligatia de a incepe efectuarea operatiunilor specifice prevazute in caietul de 
sarcini la ordinul scris al Achizitoru.lui. Lucrarile se efectueaza pe baza programului saptaminal/lunar 
transmis de autoritatea contractanta. 
14.2 In cazul in care executantul intfu"zie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu i~i 
indepline~e 1ndatoririle prevAzute la 10.1, alin (1), achizitorul este indreptati.t sa-i fixeze 
executantului un termen panA la care activitatea sa intre ill normal ~i sa il avertizeze ca, in cazul 
neconforrnarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul. 
14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea des!a~urarea executiei lucrarilor ~i de a stabili 
confonnitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Pm-tile contractante au obligatia de : 
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, 
~i anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului ~i dirigintele de ~antier sau, daca 
este cazul, alta persoana fizica saujuridica atestata potrivit legii, din partea achjzitorului. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in 
ateliere, depozite ~i oriunde i~i dcs~oart\ activitafile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verifi.carea lucnirilor ascunse. 
14.4 · ( 1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; veri.ficarile ~i 
testarile materialelor folosite la executia lucrarilor precum ~i conditi.ile de trecere a receptiei 
provizorii ~i a receptiei finale ( calitative) SWlt descrise in anexa/anexele la contract. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrwnentele, utilajele si materialele necesare pentru 
verificarea, masurarea ~i testarea lucrarilor. Costul probelor ~i tncercarilor, inclusiv manopera, revin 
executantului. 
(3) Probe le neprevazute ~i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse 
in opera vor fi suportate de executant daca se dovede~e ca materialele nu sunt corespunzatoare 
calitativ sau ca manopera 11u este 1n confonnitate cu prevederile contractului. In caz contrar, 
achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

Art. 15 - intarzierea ~i sistarea lucrarilor 
15.1 In cazul in care: 

i) volumul sau natura Iucrarilor neprevazute; sau 
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau 
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului ~i nu a survenit prin 

incalcarea contractului de catre acesta, 
indreptatesc executantul de a solicita prelungirea tennenului de executie a lucrarilor sau a oricarei 
paqi a acestora. 

Art. 16 - Finalizarea lucrarilor 
16.l Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finaJizat intr-un 
tennen, trebuie finaJizat l'n termenul convenit, tennen care se calculeaza de la data ln.ceperii 
lucrarilor. 
16.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca 
swit indeplinite conditiile de receppe solicitand acestuia convocarea comisiei de recepfie. 
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(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate ~i a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul 
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. 
16.3 Comisia de receptie are obligapa de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentatia de execupe ~i cu reglementfil'ile 1n vigoare. in functie de 
constatru-ile !acute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receppa. 
16.4 - (I) Receptia lucrarilor se efectueaza in confonnitate cu Regulamentul pri vind efectuarea 
receppei lucrWor de intretinere si serviciilor de intretinere si reparatii cw·ente la drumurile publice 
Indicativ AND 514/2000. 
16.S Executantul se obliga sa raspunda pentru viciile ascunse ale materialelor procurate si utilizate 
de acesta in vederea indeplinirii obiectului contractului, si pe cele ale lucrarii, dupa ce a fost 
receptionata de catre Achizitor. 

Art. 17 - Receptia lucriirilor 
17. I Potri vit ,,Regulamentului privind efectuarea receppilor lucrru-ilor ~i serviciilor de in1retffiere ~I 
reparatii curente la drumurile publice" - indicativ A.N.D. 514-2000, aprobat prin Ordinul Directorului 
General al AND m. 134/2000, lucrarile ce fac obiectul prezentului contract se recep\ioneaza intr-o 
singura faza, la solicitarea executantului. 

Art. 18 - Modalitati de plati 
18.1 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul lucrruilor executate rn tennen de eel mult 30 de zile de 
la primirea facturii de catre acesta, dupA cum urmeaza: 

pentru facturile emise ~i comunicate autoritatii contractante pana la data de 14 ale lunii 
inclusiv, plata se face in intervalul 24-30 ale lunii; 
pentru facturile emise ~i comunicate autoritatii contractante incepand cu data de 15 a fiecarei 
luni, plata se va face in intervalul 24-30 ale lunii urmatoare. 

18.2 Plata lucrarilor se face periodic, in conformitate cu situatiile de lucrari insusite de Achizitor. 
18.3 (1) In vederea efectuarii platii lucrarilor executate se vor trimite la Achizitor unnatoarele 

documente: 
factura; 
situatie de lucrari la sfarsitul lunii sau la s.farsitul lucrarii, sernnata de executant si confirmata 

de reprezentantul Achizitorului ; 
masuratori de executie care sa cuprinda: DJ, pozitie KM si cantitatile de lucrari executate, 

semnata de executant si care va sta la baza intocmirii situatiilor de lucrari; 
Presta.pile executate se consemneaza in documentele primare, completate de executant. 
Documentele primare agreate de beneficiar sunt : 

avize de expedipe 
bon cantar electronic pentru materiale 
raport GPS pentru autovehicule 
rapoarte zilnice pentru utilaje ~i echipamente 
centralizatoare de activitate 
facturi de materiale 
alte documente ce pot certifica cantitatea ~i calitatea lucrarilor 

(2) Situatiile de lucrari vor fl insotite de procesele verbale de lucrari si de certificatele de calitate 
pentru materialele folosite , buletine de incercare, verificare, m~uratori si vor purta viza 
responsabilului cu calitatea. 
18.4 - (1) Executantul este raspunzator de corectituclinea ~i exactitatea datelor inscrise in situatiile de 
lucrari, plata sau facturi ~i se obliga sa restituie sumele incasate in plus, calculate in mod eronat. 
(2) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii ~i ale contractului de 
achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, dacA Beneficiarul sesizeaza 
Executantul despre neregulile constatate in interiorul termenului de plata. Un nou tennen de plata va 
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curge de la confirm.area primirii de catre Beneficiar a noii facturi prezentate de catre Executant, 
completata cu date corecte, potrivit legii ~i contractului. 
J 8.5 Lucrarile executate in afara eel or prevazute, sau fara dispozitia achizitorului, precum si cele 
care nu respecta prevederile contractului, !ara a exista in ac_est sens o dispozitie scrisa a achizitorului, 
nu vor .fi platite Executantului. 
18.6 Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans. 
18. 7 Plata facturii finale se va face, dupa verificarea ~i acceptarea situatiei de plata definitive de catre 
achizitor. Daca verificarea se prelunge~te din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imecliat. 
18.8 Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie a lucrarilor nu va 
fi semnat de comisia de receptie, care confinna ca lucrarile au fost executate conform contractului. 

Art. 19 - incetarea contractului 
19 .1 Prezen~ .contract inceteaza in condiliile legii , in unnatoarele cazuri: 

a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectuJui prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilo 

contractante; 
d) in caz de forta majora; 
e) prin denunfare unilaterala de c!tre Achizitor in cazul in care Executantul nu face dovada 

constituirii garantiei de blllla executie in tennenul ~i conditiile contractuale. 
f) - Prezentul contract inceteaza in conformitate cu dispozitiile dreptului comun precurn ~i prin 

denuntare unilaterala in oricare dintre situatiile reglementate de art.222 alin.(1) ~i (2) ~i art.223 alin. l 
litera a) ~i b) din Legea nr.98/2016 privind achiziti1le publice. 
19.2 - (1) Achizitorul poate rezilia contractul de plin drept , dupa acordarea unui preaviz de 15 zile 
Executantului, in oricare dintre situatiile unnatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul 
nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii 
contractului subsecvent de executie lucrari: 

a) Executantul nu executa lucrarile conform contractului subsecvent) caietului de sarcini ~i 
comanda; 

b) Executantul nu se confonneazA intr-o perioada de timp rezonabila, notificarii emise de 
reprezentantul Achizitorului care ii solicita remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii 
obligatiilor din contract , care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la timp 
lucrarilor; 

c) Executantul subcontracteaza in alte conditii decat cele prevazute la art.23; 
d) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de 

proba pe care Achizitorul il poate justifica; 
e) aparitia oricarei alte incapacitati Jegale care sa impiedice executarea contractului subsecvent 

de lucrari; 
f) Executantul esueaza in a fumiza garantiile sau persoana care furnizeaza garantia nu este in 

masura sa 1si indeplineasca angajamentele. 
(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractului de Iucrari, Achizitorul este indreptatit 
sa execute intreaga valoare a garantiei de buna executie. 
19.3 In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate 
desfasura singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie a 
Executantului. Raspunderea Executantului pentru intarzierile si daunele produse Achizitorului in 
executia contractului subsecvent va subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mai 
SUS. 
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19.4 La momentul rezilierii contractului subsecvent sau la pnnurea notificarii in acest sens) 
Executantul va lua masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor prin forte proprii sau cu terta parte in 
functie de natura lucrarilor, astfel incat costurile aferente sa fie minime. 
19.5 De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, reprezentantul Achizitorului va certifica 
valoarea lucrarilor si toate sumele cuvenite Executantului la data rezilierii. 
19.6 Fara a aduce atingere dispozipilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului 
achizitorului de a solicita constatarea nulitiitii absolute a contractului de achizitie publica, in 
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral 
contractul de achizitie public~ in perioada de valabilitate a acestuia ill una dintre urmatoarele situatii: 

a) executantul se afla, la momentul atribuirii contractu1ui, in una dintre situatiile care ar fi 
detenninat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice; 

b) Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit executantului respectiv, avand in vedere o inc~care 
grava a obligafiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta ~i care a fost constatata printr-o 
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene. 
19.7 in situatia intrarii executantului in procedura insolventei, contractul se considera denunpit la 
data expirarii unui termen de 30 de zile de la receptionarea solicitarii achizitorului privitoare la 
posibilitatea executarii obligatiilor contractuale, transmisa in conformitate cu art. 123 din Codul 
insolventei, daca administratorul judiciar/lichidatorul nu raspunde solicitarii. in acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 
executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

Art. 20 -Asiguriri 
20.1 - (1) Executantul va incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate 
riscurile ce ar putea apare privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de IUcru, echipamentele, 
materialele pe stoc, personalul propriu ~i reprezentantii imputemiciti sa verifice, sa testeze sau sa 
receptioneze lucrfilile precum ~i daunele sau prejudiciile aduse catre teqe persoane fizice sau juridice, 
contravaloarea primelor de asigurare urmand a fi suportata de catre executant din capitolul 
"CheltujeJi indirecte". 
(2) Executantul va prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare. 
20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin 
lege, in privinta sau ca unnare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei 
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora. 

Art. 21 ~ Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva 
incendiilor. 
21.1 - (I) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, 
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de 
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) si de munca, procedeelor tehnologice utilizate, sau de 
catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru antreprenorul general 
(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si 
a Nonnelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum 
si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului. 
(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea 
desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, confonn 
prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a 
produs evenimentul. 
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(3) Lucrarile de intretinere se vor executa cu respectarea intocmai de catre personalul Executantului, 
a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor, functie de tipul 
lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate. 
21.2 Pentru activitatile pe care le desfasoara, Executantul este singurul responsabil de respectarea 
legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apar~;a impotriva incendiilor. 

Art. 22 - Amendamente 
22.1 - In cazul in care se aduc modificari contractului subsecvent de executie, acestea trebuie sa 
respecte prevederile Articolului 221 si ale Articolului 222 din Legea privind achizitiile publice nr. 
98/2016, precum si ale Articolelor 23 alin. 9, 164 si 165 din HG nr. 395/2016. 
22.2 - Parple contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului subsecvent, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante care 
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractului. 
22.3 - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului 
proced~i de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia ofertantul 
a -tost declarat castigator in unna finalizarii procedurii de atribuire. 

Art. 23 - Subcootractanfi 
23.1 - Executantul nu are dreptul de a 1.ncheia contracte cu subcontractanti nedeclarati in cadrul 
ofertei sau fara acordul Achizitorului. 
23.2 - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
23.3. - (I) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate 
cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele 
incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract. 
(3) Contractele incheiate mtre contractant ·~i subcontractantii trebuie sa contina obligatoriu, eel putin 
urmatoarele elemente: 

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanP,; 
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti. 

23.4 - (1) Autoritatea contractanta efectueaza plati corespunzatoare parpi/pAqilor din cont .•. 
indeplinite de catre subcontractantii propu~i In oferta, daca ace~tia solicita, pentru servicii prestate 
Executantului potrivit contractului dintre Executant ~i subcontractant in conformitate cu dispozitiile 
legale aplicabile, atunci cand natura contractului pennite acest lucru ~i daca subcontractantii propu~i ~i
au exprimat optiunea in acest sens. 
(2) Subcontractorii i~1 vor exprima la momentul mcheierii contractului de achizitie publica sau la 
momentul introducerii acestora in contractul de acbizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti 
direct de catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta efectueaza platile directe catre 
subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confinnata prin documente agreate de 
toate cele 3 p8J1i, respectiv autoritate contractantii, Executant ~i subcontractant sau de autoritatea 
contractanta §i subcontractant atunci cand, 1n mod nejustificat, Executantul blocheaza confinnarea 
executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 
(3) Executantul va prezenta la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se introduc 
noi subcontractanti, contractele incheiate lntre Executant ~i subcontractant/subcontractanti nominalizati 
in oferta sau declarati ulterior, astfel in~at activitatile ce revin acestora, precum ~i sumele aferente 
prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. 

23.5 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste 
contractul. 
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(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executantul de rnodul in care isi indeplineste 
partea sa din contract. · 
(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata lui 
de catre Executant. 
23.6 Executantul poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din 

contract. Eventuala schimbare a subcontractantilor efectuata pe parcursul derularii prezentului contract 
nu trebuie sa conduca Ia modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale si va fi notificata supusa 
aprobarii prealabile a Achizitorului. 
23.7 Niciun contract de subcontractare incheiat de Executantul nu va crea raporturi contractuale intre 
subcontractant si Achizitor. 
23.8 Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, 
salariatilqr . acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor sau 
salariatilor acestuia. 

Art. 24 - Ces.iunea 
24.1 Executantul poate transfera total sau paqial creantele rezultate din prezentul contract. 
24.2 Cesiunea creantelor nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garan\ia sau 
orice alte obligatii asumate prin contract. 

Art. 25 - Forfa majori 
25.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
25.2 Foqa majora exonereaza paqile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta aqioneaza. 
25.3 indeplinirea contractului va fi suspendata 1n perioada de acpune a foqei majore, da.r fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
25.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i 
in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozifi.e in vederea limitarii 
consecintelor. 
25.5 Daca forta rnajora acponeaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 IW1i, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parµ incetarea de plin drept a prezentului contract, 
fara ca vreuna din pfu1i sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

Art. 26 - Solutionarea litigiilor 
26.1 Achizitorul ~i executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale arniabilii, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
1ndeplinirea contractului. 
26.2 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~i executantul nu 
reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatore~ti din Romania. 

Art. 27 - Limba care guverneaza contractul 
27.1 Limba care guvemeaza contractul este limba romana. 

Art. 28 - Comunicari 
28.1 - (1) Orice cornunicare 1ntre paqi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atAt in mow.~ntul transmiterii cat ~i in momentul pri.mirii. 
28.2 Comunicarile intre paqi se pot face ~i prin telefon~ telegr~a, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
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Art. 29 - Legea aplicabila contractului 
29.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romarua. 

Prezentul acord-cadru a fost incheiat si semnat in data de h,_!03/2011 in2 (doua) exemplare 
originale, cate unul pentru fiecare parte. 

Achizitor: 
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU 

Direcfia Economica 
Director executiv 

AGU 

Directia de Administrare a Patrimoniului si Investitii 
Director executiv 

Directia Juridica ~i Administratie Publica Locala, 
Director execu 
Mirela OPRE 

CONSIUUl JUOEj 
"WZAT P~.HTRU CONTR 

PREVEHTll/ PR 

t>!r. siglilu : 4 \ 1 1'~R. 
oate ........................... . 
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Executant: 
S.C. CRICONS SRL 



Preturi unitare si Valoare maxima pentru·contractul subsecvent nr.2 
in urma ajustarii manoperei ef. OUG t 14/2018 

Lucrari de intretinere si reparatii pe timp de VARA a drumurilor judetene 
ZONA BUzAU SUD 

Ind 

101 

101.1 

101.l.1 
101.l.5 

101.2 
101.2.l 

101.2.2 

101.3 

111 
111.2 
113 

113.l 

113.2 

113.4 
113.6 
113.7 

Cant. 
Mamne Pr et Valoare maxima 

Denumire activitate UM Anoll (lei/UM) contract subsecvent 
INTRETINERE CURENTA PE TIMP DEV ARA 

lntretinerea partil carosablle 
1D!IeUllcrc:a imbracammtn asta1t1ce mn 12000 37.52 450.240.UO 
.Iotretmere <lnllDlln p1etnute 
•aprovizionare BAI.AST me 3,000 63.20 189,600.00 
•aprovizionare PIA IRA SPARTA me 1,500 68.67 103,005.00 
~rofilare lOOIIID 3,500 11.11 38,885.00 
Intretioerea comuna a tuturor drumurllor 
Intretinerea platfurmei drumuJui 
ttatare burdusiri me 1,000 130.Sl 130,810.00 
tatere aoo&t11mente JOOmn 700 124.73 87,311.00 
completari acostam~te me 1,500 110.88 166,320.00 
l'Asigurarea scurgem ape1or <Im zona arumutw 
•cxecutare ~anturi ~i rigole lOOrnl 600 267.85 160,710.00 

Intretioerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si tunelurilor 
lntfetinere poduri buc 4 20345.% 81,383.84 
l'rotejarea corp:ulul sl platformei drnmulul 
Santuri si rigole pavate ml 500 260.17 130,085.00 
Lucrari accidentale pentru aducerea drumurilor la starea initiala 
JnJaturare mat. aduse de viituri 
*Cwatirea platfonnei drumului de mat.adusc de viituri me 350 45.69 15,991.50 
*Cwatirea platfonnei drumului a ai:borilor adusi de viituri me 350 81.38 28,483.00 
*Indepartarea de pe drum a blocurilor de stanca cazute accidental me 350 66.75 23,362.50 
Desfundari santuri si oodete 
*desfundari santuri me 1,000 31.41 31,410.00 
*desfundari podete me 800 80.31 64,248.00 
Regularizare albie lOOmc 800 480.37 384,296.00 
Podet tubular D--800 buc 4 13508.11 54,032.44 
Podet tubular D~lOOO buc 3 16308.92 48,926.76 
Podet casetat lip P buc 1 40792.21 40,792.21 

1 tswooexcavatOJ' ore l5U 110.00 16,SOO.OO 
In care.a tor ore 150 1.26.00 18,000.00 
Excavator ore 100 110.00 11,000.00 
Incarcarea materialelor in auto to 12.700 9.9:2 125,984.00 
Transoort materiale cu roaba to 1 000 17.21 17,210.00 
Transnort material cu autobasculanta la I km to 1 000 0.40 400.00 
Transoort material cu autobasculanta la 2km to 1000 ORO 800.00 
Transoort material cu autobasculanta la 3km to I 000 1.20 1,200.00 
Transnnrt material cu autobasculanta la 4km to I 500 1.60 2,400.00 
Transnmt material cu autobasculanta la Skm to 1 800 z.oo 3,600.00 
Tra.nsnort material cu autobasculanta la 1 Okm to 1800 4.M 7,200.00 
Transoort material cu autobasculanta la 15km to J llOO 1>00 10,800.00 
Transoort material cu autobasculanta la 20lan to l 800 8.00 14,400.00 
Piloti diriiare circulatie ore 1000 19.83 19,llJU.00 
Semnalizare rutiera (carucior portsernnali:zare) buc z 608.52 1,217.04 

Total fara TV A 2,480,433.:29 

Ofertant: 

Reprezen 

IUL JUDETEAN BUZAU 

Presedinte Directia de Administrare a Patrimoniahri si Investitii 

Director executi v 





Act aditional nr.1 / ____ _ 
la Contractul subsecvent de lucriri nr. 9 / 3971113.03.2019 

privind "Lucrari de intretinere curenta si periodica pe timp de vara a drumurilor 
si podurilor judetene din judetul Buzau - zona Buzau Sud·2019" 

Avand in vedere: 
- referatul nr. 8561/13.06.2019 al Directiei pentru Administrarea Patrimoniului si 
lnvestitii; 
- comunicarea nr.7·82975/24.04.2019 emisa de M.F.P. - Directia Generala Legislatie 
Cod Fiscal si Reglementari Vamale, privind cola contributiei asiguratorii pentru munca; 
- prevederile art.5, alin.(1) lit.a) si art.6, alin.(1) din lnstructiunea nr.3/08.08.2017 privind 
modificarile contractului de achizitie publica/contractului de achizitie 
sectoriala/acordului-cadru si incadrarea acestor modificari ca fiind substantiale sau 
nesubstantiale, emisa de Agentia Nationala pentru Achizitii Publice; 
- prevederile art.221, alin.(1 ), lite si alin.(7) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

partile: 
Unitatea Administrativ Teritoriali JUDETUL BUZAU, cu sediul in Municipiul 

' 
Buzau, B-dul N. Balcescu nr. 48, telefon 0238 414112, fax. 0238 725507, Cod de 
inregistrare fiscala 3662495, cont trezorerie R090 TREZ 1662 4680 220X XXXX 
(Trezoreria Buz~u), reprezentata prin Petre Emanoil Neagu - Pre~edintele Consiliului 
Judetean Buzau, in calitate de Achizitor, pe de o parte 
§i 

S.C. CRICONS S.R.L., cu sediul in Mun. Galati , str. Constructorilor nr.9, bl.81, 
sc.2, ap.15, jud. Galati, tel:0236.433220, email:cricons201 O@yahoo.com, inregistrata 
la Registrul Comertului sub.nr.J17/959/2002, cod fiscal: R014972700, cod IBAN: R008 
INGB 000100821172 8910, deschis la banca ING Sueur Obor-Bucuresti, reprezentata 
prin administrator dl.Stancic Traian, in calitate de executant, pe de alta parte: 

In temeiul prevederilor art.8.1 si art.22 din Contractractul subsecvent de lucrari 
nr. 9/3971/13.03.2019, partile, de comun acord, inteleg sa semneze prezentul act 
aditional, dupa cum urmeaza: 

Art. I. Articolul 5.2 din Contractul subsecvent de lucrari nr. 9/3971/13.03.2019 se 
modifica ~i va avea urmatorul cuprins "Preful pentru indeplinirea prezentului contract 
subsecvent, platibil executantului de catre achizitor, stabilit folosind noile tarife ajustate 
utilizabile in executie in anul 2019, aplicate la cantitatile comandate de achizitor, este 
de maxim 2.494.759,87 lei la care se adauga TVA". 

Art. II. Toate celelalte prevederi contractuale raman nemodificate ~i aplicabile. 





Art. Ill. Prezentul act aditional face parte integranta din Contractul subsecvent 
de lucrari nr. 9/3971/13.03.2019, privind "Lucrari de intretinere curenta si periodica pe 
timp de vara a drumurilor si podurilor judetene din judetul Buzau - zona Buzau Sud -
2019". 

Prezentul act aditional se supune ~i prevederilor Legii nr. 19012018 privind masuri 
de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European §i al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice In ceea ce prive~te 
prelucrarea datelor cu caracter personal l?i privind libera circulatie a acestor date §i de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Requlamentul general privind protectia datelor). partile 
asumandu-~i toate responsabilitalile derivate din acest act normativ. 

Partile au inteles sa incheie prezentul act aditional la contractul dintre ele, azi 
data de Jo lUN. 7019 , in doua exemplare originate, cu aceea~i valoare juridica, 
cate unul pentru fiecare parte. 

Achizitor, 
Unitatea Administrativ Teritoriala 

JUDETUL BUZAU 
prin Pre,edintele Consiliului Jude a 

Directia Ee 
Director ex 
·ec. Uviu Mi 

VIZAT, 
Directia Juridici 
§i Administratie Publica Locala, 
Director Executiv 
Mir 

Directia pentru Administrarea Patrimoniului 
si lnvestitii, . ' 
Director e 

CONSILiUl JUDETE 
"VIZAT P~NTRU CONTROL 

PREVENTIV PROP 
Nr. slglllv : 41 8 IUN. 201q 
Oa.t~·.:.:.:.:.:.·· ...... ; ................. . 

Executant, 
S.C. CRICONS S.R.L. 

prin administrator 
Stancic Traian 
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Preturi unitare si Valoare maxima pentru contractul subsecvent nr.2 
in urma ajustarii manoperei cf. OUG 114/2018- (CAM 2,25%) 

Lucrari de intretinere si reparatii pe timp de VARA a drumurilor judetene 
ZONA BUzAU SUD 

Ind 

101 

101.1 

101.1.l 
101.l.S 

101.2 
101.2.1 

101 2.2 

101.3 

111 
111.2 
113 

113.l 

113.2 

113.4 
113.6 
113.7 

Cant. 
Ma.lime Pret Valoa~ mulnui 

Denumire 1ctM.1ate UM Anul2 (leill.JM) colltrllct1ubsecve11t 

INTRETINERE CURENTA PE TlMP DEV ARA 

lntretiaerea partii CU'OHbile 
unnmnerea Jmbracammtu as1a1tice mn 12 000 37.69 452.280.00 
intretinere arumun p1etnute 
•aprovizionare BAI.AST me 3,000 63.21 189,630.00 
*aprovizionare PIAl"RA SPARTA me l,500 68.69 103,035.00 
•reprofil.are lOOmp 3,500 11.11 38,885.00 
lntretinerea comuna a tuturor drumuril~r 
Intretinerea platformei cbumului 
trat;are burdusiri me 1,000 131.83 131,830.00 
11)1ere acostamente lOOmn 700 1?6.97 88,879.00 
complewi acostamente mo 1,500 J11.31 166,965.00 
AS1gurarea scurgeru ape1or am wna drumulw 
•executare §anturi fi rigole lOOml 600 268.72 161,232.00 

.IJltretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetdor si tunelurilor 
lntretinere poduri buc 4 20448.02 81,792.08 
Protejarea eorpului si platforme.I drumului 
Santuri si rigole pavate ml 500 262.75 131,375.00 
Lucrari accidentale pentru aducerea drumurllor la starea lnltJala 
Jnlal:llrare mat. aduse de \'iltwi 
•curatirea platformei drumului de mat.aduse de viiluri mo 350 46.56 16).96.00 
•Cunitirea pl.atfon:nei drumului a arbori.lor adusi de vlituri me 350 82.93 29,025.50 
•Iodepanarea de pe chum a blocurilor de stanca cazute accidClltal me 350 68.02 23,807.00 
Desfundari 5antl1ri si Dodete 
*desfundari santuri me 1,000 32.01 32,010.00 
•desfundari podete me 800 81.84 65,472.00 
Regnlarizare alble JOOmc 800 481>.37 384.296.00 
Podet tubular D=8GO buc 4 13584.35 54,337.40 
Podet r:ubular D--1000 buc 3 16395.25 49,185.75 
Podet casetat tip P bile 1 40890.10 40,890.10 
IHutaoexcavator ore 150 110.0() 16,wu.OO 
Incarcator ore 150 120.00 18,000.00 
Excavator ore 100 110.00 11,uuu.oo 
lnoarcarea materialelor in auto to 12 700 10.10 128,270.00 
Transoort materiale cu roaba to 1000 17.54 17,540.00 
Transoort material cu autobasculanta la l km to l,000 0.40 400.00 
Transoort material cu autobasculanta la 2Jan to 1 oon 0.80 l!UU.00 

'Thlnmnrt llllllerial cu autobasculanta la 3km to I 000 L20 l,..t.uu.00 
lraniinmt material cu aut:oba..<;eulanta la 4km to 1 .c;nn 1.60 Z,40U.OU 

Tranrnort material cu autubasculanta Ja Siem to ISOO 2.00 3,600.00 
Transnort material cu autobasculanta la lOkm to l.800 4 .00 7,..1.w.oo 
Transoort material cu autoba.sculanta la 15km In l 800 6.00 W,11uu.OO 
Transoort material cu autobasculanta la 20km 10 1800 ll.00 J4,4UO.OO 

Pilati dilliare circulatie ore 1 nno 20.21 20.210.00 
Semnalizare rutierc1 ( carucior portsemnalizare} boc 2 608.52 l,217.04 

Total Cara lV A 2 494, 759.87 

ONSILIUL JUDETEAN BUZAU 

Directia de Administrare a Patrimoniului si lnvestitii 

Director executiv 





, . 
• I 

CONTRACT SUBSECVENT de lucrari 
nr. 10 / 3974 data 13/03/2019 

r Jfft; 
; 13 MAR 1019 

. . . 

aferent ACORDULUl-CADRU or. 3 / 253 / 08/0112018 

Preambul: 
In temeiul Legii 98/2016 privind achizipile pub lice ~i a Nonnelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribtiirea contractului de achizipe public8/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin HG 395/2016, s-a lncheiat prezentul contract 
subsecvent de lucrari. 

Art. 1 - Partile 
Unitatea Administrativ Teritoriala JUDETUL BUZAU I CONSILIUL JUDETEAN BUZAU, 
cu sediul in Municipiul Buz 0238- 414,112/725507, cod 
fiscal 3662495, cod IBAN deschis la Trezoreria Buzau, 
reprezentata prin pre~edinte Petre-Emanoil NEAGU, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 

si 

S.C. AL KARON SRL, cu sediul in mun. Ramnicu Sarat, Str. Balta Alba, BLF4, Ap.13, jud. Buzau, 
telefon : 0766 480587, Fax : 0238 567472, email : office@alkaron.ro, inre · s . · 
Comertului sub nr. Jl0/21712002, cod fiscal: RO 14575319, cod IBAN: 

reprezentata prin TRONAR 
mstrator, m calitate de EXECUT ANT, pe de alta parte, 

a intervenit prezentul contract subsecvent. 

Art.2 - Definitii 
2.1 - in prezentul contract urm~torii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract-reprezinta prezentul contract ~i toate Anexele sale; 
b. achizitor # exec11tm1t - pfu"tile contractante, a~a cum sunt acestea nurnite 1n prezentul contract; 
c. preJul contract11lui - preµil platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului pentru 
indeplinirea integrala §i corespunzatoare a tUt~or obligapilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantu] executa lucrarea; 
e. forta majorii - un eveniment mai presus de. controlul paqilor, care nu se datoreaza gre§elii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la mom~ntul incheierii contractului §i care face imposibila 
executarea ~i, respectiv, indeplinirea contractului;"sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revohqii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, rara a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligatiilor Wleia din pfilti. 
f. zi - zi calendaristica; an - 365 zile. 
g. Recep/iefl11.ala = recepfie la terminarea lucriirilor (Potrivit ,, Regulamentului privind efectuarea 
receptiilor lucrarilor ~i serviciilor de mtretinere ~ reparatii cmente la drumurile publice" - indicativ 
A.N.D. 514-2000, aprobat prin Ordinul Directorului General al AND nr. 134/2000, lucrarile de 
intretinere curenta sunt lucrari cu receptia intr-o singura faza). 
h: Oferta -documentatia ce cuprinde propunerea tehnica ~i proptmerea financiara; 
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i. Durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract subsecvent opereaza valabil 
1ntre parfi, de la data imrmii lui in vigoare ~i pana la epuizarea conventionala sau legala a oricmri 
efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie a lucrarilor ~i eventualele pretenpi fondate pe 
clauzele sale; 
j. Standarde - standardele,reglementarile tehnice sau alte asemenea prevazute In caietul de sarcini 
~i in propunerea tehnica sau care vor intra 1n vigoare pe durata contractului; 
k. Vicii - aparente : defecte,lipsuri,neconfonllitali,etc., care pot fi sesizate de o persoana diligenta, 
tara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza; 

Ascunse : defecte,lipsuri,neconfonnitali, etc., care pot fi sesizate doar de un specialist sau 
care rezulta ill unna wiei utilizari in timp ~i care sunt prezente Ia data receptiei lucrarii in 
cauza; 

Art. 3 - Jnterpretare 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este pennis de context. 
3.2 Tennenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu S< 

specifica in mod diferit. 

Art. 4 - Obiectul principal al contractului 
4.1 Obiectul contractului consta in executia lucrarilor de intretinere curenta si periodica pe timp 
de vara a drumuri/or si podurilor judetene din judetul Buzau - Zona Rm. Sarat, pentru drumurile 
de interes judetean aft.ate in administrarea Consiliului Judetean Buzau, in conformitate cu obligatiile 
asumate prin prezentuJ contract, cu prevederile normativelor 1n vigoare, a reglementarilor tehnice ~i 
standardelor in domeniu si cu caietul de sarcini al procedurii. 

Art. 5 - Pretul contractului 
5.1 Pentru executarea, finalizarea si predarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract 
subsecvent, executantul va practica noile tarife unitare rezultate din ajustarea tarifelor utilizate 
in executie in anul precedent, in ceea ce priveste manopera, conform implicatiei in modificarea 
contractului adusa de OUG 114/2018. 
S.2 Pretul pentru indeplinirea prezentului contract subscvent, platibil executantului de catre achizitor, 
stabilit folosind noile tarifele ajustate utilizabile in executie in anul 2019, aplicate la cantitatil1 
comandate de achizitor, este de maxim 1.541.688 lei la care se adauga T.V.A. 
5.3 Executia lucrarilor va fi decontata pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii 
Achizitorului a situatiiJor de plata insotite de documente justificative aferente, avandu-se in vedere 
lucrarile efectiv (real} executate, calitatea lucrarilor si celelalte criterii de evaluare. 
S.4 Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de catre Executant pe baza de 
comanda a Achizitorului, in functie de bugetul alocat al Achizitorului. 
5.5 Tarifele nu contin T.V.A. si pot fi ajustate doar in conditiile prevazute in Fisa de date - II.4} 
Ajustarea pretului contractului. 

Art. 6 - Durata contractului 
6.1 Prezentul contract intra in vigoare la data inregistrfuii la Achizitor ~i i~i p~streaza valabilitatea 
pana la data de 31/12/2019 inclusiv. 

Art. 7 - Executarea contractului 
7.1 Executarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contractul incep la data primirii ordinului de 
incepere a lucrarilor din partea Achizitorului ~i se va tennina la data stabilita de comun acord pentru 
fiecare nota de comanda in parte. 
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Art. 8 - Documentele contractului 
8.1 Docwnentele contractului sunt: 

- Lista de cantitati maxime; 
- acte aditionale, daca exista; 
- caietul de sarcini si anexele acestuia; 
- propunerea tehnica si propunerea financiara; 
- Acordul - cadru nr. 3 I 253 I 08/01/2018 si anexele acestuia; 
- instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garanfiei de bunA 

execu?e. 
- Angajamentul fenn de sustinere din partea unui/unor tert/i (daca este cazul); 

- Contractele de suboontractare ( daca este cazul); 
- Acte aditionale daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului; 

8.2 in cazul in care pe parcursul execupei lucriirilor se constata discrepante intre prevederile 
caietului de sarcini al procedurii ~i oferta tehnica/financiarA, prevaleaza prevederile caietului de 
sarcini. 

Art. 9 - Protecfia patrimoniului cultural national 
9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre p{lrti, ca fiind 
proprietatea absoluta a achizitorului. 
9.2 Executantul are obligatia de a lua toate precaupile necesare pentru ca muncitorii sai. sau oricare 
alte persoane sa nu indepart:eze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa 
descoperirea ~i inainte de indepartarea lor, de a in~tiinta achizitorul despre aceastA descoperire ~i de a 
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel 
de dispozipi, executantul sufera intfu'zieri ~i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, 
paqile vor stabili: 
a) orice prelungire a duratei de execupe la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la prtjul contractului. 

Art. 10 • Obligafiile EXECUT ANTULUI 
10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa ~i finaliza lucrarile comandate de achizitor, precum 
~i de a remedia viciile ascunse, cu atentia ~i promptitudinea cuvenita, in concordanta 'cu obligatiile 
asumate prin contract. 
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea Iucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, 
instalatiile, echipamentele ~i toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive$ cerute de 
~i pentru contract. 
10.2 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru confonnitatea, stabilitatea ~i siguranta tuturor 
operatiunilor executate pe ~antier precum ~i pentru procedeele de execupe utilizate, cu respectarea 
prevederilor ~i a reglemenfuilor legii privind calitatea in constructii. 
(2) Executantu1 are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu 
acestea sau sunt pe traseul ~antierului ~i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre 
traficul propriu; executantul este responsabil pentru orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit 
art. 2 §i 14 -17 din 00 nr. 4311 997, republicata ~i modificata) in executarea contractului, prin 
actiunile sau inactiunile sale, precum ~i de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG 
nr. 195/2002). 
(3) Toate activitatile ce trebuie realizate in derularea contractului se vor des±a~ura in conformitate cu 
prevederile caietuJui de sarcini al procedurii precum ~i cu cele ale ,,Nonnativului privind 
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administrarea, exploatarea, intre(inerea §i repararea drumurilor publice» - indicativ A.N.D. 554-
1994. 
10.3 - (1) Executantul are obligatia de a respecta §i executa dispozitiile achizitorului, referitoare la 
lucrarile comandate. In cazul m care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt 
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, tara ca obiecpile 
respective sa ii absolve de obligatia de a executa dispozit:iile primite, cu exceptia cazului in care 
acestea contravin prevederilor legale. 
(2) !n cazul in care respect.area §i executarea dispozitiilor prevhute la alin.(1) determina dHicultati in 
execupe care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fl acoperite pe cheltuiala 
achizitorului. 
10.4 - (1) Executantul este responsabiJ de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de 
achizitor precum §i de fumizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor §i resurselor 
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective. 
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare tn pozitia, cotele, dimensiunile 
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, 
pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte 
furnizate de achizitor prin reprezentantii sai. Pentru verificarea trasarii de catre achizitor pri1. 
reprezentantii sai, executantul are obligatia de a proteja ~i pAstra cu grija toate reperele, bornele sau 
alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor. 
10.5 Pe parcursul execu?ei lucrarilor ~i a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligapa: 

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cW-or prezenta pe ~antier 
este autorizata ~idea mentine ~antierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) §i 
lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate ~i ocupate de catre achizitor) in starea 
de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura ~i de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 
ingrMire, alarm.a ~i paza, cand ~i unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de 
catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor; 

iii) de a lua toate masurile rezonabiJ necesare pentru a proteja mediul pe ~i in afara 
~antierului ~i pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice 
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. 
10.6 Executantul este responsabiJ pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, rnaterialelor, 
echipamentelor ~i instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de 
incepere a lucrfilii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii. 
10.7 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor ~i a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, 
in rnasura pennisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: 

i) confortul riveranilor, sau 
ii) caile de acces, prin folosirea ~i ocuparea drumurilor ~i cailor publice sau private care 

deservesc proprietaµle aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va despagubi achizitorul irnpotriva tuturor reclamatiilor, acpunilor in justitie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor ~i cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in 
legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
10.8 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica 
cu sau sunt pe traseul ~antierului ~i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul 
propriu; executantul va selecta traseele, va alege ~i va folosi vehiculele ~i va limita ~ repartiza 
incarcaturile, in ~a fel incat traficul suplimentar ce va rezulta 1n mod inevitabil din deplasarea 
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe ~ pe §antier, sa fie limitat, in 
masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor ~i 

podurilor respective. 
(2) in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunicii 

cu/sau care se afla pe traseuJ ~antierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, 
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instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a desp~gubi achizitorul ilnpotriva 
tuturor reclamapilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil ~i va plati 
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, 
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau 
care se afla pe traseul ~antierului. 
10.9 • (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 

i) de a evita, pe c~t posibil, acumularea de obstacole inutile pe ~antier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
iii) de a aduna ~i in.departs de pe ~antier darfunaturile, molozul sau lucrarile provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a retine pe ~antier, pani\. la sffir~itul perioadei de garanpe, nwnai acele 
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul 1ndeplinirii 
obligatiilor sale in perioada de garanpe. 
10.10 • Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii ~i actiuni m justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nu.me, marci 1nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate 
in acestea; ~i 

ii} daun~interese, costuri, ~e ~i cheltuieli de orice natura, aferente; 
cu exceppa situapei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de 
sarcini 1ntocmit de catre achizitor. 
l 0.11 Executantul are obligatJ.a de a raspunde de semnalizara lucrarilor in conformitate cu 
prevederile Ordinului comun nr.1112/411/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
conditiile de inchidere a circulafiei ~i de instituire a restricfiilor de circulatie in vedereaa executarii de 
lucrari in zona drumului public ~i/sau pentru protejarea drumului, emis de Ministrul de inteme ~i de 
Ministrul Transportului. 
10.12 Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului, la solicitarea acestuia probe 
pentru atestarea calitatii materialelor folosite la execupa lucrarilodn vederea indepli.nirii obiectului 
contractului Executantul are obligatia de a utiliza materiale de calitatea prevazuta in caietul de 
sarcini. 
10.13 Executantul are obligatia de a lua, in calitate de angajator, toate masurile prevazute de Legea 
nr. 319/2006 si H.G nr. 1452/2006 pe toata durata de executie a lucrarilor. 

Art. 11 - Obligatiile ACIDZITORULUI 
11.1 Inainte de inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a emite ordinul de incepere a 
execu1iei lucrarilor. 
11.2 Achizitorul are obligafia de a pune la dispozipa executantului, fiira plata, daca nu s-a convenit 
altfel unnatoarele: 
- amplasamentul lucriirii, liber de sarcini; 
- suprafetele de teren necesare pentru depozitare ~i pentru organizare de ~antier; 
11.3 Achizitorul se obliga sa recepfioneze lucrarile executate, care fac obiectul prezentului contract, 
in conformitate cu cele prevazute in caietul de sarcini si in comanda. 
11.4 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului lntreaga documentatie necesara 
pentru execupa lucrarilor contractate, f8ra plat!. 
11.5 Achizitorul are obligatia de a examina ~i masura lucrarile care devin ascunse in eel mult 2 zile 
de la notificarea executantului. 
11.6 AchizitoruJ este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor ~i a oricaror alte infonnapi 
fumizate executantului precum ~i pentru dispozitiile ~i livrarile sale. 
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11. 7 Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate, pe baza verificarii si certificarii de catre 
reprezentanlii Achizitorului, a situatiilor de plata insofite de documente justificative aferente, 
avfuldu-se in vedere lucrarile efectiv (real) executate, calitatea lucrarilor ~i celelaJte criterii de 
evaluare. 
11.8 - (1) Achizitorul are dreptul de a controla, verifica ~i m~ura cantitatea de lucrari executate. 
(2) Achizitorul are dreptul de a identifica existenta echipamentelor pe teren impreuna cu Executantul. 
11.9 Achizitorul are dreptul sa coordoneze, sa asigure supravegherea tehn.ica, controlul, verificarea 
~i recepfia lucrarilor, corespunzator, raspunzand pentru masurile dispuse. 
11.10 Achizitorul se obliga sa plateasca executantului preful cuvenit pentru executia ~i finalizarea 
lucrarilor comandate. 

Art 12 - Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligafiilol'. Clauza penali 
12.1- (1) Pentru neexecutarea la tennen, neexecutarea totala sau partiala, precum ~i pentru executarea 
necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate ~i/sau care ii revin, partea 1n 
culpa raspunde fafa de cealalta parte pentru prejudiciuJ produs, potrivit clauzelor prezentului 
Contract ~i legii, in masura in care pfillile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat in culpa prir 
simplul fapt al nelndeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligafiilor sale, daca nu probeazi:. 
existenta unei cauze care sa 11 exonereze de raspundere juridic!, potrivit legii. 

Se considera neexecutare totala a Contractului situatia in care una clintre pfilti nu t~i 
indeplineste niciuna dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin, nici chiar dupa trecerea duratei 
prevazute in art.12.3. sau, dupa caz, art.12.4. din Contract. In interiorul tennenului mentionat se 
calculeaza penalitati de intarziere, potrivit Contractului. Toate celelalte situatii de neindeplinire a 
uneia sau rnai multora dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin reprezinta neexecutare partiala a 
Contractului. 

Se considera executare necorespunzatoare a Contractului acea situatie in care una dintre parti 
nu isi indeplineste una sau mai multe dintre obligatiile esentiale asumate si/sau care ii revin, ori nu isi 
indepliniste in mod repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, in conditiile calitative si de 
confonnitate asumate prin Contract si/sau impuse de lege. 
(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul Contractului, pretul Contractului, 
durata Contractului, executarea Contractului (subcontractarea), documentele Contractului, obligatiile 
principale ale partilor, garantiile referitoare la contract, sanatatea si securitatea muncii, protectia 
mediului, legislatia, reglementarile si standardele tehnice, de calitate, de mediu, de personal etc. 
aplicabile, protectia patrimoniului cultural, alte clauze care protejeaza interesul public aferent. 
contractului de achizitie in cauza. 
(3) Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre Beneficiar se face, la alegerea Beneficiarului, prin 
deducerea din valoarea Contractului a daunelor-interese moratorii si/sau compensatorii, prin retinerea 
garantiei de buna execufie sau prin unnarire in conditiile legii. 
(4) Pentru obligatiile neindeplinite din cauza incalcarii sustinerii la cares-a angajat, tertul sustinator 
va raspunde in solidar cu Ex.ecutantul. 
12.2 Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, 
Executantul datoreaza Beneficiarului, cu titlu de penalitati pentru intarziere, o surna in cuantum de 
0, I % pentru fiecare zi de dupa scadenta, calculata la valoarea lucrarilor executate cu intarziere, pana 
la indeplinirea obligatiei. 
12.3 Pentru neplata la termen a facturilor, Achizitorul datoreaza Executantului o suma, cu titlu de 
penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de dupa data scadentei sumei facturate) in cuanturn de 0, 1 % 
din valoarea facturii neonorate in tennen, pana la achitare. 
12.4 - (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, Executantul are 
obligatia de a plati Beneficiarului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 20 % din 
valoarea totala a Contractului exprimata la art.5 din acesta. 
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(2) In cazul in care executarea este numai partiala, dar este corespunzatoare, suma datorata potrivit 
alin. 1 se calculeaza proportional cu nivelul Lucrarilor neexecutate. Daca nu se poate stabili proportia 
neexecutarii Contractului ori pentru executarea totala, dar necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
Bene:ficiarului daune compensatorii in cuantum de 10% din valoarea totala a Contractului, inclusiv, 
daca este cazul, a actelor aditionale la acesta. 
(3) In cazul in care executarea este partiala si, totodata, necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
Beneficiarului , cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15 % din valoarea totala a 
Contractului, inclusiv, daca este cazul, a actelor sale aditionale. 
( 4) In situatiile prevazute la alin. 1, 2 si 3 din prezentul articol, Beneficiarul nu este dator sa probeze 
existenta si/sau intinderea prejudicului suportat (caracterul indemnitar al clauzei penale). 
Contravaloarea cotei procentuale prevazute la alin. 1, 2 sau, dupa caz, 3 din prezentul articol se 
deduce din valoarea Contractului. 

Art. 13 - Garanfia de buna executie a contractului 
13.1. - (1) Cuantumu1 garanpei de buna executie a contractului este in procent de 10 % din valoarea 
fara TV A a contractului subsecvent, respectiv suma de 154.168,8 lei. 
Fonna de constituire: 
- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in condit.iile legii de o societate 
bancara, in conditiile art. 40 - alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, care devine anexa la contract, 
prevederile art. 36 alin. (3 - 5) din H.G. nr. 395/2016 aplicilndu-se corespunzator, 
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a 
contractului, in conditiile art.40 - alin (3 - 9). 
(2) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, executantul are 
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in 
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma initiala care se 
depune de catre executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% 
din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest 
cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate ~i cuvenite executantului panA la 
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire, respectiv 
10%. Executantul va inscrie distinct pe facturile emise, cuantumul garantiei de buna executie si 
contul in care acesta va fi virat. 
(3) ExecutantuJ se obliga sii constituie garantia de buna executie in tennen de 5 zile lucritoare de la 
data semnirii contractului subsecvent, de c~tre ambele pfil1i. 
13.2. - (l) in situapa in care pfu.1ile convin prelungirea tennenului de executie pentru orice motiv 
(inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna 
execufie, in maxim 3 zile de la data intrarii in vigoare a actului aditional. 
(2) Garantia de bun! executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe 
perioada de prelungire a termenului de executie pina la semnarea procesului~verbal de receptie. 
13.3 Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare ~i sa emita comanda (optional) 
numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garanfiei de buna execufie. 
13.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe 
parcursu1 mdeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, i'n cazul in care 
executantul nu i~i 1ndepline~te din culpa sa obligapile asumate prin CONTRACT. Anterior emiterii 
unei pretentii asupra garanfiei de buna executie achlzitorul are obligafia de a notifica pretentia atat 
executantului, cat ~i emitentului instrurnentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost 
respectate, precum ~i modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garanfiei de bona 
executie, partial sau total, executantul are obligati-a de a reintregii garantia in cauza raportat la restul 
ramas de executat. 
13.5 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie a contractului in conditiile prevazute 
la Art. 42 alin(4) din HG 395/2016. 
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13.6 Garantia se elibereaza pe baza de cerere la care se anexeaza procesul verbal la tenninarea 
lucrari1or, respective procesul verbal de receptie a lucrarilor. 
13. 7- Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventual el or prejudicii suferite de Achizitor 
in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile 
Executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor prevazute la art. 4 din 
contract, din vina Executantului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul 
produs Achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Executantul este 
obligat sa-1 despagubesca pe Achizitor integral si intocmai. 

Art. 14 - inceperea 'i executia lucririlor 
14.1 Executantul are obligatia de a lncepe efectuarea operapunilor specifice prev~te in caietul de 
sarcini la ordinul scris al Achizitorului. Lucrarile se efectueaza pe baza programului saptaminal/lwiar 
transmis de autoritatea contractanta. 
14.2 In cazul in care executantul mtarzie 'inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu 'i~i 
indepline~te indatoririle prevazute la 10 .1, alin ( 1 ), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze 
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in nonnal ~i sa 11 avertizeze ca, in cazul 
neconfonnar:ii, la expirarea tennenului stabilit ii va rezilia contractul. 
14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desla.~urarea executiei lucrarilor ~i de a stabili 
confonnitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a 
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentanplor lor atestati profesional pentru acest scop, 
~i anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului ~i dirigintele de ~anti.er sau, daca 
este cazul, alta persoana fizic! sau juridic~ atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, m 
ateliere, depozite ~i oriunde i~i desfa~oara activitaple legate de mdeplinirea obligatiilor asumat.e prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 
14.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de execupe; verificarile ~i 
testarile materialelor folosite la executia lucrarilor precum ~i condiliile de trecere a recep~ei 
provizorii ~i a receptiei finale (calitative) sunt descrise 'in anexa/anexele la contract. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele §i materialele necesare pentru 
verificarea, masurarea ~i testarea lucrarilor. Costul probelor §i incercarilor, inclusiv manopera, revin 
executantului. 
(3) Probele neprevazute §i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse 
ill opera vor fi suportate de executant daca se dovede~te ca materialele nu sunt corespunzatoare 
calitativ sau ca manopera nu este in confonnitate cu prevederile contractului. In caz contrar, 
achizitorul va suporta aceste cheltuieli . 

Art. 15 - intarzierea ~i sistarea lucririlor 
15.1 In cazul in care: 

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau 
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau 
iii) oricare alt motiv de mtarziere care nu se datoreaza executantului ~i nu a survenit prin 

incalcarea contractului de ci\tre acesta, 
indreptatesc executantul de a solicita prelungirea tennenului de executie a lucrarilor sau a oricarei 
pfu1i a acestora. 

Art. 16 - Finalizarea lucrarilor 
16.I Ansamblul lucrlirilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un 
tennen, trebuie finalizat in tennenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii 
lucrar:ilor. 
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16.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca 
sunt i'ndeplinite conditiile de receppe soJicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. 
(2) Pe baza situapilor de lucrari executate con:firmate ~i a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul 
va aprecia daca sunt intrunite condipile pentru a convoca comisia de receptie. 
16.3 Comisia de receppe are obligapa de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentatia de execupe ~i cu reglementlirile in vigoare. In functie de 
constatarile !acute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. 
16.4 - (1) Receptia lucrarilor se efectueaza in conformitate cu Regulamentul privind efectuarea 
receptiei lucrlirilor de intretinere si serviciilor de intretinere si reparapi curente la drumurile publice 
Indicativ AND 514/2000. 
16.5 Executantul se obliga sa raspunda pentru viciile ascunse ale materialelor procurate si utilizate 
de acesta in vederea indeplinirii obiectului contractului, si pe cele ale lucrarii, dupa ce a fost 
receptionata de catre Achizitor. 

Art. 17 - Receptia lucririlor 
17.1 Potrivit ,,Regulamentului privind efectuarea receptiilor lucrarilor ~i serviciilor de intretffiere ~I 
reparatii curente la dnnnurile publice" - indicativ A.N.D. 514-2000, aprobat prin Ordinul Directorului 
General al AND nr. 134/2000, lucrarile ce fac obiectul prezentului contract se receptioneaza intr-o 
singura fazii, la solicitarea executantului. 

Art. 18 - Modalitati de plata 
18.1 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul lucrarilor executate in termen de eel mult 30 de zile de 
la pdmirea facturii de catre acesta, dupa cum urmeaza: 

pentru facturile emise ~i comunicate autoritatii contractante pana la data de 14 ale lunii 
inclusiv, plata se face in intervalul 24-30 ale lunii; 
pentru facturile ernise ~i comunicate autoritatii contractante incepand cu data de 15 a fiecfil"ei 
luni, plata se va face ln intervalul 24·30 ale lunii urmatoare. 

18.2 Plata lucrari1or se face periodic, 1n confonnitate cu situatiile de lucrari insusite de Achizitor. 
18.3 (1) In vederea efectuarii platii lucrarilor executate se vor trimite la Achizitor unnatoarele 

documente: 
factura; 
situatie de lucrari la sfarsitul lunii sau la s:tarsitul lucrarii, semnata de executant si confirmata 
de reprezentantul Achizitorului ; 
masuratori de executie care sa cuprinda: DJ, pozitie KM si cantitaple de lucrari executate, 
semnata de executant si care va sta la baza intocmirii situatiilor de lucrari~ 

Prestatiile executate se consemneaza in documentele primare, completate de executant. 
Documentele primare agreate de beneficiar sunt : 

avize de expeditie 
hon cantar electronic pentru materiale 
raport GPS pentru autovehicule 
rapoarte zilnice pentru utilaje ~i echipamente 
centralizatoare de activitate 
facturi de materiale 
alte documente ce pot certifica cantitatea ~i calitatea lucrarilor 

(2) Situatiile de lucrari vor fi insotite de procesele verbale de lucrari si de certificatele de calitate 
pentru materialele folosite , buletine de incercare, verificare, masuratori si vor purta viza 
responsabilului cu calitatea. 
18.4 - (1) Executantul este raspunzator de corectitudinea ~i exactitatea datelor inscrise in situatiile de 
lucrrui, plata sau facturi ~i se obliga sa restituie sumele incasate ill plus, calculate in mod eronat. 
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(2) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii ~i ale contractului de 
achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Beneficiarul sesizeaza 
Executantul despre neregulile constatate in interiorul termenului de plata. Un nou termen de plata va 
curge de la confinnarea primirii de catre Beneficiar a noii facturi prezentate de catre Executant, 
completata cu date corecte, potrivit legii ~i contractului. 
18.5 Lucrarile executate in afara celor prevazute, sau f'ara dispozitia achizitorului, precum si cele 
care nu respecta prevederile contractului, flra a exista in acest sens o dispozitie scrisa a achizitorului, 
nu vor fi platite Executantului. 
18.6 Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avan.s. 
18.7 Plata facturii finale se va face, dupa verificarea ~i acceptarea situat:iei de plata definitive de cAtre 
achizitor. Daca verificarea se prelunge~te din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. 
18.8 Contractul nu va fi considerat tenninat pana cand procesul-verbal de receppe ~ lucrarilor nu va 
fi sernnat de comisia de recepfie, care confirm~ ca lucrarile au fost executate conform contractului. 

Art. 19 - incetarea contractului 
19.1 Prezentul contract inceteaza in conditiile legii, in urmatoarele cazwi: 

a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de 'vointa al partilor 

contractante; 
d) in caz de forta majora; 
e) prin denuntare unilaterala de c~tre Achizitor in cazul in care Executantul nu face dovada 

oonstituirii garantiei de buna executie in terrnenul ~i condi?ile contractuale. 
t) - Prezentul contract inceteaza in conformitate cu dispozitiile dreptului comun precum ~i prin 

denuntare unilaterala 1n oricare dintre situatiile reglementate de art.222 alin.( 1) ~i (2) ~i art.223 alin.1 
litera a) ~i b) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 
19.2 - (1) Achizitorul poate rezilia contractul de plin drept , dupa acordarea unui preaviz de 15 zile 
Executantului, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la aceste~ Executantul 
nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca unnare a rezilierii 
contractuJui subsecvent de executie lucrari: 

a) Executantul nu executa lucrarile conform contractului subsecvent, caietului de sarcini ~i 
comanda; 

b) Executantul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila, notificarii emise de 
reprezentantul Achizitorului care ii solicita remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii 
obligatiilor din contract , care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la timp a 
lucrarilor; 

c) Executantul subcontracteaza in alte conditii decat cele prevazute la art.23; 
d) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de 

proba pe care Achizitorul ii poate justifica; 
e) aparitia oricarei alte incapacitati 1egale care sa impiedice executarea contractului subsecvent 

de lucrari; 
f) Executantu) esueaza in a furnlza garantiile sau persoana care fumizeaza garantia nu este in 

masura sa isi indeplineasca angajamentele. 
(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractului de lucrari, Achizitorul este indreptatit 
sa execute intreaga valoare a garantiei de buna executie. 
19.3 In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate 
desfasura singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie a 
Executantului. Raspunderea Executantului pentru intarzierile si daunele produse Achizitorului in 
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executi~ contractului subsecvent va subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mai 
SUS. ' 

19.4 La momentul rezilierii contractului subsecvent sau la prirnirea notificarii in acest sens, 
Executantul va lua masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor prin forte proprii sau cu terta parte in 
functie de natura lucrarilor, astfel incat costurile aferente sa fie minime. 
19.5 De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, reprezentantul Ac4izitorului va certifica 
valoarea lucrarilor si toate surnele cuvenite Executantului la data rezilierii. 
19.6 Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului 
achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in 
confonnitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral 
contractul de achizitie publica 'in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre unnatoarele situatii: 

a) executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi 
detenninat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 
privind achizipile publice; 

b) Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit executantului respectiv, avand in vedere o 1ncalcare 
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta ~i care a fost constatata printr-o 
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene. 
19.i In situapa intra.rii executantului in procedura insolventei, contractul se considerii denuntat la 
data expirarii unui tennen de 30 de zile de la receptionarea solicitarii achizitorului privitoare la 
posibilitatea executarii obligatiilor contractuale, transmisa in conformitate cu art. 123 din Codul 
insolventei, daca administratorul judiciar/lichidatorul nu raspunde solicitarii. in acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde num.ai p1ata corespunzatoare pentru partea din contract 
executatA pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

Art. 20 - Asiguriri 
20.1 - (1) Executantul va incheia, lnainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate 
riscurile ce ar putea apare privind lucrarile executate, utilajeJe, instaJatiile de lucru, echipamentele, 
materialele pe stoc, personalul propriu ~i reprezentantii imputemiciti sa verifice, sa testeze sau sa 
receptioneze lucrarile precum ~i daunele sau prejudiciile aduse catre teqe persoane fizice sau juridice, 
contravaloarea primelor de asigurare urmand a fi suportata de catre executant din capitolul 
"Cheltuieli indirecte". 
(2) Executantul va prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau poli~ele de asigurare. 
20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii pJatibile prin 
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezult.and din vina persoanei 
achizitorului, a agentilor sau a angajafi1or acestora. 

Art. 21 - Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva 
incendiilor. 
21.1 - (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, 
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de 
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) si de munca, procedeelor tehno1ogice utilizate, sau de 
catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru antreprenorul general 
(subcontractanti), in confonnitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si 
a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum 
si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului. 
(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activit.atea 
desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, confonn 
prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a 
produs evenimentul. 

11 



(3) Lucrarile de intretinere se vor executa cu respectarea intocmai de catre personalul Executantului, 
a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor, functie de tipul 
lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate. 
21.2 Pentru activitatile pe care le desfasoara, Executantul este singurul responsabil de respectarea 
legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor. 

Art. 22 - Amendamente 
22.1 - In cazul in care se aduc modi:ficari contractului subsecvent de executie, acestea trebuie sa 
respecte prevederile Articolului 221 si ale Articolului 222 din Legea privind achizitiile publice nr. 
98/2016, precum si ale Articolelor 23 alin. 9, 164 si 165 din HG nr. 395/2016. 
22.2 - Paqile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului subsecvent, de a conveni 
modificarea clauzelo.r contractului, prin act adiponal, in cazul aparitiei unor circumstante care 
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractului. 
22.3 - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului 
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia ofertantu1 
a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 

Art. 23 - Subcontractanti 
23.1 - ExecutantuJ nu are dreptul de a incheia contracte cu subcontractanti nedeclarati in cadrul 
ofertei sau fara acordul Achizitorului. 
23.2 - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
23.3. - ( 1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate 
cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele 
incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract. 
(3) Contractele incheiate intre contractant ~i subcontractantii trebuie sii contina obligatoriu, eel putin 
urmatoarele elemente: 

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b) nwnele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 
c) valoarea af erenta prestatiilor noilor subcontractanti. 

23.4 - ( 1) Autoritatea contractanta efectueaza plati corespunzatoare pfil1ii/p~rtilor din contrb.v·• 
indeplinite de catre subcontractantii propu~i in oferta, daca ace§tia solicita, pentru servicii prestate 
Executantului potrivit contractului dintre Executant ~i subcontractant in conformitate cu dispozitiile 
legale aplicabile, atunci cand natura contractului pennite acest lucru ~i daca subcontractantii propu§i ~i
au exprimat optiunea in acest sens. 
(2) Subcontractorii i~i vor exprima la momentul incheierii contractului de achizftie publica sau la 
momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti 
direct de catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta efectueaza platile directe catre 
subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confinnata prin documente agreate de 
toate cele 3 paqi, respectiv autoritate contractanta, Executant ~i subcontractant sau de autoritatea 
contractanta ~i subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confinnarea 
executarii obligatiilor asumate de subcontra.ctant. 
(3) Executantul va prezenta la incheierea contractului de achizitie pub Ji ca sau atunci cand se intro due 
noi subcontract.anti, contractele tncheiate intre Executant ~i subcontractant/subcontractanti nominalizati 
in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum ~i sumele aferente 
prestapilor, sa fie cuprinse in contractul de achizi!ie publica. 

23.5 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fat.a de Achizitor de modul in care indeplineste 
contractul. 
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(2) Subcontractantul este pe dep1in raspunzator fata de Executantul de modul in care isi indeplineste 
partea sa din contract. 
(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata lui 
de catre Executant. 
23.6 Executantul poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din 

contract. Eventuala schimbare a subcontractantilor efectuata pe parcursul derularii prezentului contract 
nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale si va fi notificat:a supusa 
aprobarii prealabile a Acbizitorului. 
23. 7 Niciun contract de subcontractare incheiat de Executantul nu va crea raporturi contractuale intre 
subcontractant si Achizitor. 
23.8 Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sfil si ale expertilor, agentilor, 
salariatilor acestora, ca si cum ar fi acteJe sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor sau 
salariatilor ac;estuia. 

Art. 24 - Ce$iunea. 
24.1 Executantul poate transfera total sau paqial creantele rezultate din prezentul contract. 
24.2 Cesiunea creantelor nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau 
orice alte 6 bligatii asumate prin contract. 

Art. 25 - Forfa majori 
25.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
25.2 Forta majora exonereaza pru-tile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada tn care aceasta actioneaza. 
25.3 indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partJ.lor pana la aparitia acesteia. 
25.4 Partea contractanffi care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti., imediat ~i 
in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie 1n vederea limitarii 
consecintelor. 
25.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va acti,ona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeila1te paqi incetarea de plin drept a prezentului contract, 
!ara ca vreuna din pa..qi sa poata pretinde celeila1te daune-interese. 

__ , Art. 26 - Solufionarea litigiilor 
26.1 Achizitorul ~i executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
indeplinirea contractului. 
26.2 Daca, dupa 1 5 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~i executantul nu 
reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergentA contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatore~ti din Romania. 

Art. 27 - Limba care guverneazi cootractul 
27.1 Limba care guvemeaza contractul este limba romana. 

Art. 28 - Comunicari 
28.1 - (1) Orice comunicare intre pfuli, referitoare la ·indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul primirii. 
28.2 Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, telegramB., telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
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Art. 29 - Legea aplicabila contractului 
29.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Prezentul acord-cadru a fost incheiat si semnat in data de / J /03/2019 in 2 (doua) exemplare 
originale, cate unul pentru fiecare parte. 

Achizitor: 
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU 

Pre~edinte 

Direcpa Economica 
Director executiv 

Directia de Administrare a PatrimoniuJui si Investitii 
Director executiv 

Direcfia Juridica ~i Administratie Publici Locali, 
Director executiv 
Mirela OPREA 
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Executant: 
S.C. AL KARON SRL 

Administrator 



Preturi unitare si Valoare maxima pentru contractul subsecvent nr .2 
in urma ajustarii manoperei cf. OUG 114/2018 

Lucrari de intretinere si reparatii pe timp de VARA a drumurilor judetene 
ZONA RM. SARAT 

Cant 
mayjme Pr et Valoare mulma 

Ind Denumire activitate UM Anull (lei/UM) contra.ct subsec:vent 
101 INTRETJNERE CURENTA PE TIMP DE VARA 
101.l Intretlnerea partii carosabile 

101 1.1 tntretmerea llIIOraca1llUltll astalt:tce mn 12 nnn 33.43 401,160.00 
101 I 'i intretmerc =un pu:tnnte 

~provizionere BAI.AST me 2,000 39.JJ 78,660.00 
*aprovizionere PJATRA SPARTA me 5,000 47.04 235,200.00 
*reprotilare lOOrnn 3 soo 8.00 28 000.00 

101.2 Intrednerea comuna a tuturor drumurllor 
1012.l lntretinaca platformei drumului 

tratare burdusiri me 300 84.06 25,218.00 
taiere acostamcnte lOOmn ~nil 87.45 43.72S.OO 
completari acostamente IDC J,000 62.94 62,940.00 

101.2.2 ~ Ai.'lgurarea sclirgem apelor CllD :zona CU111J1UIU1 

•executarc §an\Ufi ~i rigolc IOOtnl 600 181.97 109,182.00 
181.3 lntretlnerea curenta a podurllor, pasajelor, podetelor si tunelurllor 

lntretineie poduri buc 2 8643.38 17,286.76 
111 Protejarea corpului 5.1 platformei drunmlul 

111.2 Santuri si r:igole pavate ml 1,000 83.15 83).SO.OO 
113 Lucrarl ace:identale peatru aducerea drumurilor la starea lnitiala 
113.l Inlaturare mat. aduse de viituri 

~tirea platfonnei dnunului de mat.ad.use de viituri me 3SO 32.14 11,249.00 
"Curatirea pJatformei drumuhri a arborilor adusi de vii!Uri me 350 29.34 10,269.00 
*lndepartarea de pe drum a blocurilor de stanca cazute accidental me 100 32.99 3,299.00 

113.2 Desfund1rl santuri ti oodete 
*desfi.wdari santuri me J,000 12.08 22,080.00 
'"desfundari podete me soo 28.58 14,290.00 

113.4 Regul.arizare albie 100mo 10 269.29 2,692.90 
113.6 Podet tubular DmBOCI buc 4 11041.79 44,167.16 
113.7 Podet t11bular J>o.1000 buc 3 13211.Sl 39.634.53 

Podet casetat tip P buc I 29648.65 29,648.65 
ll:!Ul<loeitcavator ore 1nn 110.00 11,uw.oo 
htcarcator ore 100 110.00 11,000.00 
Excavator nrc Hlll J1nM 11,UUll.IJU 
Tncarcarea materialelor in auto to 20nnn 418 83,600.00 
Transnort materiale cu roaba to 1000 8.37 8,370.00 
Transoort material cu autobasculanta la Jkm to l 000 2.10 2.100.00 
Transoort material cu au1obasculanta la 2bn to 1 nnn 2. 7.n 2,200.00 

Traasnort material cu autobasculanta la 3km to IOM 3 JO 3,100.0(1 
Traosnort material cu autobasculanta la 4km to 1 oon 4.1n 4,llJU.00 
Transnort material cu autobasculanta la 5km 10 'iOOO 4.70 Z3.5UU.OO 
Tran=nn material cu autobascuJanta la LOkm to S MO 510 25,SOO.OO 
Tl"'n"""rt ma1aial cu autobaseulanta la 15km to 5000 670 33,500.00 
Transoort material cu autobasculanta la 20.km to 5000 8.50 42,500.00 
Piloti diriiare circulatie ore 1000 13.94 13 940.00 
Semnalizare rutiera ( carucior DOrtsemnalfaare) buc 2 2163.00 4,326.00 

TOTAL fara TV A 1.541.688.00 
Executant : SC AL KARON SRL 

ONSILIUL JUDETEAN BUZAU 

Directia de Administrare a Patrimooiului si Investitii 





. . 

cf{U/ 
4. W~. 1019 

Act aditional nr.1 / 04.06.2019 
la Contractul subsecvent de lucrari nr. 10 / 3974113.03.2019 

privind 11Lucrari de intretinere curenta si periodica pe timp de vara a drumurilor 
si podurilor judetene din judetul Buzau - zona Rm.Sarat-2019" 

Avand In vedere: 
- referatul nr. 7645/30.05.2019 al Directiei pentru Administrarea Patrimonlului si 
I nvestitii; 
- comunicarea nr. 782975/24.04.2019 emisa de M.F .P. - Directia Generala Legislatie 
Cod Fiscal si Reglementari Vamale, privind cota contributiei asiguratoril pentru munca; 
- prevederile art. 5, alin.( 1) lit.a) si art.6, alin.( 1) din lnstructiunea nr.3/08.08.2017 privind 
modificarile contractului de achizitie publica/contractului de achizitie 
sectoriala/acordului-cadru si incadrarea acestor modificari ca fiind substantiale sau 
nesubstantiale, emisa de Agentia Nationala pentru Achizitii Publice; 
- prevederile art.221, alin.( 1 ), lite si alin.(7) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

pa~ile: 

Unitatea Administrativ Teritoriala JUDETUL BUZAU, cu sediul tn Municipiul 
Buzau, B-dul N. Balcescu nr. 48, tefefon 0238 414112 fa 
inregistrare fiscala 3662495, cont trezorerie 
(Trezoreria Buzau), reprezentata prin Petre E 
Judetean Buzau, in calitate de Achizitor, pe de o parte 
l?i 

S.C. AL KARON S.R.l., cu sediul in Mun. Ramnicu Sarat, str. Balta Alba, bl.F4, 
ap.13, jud. Buzau, tel:0766.480587, fax:0238.567 472, email:office@alkaron.ro, 
· · · · 002, cod fiscal: R014575319, cod 

pa rte: 

deschis la Trezoreria Rm.Sarai, 
a mmrs rator di. Tronaru Fanel, tn calitate de executant, pe de alta 

In temeiul prevederilor art.8.1 si art.22 din Contractractul subsecvent de lucrari 
nr. 10/3974/13.03.2019, partile, de comun acord, lnteleg sa semneze prezentul act 
aditional, dupa cum urmeaza: 

Art. I. Articolul 5.2 din Contractul subsecvent de lucrari nr. 10/3974/13.03.2019 
se modifica ~i va avea urmatorul cuprins "Preful pentru indeplinirea prezentului contract 
subsecvent, platibll executantu/ui de catre achizitor, stabilit folosind noile tarife ajustate 
utilizabile in executie in anul 2019, aplicate la cantitatile comandate de achizitor, este 
de maxim 1.549.479,06 lei la care se adauga TVA". 

Art. II. Toate celelalte prevederi contractuale raman nemodificate ~i aplicabile. 





Art. Ill. Prezentul act aditional face parte integranta din Contractul subsecvent 
de lucrari nr. 10/397 4/13.03.2019, privind "Lucrari de intretinere curenta si periodica pe 
timp de vara a drumurilor si podurilor judetene din judetul Buzau - zona Rm.Sarat -
2019". 

Prezentul act aditional se supune ~i prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri 
de punere in aplicare a Requlamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ~i al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive~te 
prelucrarea datelor cu caracter personal §i privind libera circulatie a acestor date §i de 
abrogare a Directivei 95/46/CE {Regulamentul general privind protectia datelor), par\ile 
asumandu-~i toate responsabilita,ile derivate din acest act normativ. 

Partile au inteles sa lncheie prezentul act adi\ional la contractul dintre ele, azi 
data de 04.06.2019, Tn doua exemplare originale, cu aceea~i valoare juridica, cate unul 
pentru fiecare parte. 

Directia Economica, 
Director · 
ec. Liviu 

VIZAT, 
Directia Juridica 
~i Administratie Publici Locali, 
Director Ex 
Mirela QPR 

Directia pentru Administrarea Patrimoniului 'i lnvestifii, 
Director executiv 

cONS IL·lUL JUOEiEA 
"VIZAT PENTRIJ CONTROL. 

PREVENTIV PROP 

Nr. slgll\ll : 4 ' Q m~. 1Qt 
Data .............. · .......... ..... . 

Executant, 
S.C. AL KARON S.R.L. 

? 



._,,,· 



Preturi unitare si Valoare maxima pentru contractul subsecvent nr.2 
in urma ajustarii manoperei cf. OUG 114/2018. (CAM 2,25%) 

Lucrari de 1ntretinere si reparatii pe timp de VARA a drumurilor judetene 
ZONA RM. SARAT 

Caut 
maxlmc Pret Valoare maxima 

Ind Denumlre actlvitate UM Anul2 (lei/UM) rontract subsecvent 

101 INTRETINERE CURENT A PE TIMP DE VARA 

101.1 Iatretinerea p11rtli c:arosabile 
101.1 I unretmerca unoracammtu as1amce mn 1? 000 33.~il 402;uu.OO 
101.1.5 ; lntretmere anunun p1ctnute 

•aproviziooarc BA LAST me 2,000 39.34 78,680.00 
•aprovizionare PIATRA SPART A me 5,000 47.()S 235,250.00 
-rt;profilare lOOmP 3 500 8.00 28,000.00 

101.2 lntretinerea comuna a tuturor drwnurUor 
101.2.1 lntretinerea platfonnei drumului 

tmtare burdusiri me 300 84.77 25,431.00 
t<uere acostamente lOOmn 500 89,02 44,510.00 
completari acostamente me 1,000 63.25 63,250.00 

101.2 2 IAs1gurarea scurgem ape!or dm wna drumu1u1 
•executare ~an~ri ~i rigole lOOtUI 600 182.59 109,554.00 

101.3 Intretlnerea curenta a podurilor, pas•Jelor, podetelor si tunelurilor 
Intfetinere poduri buc 2 8714.97 17,429.94 

Ill Protejarea corpulni sl platformei drumului 
1112 Santuri si rigolc pavate ml 1,000 83.68 83,680.00 
113 Lucrari accidentale pentru aduc.erea drumuriJor i. stana lnitlala 
113.1 lalatu.rare mat. aduse de vilturi 

*Curatirea platformci dromului de mat.aduse de viituri me 350 32.74 11,459.00 

*Curatirr.a platformei drumului a BiborilaT adusi de viituri me 350 29.90 10,465.00 
*lodepart.area de pc drum a hlocunlor de stanca canitc accidental me 100 33.61 3,361.00 

113.2 Desfundarl santuri si podete 
*desfundari santuri me l,000 22.51 22,510.00 
•desfundari podete me 500 29.13 14,565.00 

J13.4 Regulacizare alble IOOmc 10 26!1.29 2,692.90 
113.6 Podet tubular D~soo buc 4 11095.40 44,381.60 
113.7 Podet tubular D~tOOO buc 3 13272.22 39,816.66 

Pode\ casetat tip P buc l 29766.96 29,766.96 
1Huldoexcavator ore JOO 110.00 11,000.00 
Incarcator ore 100 110.00 11,000.00 
Excava1or ore 100 1 rn.oo 11,000.00 
lncarcarea m.au:rialelor in auto to 20000 4.27 85,400.00 
Transvort materiale cu roaba to l.000 8.52 8,520.00 
Transoort material cu autobasculanta la 1 km to l 000 2.10 2,100.00 
Tran<rn<Vt material cu autobasculanta la 2km to I 000 2.lO 2,200.00 
Transoort material cu autobasculanta la 3km to J 000 3.10 3,100.00 
TranRnllrt material cu autobasculanta la 4km to l 000 4.10 4,100.00 
lhmsoort material cu autobasculanta la Skm to 5.oon 4.70 23,500.00 
Transnort material cu autobasculanta la l Okm to 5 000 'i.10 25,500.00 
Tranc:nort material cu autobasculanta la 151-'ltl 10 .SOM 6.70 33,500.00 
Transport material cu autobasculaota la 20km to 5000 8.50 42,500.00 
Piloci diriiace circulatie ore 1000 14.21 14,210.00 
Scmnalizare rutiera C carucior l>OJ1semnafu:arel buc 2 2163.00 4,326.00 

TOTAL faraTVA 1,549,479.06 

Rep ARUFanel 

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU 

Presedinte Directia de Administrare a Patrimoniului si Investi1ii 

NEAGU Petre - Emano· 





.: r. • . .,. 
fl 1-J . . I 

Preambul: 

CONTRACT SUBSECVENT de lucrari 
nr.11/4173 data 19/03/2019 

aferent ACORDULUI-CADRU nr. l / 251 / 08.01.2018 

1 ~ .MAR. 2JJ 19 

In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice ~i a Normelor rnetodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin HG 395/2016, s-a incheiat prezentul contract 
subsecventdelucrari. 

Art. 1 - Partile 

Unitatea Administrativ Teritoriala JUDETUL BUzAU I CONSILIUL JUDETEAN BUZAU, 
cu sediul in Municipiul B 0238- 414,112/725507, cod 
fiscal 3662495, cod IBAN deschis la Trezoreria Buz.au, 
reprezentata prin pre~edinte Petre - Emanoil NEAGU, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 

si 

S.C. VIA CARPATIA CONSULT SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 6, Str.Stoian Popescu nr.10-
12, telefon : 021 3351670, Fax : 021 3350864, email : office@via-c atia.ro inre ·strata la 
Re . t 

reprezentata prin 
a r1el, avand functia administrator, in calitate de EXECUT ANT, pe de alta parte, 

a intervenit prezentul contract subsecvent. 

Art.2 - Defmifii 
2.1 - In prezentul contract urmat01ii termeni vor fi interpretap astf el: 
a. co11tract - reprezinta prezentul contract ~i toate Anexele sale; 
b. achizitor 1i executant - parple contractante, a~a cum sunt acestea numite 1n prezentul contract; 
c. pre/ul c011tractului - preful platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului pentru 
indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligat.iilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executa Jucrarea; 
e. forta majorii. - un eveniment mai presus de controlul paqilor, care nu se datoreaza gre~elii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului ~ care face imposibila 
ex.ecutarea ~i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enurnerarea nefiind exhaustiva ci enuntJ.ativa. Nu este considerat fort:a majora 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, f'ara a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din paqi. 
f. zi - zi calendaristica; a11 - 365 zile. 
g. RecepJie finalii. = recepfie la terminarea lucriirilor (Potrivit,, Regulamentului privind efectuarea 
receppilor Iucrarilor ~i serviciilor de intretiflere ~I reparap.i curente la drumurile publice" - indicativ 
A.N.D. 514-2000, aprobat prin Ordinul Directorului General al AND nr. 134/2000~ lucrarile de 
intretinere curenta sunt lucrari cu receptia intr-o singura faza). 
h. Oferta - documentatia ce cuprinde propunerea tehnica ~i propunerea financiara; 
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i. Durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract subsecvent opereaza valabil 
intre pfu1i, de la data intrarii Jui in vigoare ~i pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui 
efect pe care 11 produce, inclusiv perioada de garantie a lucrarilor ~i eventualele pretenpi fondate pe 
clauzele sale; 
j. Standarde - standardele,reglementarile tehnice sau alte asemenea prevazute tn caietul de sarcini 
~ in propunerea tehnica sau care vor intra in vigoare pe durata contractului; 
k. Vicii - aparente : defecte,lipsuri,neconformitati,etc., care pot fl sesizate de o persoana diligenta, 
fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza; 

AscWlse : defecte,Jipsuri,neconfonnitati, etc., care pot fi sesizate doar de un specialist sau 
care rezulta in unna unei utilizari in timp ~i care sunt prezente la data recepfiei lucrarii in 
cauza; 

Art. 3 - Interpretare 
3.1 in prezentul contract, cu exceppa unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este pennis de context. 
3.2 Tennenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu S( 

specifica in mod diferit. 

Art. 4 - Obiectul principal al contractului 
4.1 Obiectul contractului consta in executia lucrarilor de intretinere curenta si periodica pe limp 
de vara a drumurilor si podurilor judetene din judetul Buzau - Zona Buzau Nord, pentru drumurile 
de interes judetean aflate in administrarea Consiliului Judetean Buzau, in conformitate cu obligatiile 
aswnate prin prezentul contract, cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice ~i 
standardelor in domeniu si cu caietul de sarcini al procedurii. 

Art. 5 - Pretul contractului 
5.1 Pentru executarea, finalizarea si predarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract 
subsecvent, executantul va practica noile tarifc unitare rezultate din ajustarea tarif elor utilizate 
in executie in anul precedent, in ceea ce priveste manopera, conform implicatiei in modificarea 
contractului adusa de OUG 114/2018. 
5.2 Pretul pentru indeplinirea prezentului contract subscvent, platibil executantului de catre achizitor, 
stabilit folosind noile tarifele ajustate utilizabile in executie in anul 2019, aplicate la cantitatil. 
comandate de achizitor, este de maxim 1.578.529,08 lei la care se adauga T.V.A. 
5.3 Executia lucrarilor va fi decontata pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii 
Achizitorului a situatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, avandu-se in vedere 
lucrarile efectiv (real) executate, calitatea lucrarilor si celelalte criterii de evaluare. 
5.4 Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de catre Executant pe baza de 
comanda a Achizitorului, in functie de bugetul alocat al Achizitorului. 
5.5 Tarifele nu contin T.V.A. si pot fi ajustate doar in conditiile prevazute in Fisa de date - Il.4) Ajustare. 
pretului contractului. 

Art. 6 - Durata contractului 
6.1 Prezentul contract intra in vigoare la data inregistrarii la Achizitor ~i i~i pi1streaza valabilitatea 
pana la data de 31/12/2019 inclusiv. 

Art. 7 - Executarea contractului 
7 .1 Executarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contractu1 incep la data primirii ordinului de 
incepere a lucrarilor din partea Achizitorului ~i se va termina la data stabilita de comun acord pentru 
fiecare nota de comanda in parte. 
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Art. 8 - Documentele contractului 
8.1 Documentele contractului sunt: 

- Lista de cantitati maxime; 
- acte adiponale, dacfl exista; 
- caietul de sarcini si anexele acestuia; 
- propunerea tehnica si propunerea financiara; 
- Acordul - cadru nr. 1 / 251/08.01.2018 si anexele acestuia; 
- instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de bunA 

exec1Jtie. 
- Angajamentul fenn de sustinere din partea unui/unor tert/i (daca este cazul); 

- Contractele de subcontractare ( daca este cazul); 
- Acte aditionale daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului; 

8.2 in cazul in care pe parcursul executi_ei lucrarilor se constata discrepante intre prevederile 
caietului de sarcini al procedurii ~i oferta tehnic8/financiara, prevaleaza prevederile caietului de 
sarcini. 

Art. 9 - Proteqia patrimoniului cultural national 
9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, In relatiile dintre parti, ca fiind 
proprietatea absoluta a achizitorului. 
9.2 Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare 
alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevAzute la clauza 9 .1 , iar imediat dupa 
descoperirea ~ inainte de indepartarea lor, de a in~tiinta achizitorul despre aceasta descoperire ~idea 
1ndeplini dispozitiile primite de la achizitor pdvind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel 
de dispozitii, executantuJ sufera intilrzieri ~i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, 
paqile vor stabili: 
a) orice prelungire a duratei de execU1ie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului. 

Art.10-0bligapile EXECUTANTULUI 
10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa ~i finaliza lucrarile comandate de achizitor, precum 
~i de a remedia vicii1e ascunse, cu atentia ~i promptitudinea cuvenitA, in concordanta cu obligapile 
asumate prin contract. 
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura foqa de munca, materialele, 
instalatiile, echipamentele ~i toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de 
~i pentru contract. 
10.2 - (1) Executanml este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea ~i siguranta tuturor 
operatiunilor executate pe ~antier precum ~i pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 
prevederilor ~i a reglementruilor legii privind calitatea 1n constrnctii. 
(2) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumuriJe sau podurile ce comunica cu 
acestea sau sunt pe traseul ~antierului ~i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre 
traficul propriu~ executantul este responsabil pentru orice prejucliciu creat drumului (definit potrivit 
art. 2 ~i 14 -17 din OG nr. 4 3/1997, republicata ~i modificatA) in executarea contractului, prin 
acpunile sau inactiunile sale, precum ~i de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG 
nr. 195/2002). 
(3) Toate activitaple ce trebuie realizate in derularea contractului se vor desf'~ura in conformitate cu 
prevederile caietului de sarcini al procedurii precum ~i cu cele ale ,,Normativului privind 
administrarea, exploatarea, intretinerea ~i repararea drumurilor publice" - indicativ A.N .D. 554-
1994. 
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10.3 - (1) Executantul are obligatia de a respecta ~i executa dispozitiile achizitorului, referitoare la 
lucrarile comandate. In cazul in care executantu1 considera ca dispozitiile achizitorului sunt 
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, rara ca obiectiile 
respective sa 11 absolve de obligatia de a executa dispozitiile prirnite, cu exceppa cazului 1n care 
acestea contravin prevederi1or legale. 
(2) in cazul in care respectarea ~i executarea dispozifiilor prevazute la alin.(l) detennina dificulta~ in 
executie care genereaza costuri suplimen1are, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului. 
10.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecm a lucrfililor fats. de reperele date de 
achizitor precum ~i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, clispozitivelor ~i resurselor 
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective. 
(2) In cazul in care, pe parcursul execufiei lucranlor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile 
sau aliniamentul oricarei pfil1i a lucrarilor, ex.ecutantul are obligatia de a rectifica eroarea constatara, 
pe cheltuiala sa, cu except].a situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte 
furnizate de achizitor prin reprezentantii sai. Pentru veri:ficarea tras!rii de c!itre achizitor prir> 
reprezentantii sai, executantul are obligatia de a proteja §i pastra cu grija toate reperele, bornele sat 
alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor. 
10.5 Pe parcursul executiei lucrarilor ~i a remedierii viciilor ascwise, executantul are obligapa: 

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe §antier 
este autorizata §i de a menpne §antierul (atat timp c§.t acesta este sub controlul sau) §i 
lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate ~i ocupate de catre achizitor) in starea 
de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura ~idea intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecfie, 
ingradire, alarma ~i pazl\, cand ~i unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de 
catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor; 

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe ~i in afara 
§antierului ~i pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice 
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. 
10.6 ExecutantuJ este responsabil pentru menpnerea 1n buna stare a lucrarilor, materialelor, 
echipamentelor ~i instalatiilor care unneaza a fi puse in opera de la data prirnirii ordinului de 
incepere a lucrarii pana la data semnfili.i procesului verbal de receptie a lucrarii. 
10.7 - (1) Pe parcursul executiei lucrru:ilor ~i a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligapa. 
in masura pennisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: 

i) confortul riveranilor, sau 
ii) caile de acces, prin folosirea ~i ocuparea drumurilor ~i cailor publice sau private care 

deservesc proprietaple aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va despagubi achizitorul irnpotriva tuturor reclamatiilor. aqiunilor in justitie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor ~i cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in 
legatura cu obligatia prevazuta la alin.(l), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
10.8 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza 1n mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica 
cu sau sunt pe traseu1 ~antierului ~i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de c~tre traficul 
propriu; e~ecutantul va selecta traseele, va alege ~i va folosi vehiculele ~i va limita ~i repartiza 
incarcaturile, 1n ~a fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea 
materialelor, echipamentelor, instalapilor sau altora asemenea, de pe ~i pe §antier, sa fie limitat, 1n 
masura 1n care este posibil, astfel meat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor ~i 
podurilor respective. 
(2) in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica 
cu/sau care se afla pe traseul ~antierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, 
instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva 
tuturor reclamap.ilor privind avarierea respec1ivelor poduri sau dnunuri. 
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(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil ~i va plati 
consolidarea, modificarea sau 1mbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, 
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau 
care se afla pe traseul ~antierului. 
10.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe ~antier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
iii) de a aduna ~i indeparta de pe ~antier clarfunaturile, molozul sau lucrarile provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a retine pe ~antier, pana la sla.r~itul perioadei de garantie, numai acele 
materiale, echipamente, instalapi sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare 1n scopul indeplinirii 
obligatiilor sale in perioada de garantie. 
10.10 - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii ~i actiuni in justitie, ce rezult!'i din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nwne, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate 
tn acestea; ~i 

ii) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice na~ aferente; 
cu exceptia situatiei in care o astfel de inca.Icare rezult! din respectarea proiectului sau caietului de 
sarcini intocmit de catre achizitor. 
10.11 Executantul are obligafia de a raspunde de semnalizara Jucrarilor in conformitate cu 
prevederile Ordinului comun nr.11121411 /2000 pentru aprobarea Nonnelor metodologice privind 
condipile de inchidere a circulajiei ~i de instituire a restrictiilor de circulafie in vedereaa executarii de 
lucrari in zona drumului public ~i/sau pentru protejarea drumului, emis de Ministrul de interne ~i de 
Ministrul Transportului. 
10.12 Executantul are obligafia de a pune la dispozitia Achizitorului, la solicitarea acestuia probe 
pentru atestarea calitatii materialelor folosite la executia lucrarilor.ln vederea indeplinirii obiectului 
contractului ExecutantuJ are obligafia de a utiliza materiale de calitatea prevazuta in caietul de 
sarcini. 
10.13 Executantul are obligajia de a lua, in calitate de angajator, toate masurile prevazute de Legea 
nr. 319/2006 si H.G m. 1452/2006 pe toata durata de executie a lucrarilor. 

Art. 11 - Obligapile ACHIZITORULUI 
11.1 Inainte de inceperea lucrarilor achizitorul are obligapa de a emite ordinuJ de incepere a 
executiei Jucrarilor. 
11.2 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, tara plata, daca nu s-a convenit 
altfel unnatoareJ e: 
- amplasamentul lucrarii, liber de sarcini; 
- suprafetele de teren necesare pentru depozitare ~i pentru organizare de ~antier; 
11.3 Achizitorul se obliga si'i receptioneze lucrarile executate, care fac obiectul prezentului contract, 
in conf onnitate cu cele prevazute in caietul de sarcini si in comanda. 
11.4 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara 
pentru executia lucrarilor contractate, tara plata. 
~ 1.5 Achizitorul are obligatia de a examina ~i masura lucrarile care devin ascunse in eel mutt 2 zile 
de la notificarea executantului. 
11.6 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor ~i a oriclror alte infonnapi 
fumizate executantului precum ~i pentru dispozipile ~i livrfuile sale. 
11.7 Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate, pe baza verificarii si certificarii de catre 
reprezentantii Achizitorului, a situatiilor de plata insofite de documente justificative aferente, 
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avandu-se in vedere lucrarile efectiv (real) executate, calitatea lucrarilor ~i celelalte criterii de 
evaluare. 
11.8 - (I) Achizitorul are dreptul de a controla, verifica l?i masura cantitatea de lucrari executate. 
(2) Achizitorul are dreptul de a identifica existenta echipamentelor pe teren impreuna cu Executantul. 
11.9 Achizitorul are dreptul sa coordoneze, sa asigure supravegherea tehnica, controlul, verificarea 
~i receptia lucrarilor, corespunzator, raspunzand pentru masurile dispuse. 
11.10 Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul cuvenit pentru executia ~i finalizarea 
lucrarilor comandate. 

Art 12 - Sanctiuni pentru nemdeplinirea culpabila a obligatiilor. Clauza penali 
12.1- (1) Pentru neexecutarea la tennen, neexecutarea totala sau partiala, precum ~i pentru executarea 
necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate ~i/sau care ii revin, partea m 
culpA raspunde fafa de cealalta parte pentm prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului 
Contract ~i legii, in masura in care paqile nu au convenit altfel. Debitorul este prezwnat in culpa prin 
simplul fapt al ne1ndeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale, daca nu probeaza 
existenta unei cauze care sa ii exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 

Se considera neexecutare tota/a a Contractului situatia in care una dintre pfilli nu i~. 
ln.deplineste niciuna dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin, nici chiar dupa trecerea duratei 
prevazute in art.12 .3. sau, dupa caz, art.12.4. din Contract. Jn interiorul termenului mentionat se 
calculeaza penalitati de intarziere, potrivit Contractului. Toate celelalte situatii de neindeplinire a 
uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin reprezinta neexecutare partiala a 
Contractului. 

Se considera executare necorespunzatoare a Contractului acea situatie in care una dintre parti 
nu isi indeplineste una sau mai multe dintre obligatiile esentiale asumate si/sau care ii revin, ori nu isi 
indepliniste in mod repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, in conclitiile calitative side 
conformitate asumate prin Contract si/sau impuse de lege. 
(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul Contractului, pretul Contractului, 
durata Contractului, executarea Contractului (subcontractarea), documentele Contractului, obligatiile 
principale ale partilor, garantiile referitoare la contract, sanatatea si securitatea muncii, protectia 
mediului, legislatia, reglementarile si standardele tehnice, de calitate, de mediu, de personal etc. 
aplicabile, protectia patrimoniului cultural, alte clauze care protejeaza interesul public aferent 
contractului de achizitie in cauza. 
(3) Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre Beneficiar se face, la alegerea Beneficiamlui, pril-. 
deducerea din valoarea Contractului a daunelor-interese moratorii sifsau compensatorii, prin refinerea 
garantiei de buna execufie sau prin urmarire in conditiile legii. 
(4) Pentru obligatiile neindeplinite din cauza incalcarii sustinerii la cares-a angajat, tertul sustinator 
va raspunde in solidar cu Executantul. 
12.2 Pentru neexecutarea la tennenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, 
Executantul datoreaza Beneficiarului, cu titlu de penalitati pentru intarziere, o suma in cuantum de 
0,1 % pentru fiecare zi de dupa scadenta, calculata la valoarea lucrarilor executate cu intarziere, pana 
la indeplinirea obligatiei. 
12.3 Pentru neplata la termen a facturilor, Achizitorul datoreaza Executantului o suma, cu titlu de 
penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de dupa data scadentei sumei facturate, in cuantum de 0,1% 
din valoarea facturii neonorate in termen, pana la achitare. 
12.4 - (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, Executantul are 
obligatia de a plati Beneficiarului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 20 % din 
valoarea totala a Contractului exprimata la art.5 din acesta. 
(2) In cazul in care executarea este numai partiala, dar este corespunzatoare, suma datorata potrivit 
alin. 1 se calculeaza proportional cu nivelul Lucrarilor neexecutate. Daca nu se poate stabili proportia 
neexecutarii Contractului ori pentru executarea totala, dar necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
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Bene:ficiarului dawie compensatorii in cuanturn de 10% din valoarea totala a Contractului, inclusiv, 
daca este cazul, a actelor aditionale la acesta. 
(3) In cazul in care executarea este partiala si, totodata, necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
Beneficiarului , cu titlu de ·daune compensatorii, o suma in cuantum de 15 % din valoarea totala a 
Contractului, inclusiv, daca este cazul, a actelor sale aditionale. 
(4) In situatiile prevazute la alin. 1, 2 si 3 din prezentul articol, Beneficiarul nu este dator sa probeze 
existenta si/sau intinderea prejudicului suportat (caracterul indemnitar al clauzei penale). 
Contravaloarea cotei procentuale prevazute la alin. 1, 2 sau, dupa caz, 3 din prezentul artico1 se 
deduce din valoarea Contractului. 

Art. 13 - Garanpa de buna executie a contractului 
13.1. - (I) Cuanturnul garantiei de buna execupe a contractului este in procent de 10 % din valoarea 
tara TVA a contractului subsecvent, respectiv suma de 157.852,91 lei. 
Forma de constituire: 
- prin virament bancar sau printr~un instrument de garantare emis in condit,iile legii de o societate 
bancara, in conditiile art. 40 - alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, care devine anexA la contract, 
prevederile art. 36 alin. (3 - 5) din H.G. nr. 395/2016 aplicfuldu-se corespunzator, 
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a 
contractului, in conditiile art.40 - alin (3 - 9). 
(2) In cazul in care garantia de bwia executie se constituie prin refineri succesive, executantul are 
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in 
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma initiala care se 
depune de catre executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% 
din pretul contractului. Pe parcursul mdeplinirii contractului, achizitorul unneaza sa alimenteze acest 
cont de disponibil prin retineri succesive din swnele datorate ~i cuvenite executantului pam la 
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire, respectiv 
10%. Executantul va inscrie distinct pe facturile emise, cuantumul garantiei de buna executie si 
contul in care acesta va fi virat. 
(3) Executantul se obliga sa constituie garantia de bun.a executie in terrnen de 5 zile lucritoare de la 
data semnarii contractului subsecvent, de catre ambele paqi. 
13.2. - ( l) in situatia in care p3rtile convin prelungjrea tennenului de executie pentru orice motiv 
(inclusiv foqa majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabiHtatea garantiei de buna 
executie, in maxim 3 zile de la data intrarii in vigoare a actului aditional. 
(2) Garanpa de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiate pe 
perioada de prelungire a tennenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de receppe. 
13.3 Achizitorul se obliga sa eJibereze garantia pentru participare $i sii emitii comanda (optional) 
numai dupa ce executantul a racut dovada constituirii garantiei de buna executie. 
13.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe 
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, 1n limit.a prejudiciului creat, in cazul in care 
executantul nu i~i indepline~te din culpa sa obligatiile aswnate prin CONTRACT. Anterior emiterii 
unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat 
executantului, cat ~i emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost 
respectate, precum ~i modul de calcu] al prejudiciului. In situatia executruii garantiei de buna 
executie, Partial sau total, executantul are obligapa de a relntregii garantia in cauza raportat la restul 
ramas de executat. 
13.5 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie a contractului 1n conditiile prevazute 
la Art. 42 alin(4) din HG 395/2016. 
13.6 Garantia se elibereaza pe baza de cerere la care se anexeaza procesul verbal la tenninarea 
lucrarilor, respective procesul verbal de receptie a lucrarilor. 
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13. 7- Garanti a astfel constituita este destinata acoperirii eventual el or prejudicii suferite de Achizitor 
in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile 
Executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor prevazute la art. 4 din 
contract, din vina Executantului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul 
produs Achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Executantul este 
obligat sa-1 despagubesca pe Achizitor integral si intocrnai. 

Art. 14 - inceperea ~i executia lucririlor 
14.1 Executantul are obligatia de a incepe efectuarea operapunilor specifice prevazute in caietul de 
sarcini la ordinul scris al Achlzitorului. Lucrarile se efectueaza pe baza programului saptaminal/lunar 
transmis de autoritatea contractanta. 
14.2 fn cazul in care executantul intarzie 1nceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu i~i 
indepline~te indatoririle prevazute la 10.1, alin ( 1 ). achizitorul este indreptatit sa-i fixeze 
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal ~i sa il avertizeze ca, in cazul 
neconfonnarii, la expirarea tennenului stabilit ii va rezilia contractul. 
14.3 - (1) Ac.hizitorul are dreptul de a supraveghea dest'a§urarea executiei lucrfil"ilor ~i de a stabili 
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Paqile contractante au obligatia de '
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, 
~i anwne responsabilul tehnic cu execufia din partea executantului ~i dirigintele de ~antier sau, daca 
este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit Iegii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de mun.ca, in 
ateliere, depozite ~i oriunde i~i desra~oara activitatile legate de mdeplinirea obligatiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 
14.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in docwnentatia de executie; verificarile ~i 
testiirile materialelor folosite la executia lucrarilor precwn ~i conditiile de trecere a receptiei 
provizorii ~i a re~eptiei finale (calitative) sunt descrise 1n anexa/anexele la contract. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele ~i materialele necesare pentru 
verificarea. masurarea ~i testarea lucrarilor. Costul probelor ~i incerci\rilor, inclusiv manopera, revin 
executantului. 
(3) Probele neprevazute ~i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse 
1n opera vor fi suportate de executant daca se dovede~te ca materialele nu sunt corespunzatoare 
calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, 
achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

Art. 15 - intarzierea ~i sistarea lucrarilor 
15.1 in cazul in care: 

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau 
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau 
iii) oricare alt motiv de 1ntarziere care nu se datoreaza executantului ~i nu a survenit prin 

incalcarea contractului de ca1re acesta, 
indreptatesc executantul de a solicita prelungirea tennenului de executie a lucrarilor sau a oricarei 
paqi a acestora. 

Art. 16 - Finalizarea lucririlor 
16.1 Ansamblul lucri\rilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un 
termen, trebuie finalizat In termenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii 
lucr~rilor. 

16.2 - (1) La finalizarea Jucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca 
sunt indeplinite oonditiile de receppe solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. 
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(2) Pe baz.a situa1iilor de lucrari executate confirmate ~i a constatarilor efectuate pe teren, achi.zitorul 
va aprecia daca sunt intrunite condipile pentru a convoca comisia de receptie. 
16.3 Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentatia de executie ~i cu reglementarile in vigoare. in functie de 
constatarile Ia.cute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receppa. 
16.4 - (1) Receptia lucrarilor se efectueaza in conformitate cu Regulamentul privind efectuarea 
receptiei lucrarilor de intretinere si serviciilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice 
Indicativ AND 514/2000. 
16.5 Executantul se obJiga sa raspunda pentru viciile ascunse ale materialelor procurate si utilizate 
de acesta in vederea indeplinirii obiectului contractului, si pe cele ale lucrarii, dupa ce a fost 
receptionata de catre Achizitor. 

Art. 17 ~ Receptia lucririlor 
17 .1 Potrivit ,,Regulamentului privind efectuarea receppilor lucrarilor ~i serviciilor de intretinere ~1 
reparatii curente la dnnnurile publice" - indicativ A.N.D. 514-2000, aprobat prin Ordinul Directorului 
General al AND nr. 134/2000, lucrarile ce fac obiectul prezentului contract se receptione~ intr-o 
singura faza, la solicitarea executantului. 

Art. 18 - Modalititi de plata 
18.1 Achizitorul se obliga sa pli\teasca pretul lucriiriJor executate in termen de eel mutt 30 de zile de 
la primirea facturii de catre acesta, dupa cwn urmeaza: 

pentru facturile emise ~i comunicate autoritatii contractante pana la data de 14 ale lunii 
inclusiv, plata se face m intervalul 24-30 ale lunii; 
pentru facturile emise ~i comunicate autoritatii contractante incepand cu data de 15 a fiecarei 
I uni, plata se va face in intervalul 24-30 ale lunii unnatoare. 

18.2 Plata lucrarilor se face periodic, rn conformitate cu situapile de lucrari insusite de Achizitor. 
18.3 (1) In vederea efectuarii platii lucrarilor executate se vor trimite la Achizitor urmatoarele 

documente: 
factura; 
situatie de lucrari la s~situl lunii sau la starsitul lucrarii, semnata de executant si confirmata 

de reprezentantul Achizitorului ; 
masuratori de executie care sa cuprinda: DJ, pozitie KM si cantitatile de lucrari executate, 

semnata de executant si care va sta la baza intocmirii situati.ilor de lucrari; 
Prestatiile executate se consemneaza in documentele primare, completate de executant. 
Documentele primare agreate de beneficiar sunt : 

avize de expeditie 
bon cantar electronic pentru materiale 
raport GPS pentru autovehicule 
rapoarte zilnice pentru utilaje ~i echipamente 
centralizatoare de activitate 
facturi de materiale 
alte documente ce. pot certifica cantitatea ~i calitatea lucrarilor 

(2) Situatiile de lucrari vor fi insopte de procesele verbale de lucrari si de certificatele de calitate 
pentru materialele folosite , buletine de 1ncercare, verificare, masuratori si vor purta viza 
responsabilului cu ca1itatea. 
18.4 - (1) Executantul este raspunzator de corectitudinea ~i exactitatea datelor inscrise in situatiile de 
lucrari, plata sau facturi ~i se oblig~ sa restituie sumele i'ncasate in plus, calculate in mod eronat. 
(2) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii ~i ale contractului de 
achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga tennenul de pla~. daca Beneficiarul sesizeaza 
Executantul despre neregulile constatate in interiorul termenului de plata. Un nou termen de plata. va 

9 



curge de la confinnarea primirii de catre Beneficiar a noii facturi prezentate de catre Executant, 
completata cu date corecte, potrivit legii ~i contractului. 
18.S Luera.rile executate in afara celor prevazute, sau tara dispoziµa achizitorului, precum si cele 
care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozitie scrisa a achizitorului, 
nu vor fi platite Executantului. 
18.6 Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans. 
18.7 Plata facturii finale se va face, dupa verificarea ~i acceptarea situatiei de plata definitive de cAtre 
achizitor. Daca verificarea se prelwige~te din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. 
18.8 Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie a lucrarilor nu va 
fi semnat de comisia de receptie, care confinna ca lucrarile au fost executate conform contractului. 

Art. 19 - incetarea contractului 
19.1 Prezentul contract i'nceteaza in conditiile legii, in urmatoarele cazuri: 

a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor 

contractante; 
d) in caz de forta majora; 
e) prin denuntare unilaterala de clitre Achizitor in cazul in care Executantul nu face dovada 

constituirii garantiei de buna execuiie in termenul ~i condipile contractuale. 
f) - Prezentul contract inceteaza in confonnitate cu dispozitiile dreptului comun precum ~i prin 

denuntare unilaterala in oricare dintre situatiile reglementate de art.222 alin.(1) ~i (2) ~i art.223 alin.1 
litera a) ~i b) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile pub lice. 
19.2 - (I) Achizitorul poate rezilia contractuJ de p1in drept, dupa acordarea unui preaviz de 15 zile 
Executantului, in oricare dintre situatiile unnatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul 
nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentan.d daune sau alte prejudicii ca unnare a rezilierii 
contractului subsecvent de executie Iucrari: 

a) Executantul nu executa lucrarile conform contractului subsecvent, caietului de sarcini ~i 
comanda; 

b) Executantul nu se confonneaza intr-o perioada de timp rezonabila, notificarii emise de 
reprezentantul Achizitorului care ii solicita remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii 
obligatiilor din contract , care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la timp a~. 
lucrarilor; 

c) Executantul subcontracteaza in alte conditii decat cele prevazute la art.23; 
d) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de 

proba pe care Achizitorul iJ poate justifica; 
e) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului subsecvent 

de lucrari; 
f) Executantul esueaza in a furniza garantiile sau persoana care furnizeaza garantia nu este in 

masura sa isi indephneasca angajamentele. 
(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractului de lucrari, Achizitorul este indreptatit 
sa execute intreaga valoare a garantiei de buna executie. 
19.3 In situatia neindeplinirii obligatjilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate 
desfasura singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie a 
Executantului. Raspunderea Executantului pentru intarzierile si daunele produse Achizitorului in 
executia contractului subsecvent va subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mai 
SUS. 
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19.4 La momentul rezilierii contractului subsecvent sau la pnml!ea notificarii in acest sens, 
Executantul va lua masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor prin forte proprii sau cu terta parte in 
functie de natura lucrarilor, astfel incat costurile aferente sa fie minime. 
19.5 De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, reprezentantul Achizitorului va certifica 
valoarea lucrarilor si toate sumele cuvenite Executantului la data rezilierii. 
19.6 Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului 
achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in 
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral 
contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii: 

a) executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatille care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice; 

b) Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit executantului respectiv, avand in vedere o incalcare 
grava a obligat.iilor care rezulta din legislatia europeana relevant! ~i care a fost constatata printr-o 
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene. 
19.7 in situatia intrarii executantului in procedura insolventei, contractul se considera denuntat la 
data expirarii unui termen de 30 de zile de la receplionarea solicitarii achizitorului privitoare la 
posibilitatea executarii obligatiilor contractuale, transmisa in conformitate cu art. 123 din Codul 
insolventei, daca administratorul judiciar/lichidatorul nu raspunde solicitarii. in acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 
executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

Art. 20 - Asiguriri 
20.1 - (1) Executantul va incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate 
riscurile ce ar putea apare privind lucrfu"ile executate, utilajele, instala1iile de lucru, echipamentele, 
materialele pe stoc, personalul propriu ~i reprezentanpi imputemiciti sa verifice, s~ testeze sau sa 
receptioneze Jucrarile precurn ~i daunele sau prejudiciile aduse catre teJ1e persoane fizice sau juridice, 
contravaloarea primelor de asigurare urmand a fl suportatii de cMre executant din capitolul 
"Cheltuieli indirecte". 
(2) Executantul va prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare. 
20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin 
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 

.. ../ angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei 
achizitorului, a agenplor sau a angajatilor acestora. 

Art. 21 - Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva 
incendiilor. 
21.l - (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, 
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de 
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) si de munca, procedeelor tehnologice utilizate, sau de 
catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru antreprenorul general 
(subcontractanti), in confonnitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si 
a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006. precum 
si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului. 
(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea 
desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, confonn 
prevederilor 1egale si se va inregistra cu acesta la lnspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a 
produs evenimentul. 
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(3) Lucrarile de intretinere se vor executa cu respectat"ea intocmai de catre personalul Executantului, 
a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor, functie de tipul 
lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate. 
21.2 Pentru activitatile pe care le desfasoara, Executantul este singurul responsabil de respectarea 
legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor. 

Art. 22 - Amendamente 
22.1 - In cazul in care se aduc modificari contractului subsecvent de executie, acestea trebuie sa 
respecte prevederile Articolului 221 si ale Articolului 222 din Legea privind achizitiile publice nr. 
98/2016, precum si ale Articolelor 23 alin. 9, 164 si 165 din HG nr. 395/2016. 
22.2 - Pfu1ile contractante au dreptul, pe durata mdeplinirii contractului subsecvent, de a conveni 
rnodificarea clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante care 
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data incheieril 
contractului. 
22.3 - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului 
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia ofertantul 
a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 

Art. 23 - Subcontractanfi 
23.1 - Executantul nu are dreptul de a mcheia contracte cu subcontractanti nedeclarati in cadrul 
ofertei sau fara acordul Achizitorului. 
23.2 - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
23.3. - (I) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate 
cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contracteJe 
incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract. 
(3) Contractele incheiate intre contractant ~i subcontractantii trebuie sa contina obligatoriu, eel pu1in 
urmatoarele elemente: 

a) activitaple ce unneaza a fi subcontractate; 
b) numele, date le de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanp. 

23.4 - (1) Autoritatea contractanta efectueaz.a pla1i corespunzatoare paqii/pfil1.ilor din contL ... , .• 
indeplinite de catre subcontractan1ii prop~i in oferta, daca ace~tia solicita, pentru servicii prestate 
Executantului potrivit contractului dintre Executant ~i subcontractant in conformitate cu dispoziµile 
legale aplicabile, attmci cand natura contractului permite acest lucru ~i daca subcontractan1.ii propu~i ~i
au exprimat optiunea 1n acest sens. · 
(2) Subcontractorii !~i vor exprima la momentul mcheierii contractului de achizitie publica sau la 
momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi p1ati1i 
clirect de catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta efectueaza platiJ.e directe catre 
subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confinnata prin documente agreate de 
toate cele 3 parti, respectiv autoritate contractanta, Executant ~i subcontractant sau de autoritatea 
contractanta ~i subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea 
executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 
(3) Executantul va prezenta la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se introduc 
noi subcontractanfi, contractele incheiate intre Executant ~i subcontractant/subcontractanti nominalizati 
in oferta sau declarati ulterior, astfel meat activitatile ce revin acestora, precum ~i sumele aferente 
prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. 

23.5 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste 
contractul. 
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(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executantul de modul in care isi indeplineste 
partea sa din contract. 
(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata lui 
de catre Executant. 
23.6 Executantul poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din 
contract. Eventuala schimbare a subcontractantilor efectuata pe parcursul deru.larii prezentuJui contract 
nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale si va fi notificatii. supusa 
aprobarii prealabile a Achizitorului. 
23.7 Niciun contract de subcontractare incheiat de Executantul nu va crea raporturi contractuale intre 
subcontractant si Achizitor. 
23.8 Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, 
salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor sau 
salariatilor acestuia. 

Art. 24 - Cesiunea 
24.1 Executantul poate transfera total sau partial creantele rezultate din prezentul contract. 
14.2 Cesiunea creantelor nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau 
orice alte obligatii asumate prin contract. 

Art. 25 - Forta majori 
25.1 Forta majora este constatata de o autoritate competentii. 
25.2 Porta majora exonereaza pfil"tile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
25.3 indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau pfil1ilor pana la aparitia acesteia. 
25.4 Partea contractanta care invoca forta rnajora are obligatia de a notifica celeil~lte parti, imediat ~i 
in mod comp let, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la disp0zitie' in vederea limitarii 
consecintelor. 
25.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte plift.i incetarea de plin drept a prezentului contract, 
f'ara ca vreuna din pfu'ti s~ poata pretinde celeilalte daune-interese. 

Art. 26 - Soluponarea litigiilor 
26.1 Achizitorul ~i executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei )n cadrul sau in legaturii cu 
indeplinirea contractului. 
26.2 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achlzitorul ~i executantul nu 
reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergentA contractualli, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatore§ti din Romania. 

Art. 27 - Limba care guverneazi contractul 
27.1 Limba care guvemeaza contractul este limba romana. 

Art. 28 - Comunicari 
28.1 - ( 1) Orice comunicare 1ntre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i 1n momentul primirii. 
28.2 Comunicarile intre pa.qi se pot face §i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confinnarii in scris a primirii comunicarii. · · 
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Art. 29 - Legea aplicabili contractului 
29.1 Contractul va fi interpretat confonn legilor din Romania. 

Prezentul acord-cadru a fost incheiat si semnat in data de /r;J /03/2019 in 2 (doua) exemp1are 
origi.nale, cate unul pentru fiecare parte. 

Achizitor: 
CONSILJUL JUDETEAN BUZAU 

Pre~edinte 

Direcfia Economica 
Director executiv 

u 

Directia de Administrare a Patrimoniului si Investitii 
Director executiv 

Direcfia Juridid ~i Administrafie Publici Locala, 
Director executiv 
MireJ 

CONSIUUL JUDE1EAN SUZAU 
"VIZAT PErHRU C 

PRFNEN. 
Nr. sigUiu : 4 
Data ................. · 
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Executant: 
S.C. VIA CARP ATIA CONSULT SRL 



Preturi unit.are si Valoare maxima pentru contractul subsecvent nr.2 
in urma ajustarii manoperei cf. OUG 114/2018 

Lucrari de intretinere si reparatii pe timp de VARA a drumurilor judetene 
ZONA BUZAU NORD 

Ind 

101 

101.l 
101. l.l 
101. l.S 

101.2 
101.2.1 

IOU.2 

101.3 

111 
111.2 
)13 

113.l 

113.2 

113.4 
113.6 
il3.7 

Cantmaxime Pret Valoare !llllxima 
Denumlre acti:vitate UM Anul2 (leJ/UM) contract subsec,·ent 

INTRETINERE CURENTA PE TIMP DEV ARA 
lotretinerta partii carosabile 
I lntretlllerea nnbracamintn astaltl.ce ..,n l'i.30() '\~_07 S36,571.00 
I IDtretinere arumun pietnute 
*aprovizi.onare BAU.ST me 1,800 47.90 86,220.00 
•aprovizionare PIATRA SPARTA me 800 59.34 47,472.00 
'"rellrofilare J()Omn 2300 8.22 18,906.00 
lntrellnerea comuna a tuturor drumurilor 
Jntretinen:a platfurmei drumutui 
tra1are burdusiri me 450 111.21 50,044.50 
ta1erc acostamente lOOnm ?M 121.21 24,242.00 
completari acostame.nte me 1,296 89.59 116,108.64 
As1gurarea scurgem apelor am zona drumulw 
•executare §anturi ~i rigole lOOml 65 209.26 13,601.90 

lntrednerca curenta a podur.ilor, pasajelor, podetelor ti tunelurilor 
Intn:\inere poduri buc 4 1674'.Z.89 66,991.56 
Protejarea corpului si platformei drumulul 
Santuri si rigole pavate ml 300 229.lS 68,745.00 

Lucrari accldeotale pentru aducerea drumu.r.ilor la starea lnitlala 
lnlaturare mat. aduse de wturi 
*Curatirea platfurmei drumului de mat.aduse de viituri me 200 45.04 9,008.00 
*Curatirea platformei drumului a arnorilor adusi de viituri me 100 80.22 8,022.00 

*lndepartarea de pe drum a blocurilor de stanca cazute accidental me 100 65.80 6,580.00 
Desfundari santun sl oodete 
'"desfundari santuri me 200 30.96 6,192.00 
'"desfundari podete me 100 79.17 7,917.00 
Regularua.re albie IOOmc s 676.44 3,382.20 
Podet tubular D-=800 buc 8 12354.35 98,834.80 
Podet tubular Dg100() buc 4 15264.47 61,057.88 
Podet casetat tip P buc 4 36077.00 144,308.00 
Hu1aoexcavator ore 80 90.00 7,200.00 
Inc area tor ore 80 120.00 9,600.00 
Ex.cavator ore 80 130.00 10,400.00 
Incarcarea materialelor in auto to 6 500 9.77 63,505.0(} 
Transoon materiale cu roaba to l 300 16.97 22,061.00 
Transoon material cu autobasculanta la !km to 800 1.00 800.00 
Transoon material cu autobasculanta la 2km to 800 1.60 1,280.00 
Transoort material cu autobasculanta la 3km to 800 240 l,920.00 
Tl'ansoort material cu autobasculanta la 4km to 800 2.80 2,240.00 
Tran~'Dort material cu autobasculanta la 5km to 800 3.20 2,560.00 
Transoon material cu autobasculanta la l Okm to 800 4.00 3,200.00 
Transoort material cu autobasculanta la l Skrn to 800 6.00 4,800.00 
Transport material cu autobasculanta la 20km to 900 8.00 7,200.00 
Piloti diriiare eiroulatie ore 3 200 19.SS 6Z,560.00 

Semnalizare rutiera ( carucior ponsemnali.zare) hue 4 1249.65 4,998.60 
Total fara TV A 1 C\71Ui2Q .08 

abriel 

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU 

Directia de Administrare a Patrimoniului si Investitii 

Director executiv 
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Act aditional nr . .3 ..... / 10.05.20~4 ~ - -~ .. -Ht:MAI -WW- ::::· ~. :·; 
la Contractul subsecvent de lucriri nr. 16/5464/10.04.2019 

privind "Lucrari de intretinere curenta si periodica pe timp de vara .a drumurilor 
si podurilor judetene din judetul Buzau - zona Setu" 

Avand in vedere: 
- referatul nr.6643/10.05.2019 al Oireqiei pentru Administrarea Patrimoniului si 
I nvestitii; 
- comunicarea nr.782975/24.04.2019 emisa de M.F.P. - Directia Generala Legislatie 
Cod Fiscal si Reglementari Vamale, privind cota contributiei asiguratorii pentru munca; 
- prevederilor art.5, alin.(1) lit.a) si art.6, alin.(1) din lnstructiunea nr.3/08.08.2017 privind 
modificarile contractului de achizitie publica/contractului de achizitie 
sectoriala/acorduluiDcadru si incadrarea acestor modificari ca fiind substantials sau 
nesubstantiale, emisa de Agentia Nationala pentru Achizitii Publice; 
- art.221, lit.e din Legea nr. 98/2016 privind achiz~iile publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

partile: 
Unitatea Administrativ Teritoriali JUDETUL BUzAU, cu sediul in Municipiul 

Buzau, B-dul N. Balcescu nr. 48, telefon 0238 414 
inregistrare fiscala 3662495, cont trezorer 
(Trezoreria Buzau), reprezentata prin Petre a 01 eagu - Pre~edintele Consiliului 
Jude~ean Buzau, In calitate de Achizitor, pe de o parte 

~i 
Asocierea S.C. LEMACONS SRL- S.C. CITADINA'98 S.A., in baza Acordului 

de asociere nr.511/26.06.2017, in calitate de executant, pe de alta parte, constituita 
din urmatorii membrii asociati: 

1.S.C. LEMACONS S.R.L. -cu sediul in mun. Galati, str. Crizantemelor nr.6, jud. Galati, 
tel: 0336 401564/0336 401574, fax: 0336 401567, email: office@lemacons.ro, 

con 
Gal , 
Asociere. 

17/1302/2009, cod fiscal RO 26287387, 
eschis la banca Garanti Bank sucursala 

m1rns ra or Constantinescu Alin, In calitate de lider de 

2. S.C. CITADINA 98 S.A. -cu sediul in mun. Galati, b-dul Siderurglstilor nr.7, mezanin 
1, spatiul comercial nr.2, bl.PSI, scara 4, jud. Galati, tel: 0336 802232, email: 
office@citadina98.ro, inr · · · .J17/179/1995, cod 
fiscal RO 1634561, con schis la banca BRO 
Galati, reprezentata prin ou 111111 ·lr· 1or aoau 1 mai, in calitate de asociat. 

In temeiul prevederilor art.8.1 si art.22 din Contractractul subsecvent de lucrari 
nr. 16/5464/10.04.2019, partile de comun acord, tnteleg sa semneze prezentul act 
aditional, dupa cum urmeaza: 

Art. I. Articolul 5.2 din Contractul subsecvent de lucrari nr. 16/5464/10.04.201 
se modlfica ~i va avea urmatorul cuprins "Pre(ul pentru indeplinirea prezentului contra 



subsecvent, platibil executantu/ui de catre achizitor, stabilit folosind noile tarife ajustate 
utilitabile in executie in anul 2019, aplicate. la cantitatile comandate de achizitor, este 
de maxim 1.457.490,60 lei la care se adauga TVA ". 

Art. II. Toate celelalte prevederi contractuale raman nemodificate ~i aplicabile. 

Art. Ill. Prezentul act adi\ional face parte integranta din Contractul subsecvent 
de tucrari nr. 16/5464/10.04.2019, privind "Lucrari de intretinere curenta si periodica pe 
timp de vara a drumurilor si podurilor judetene din judetul Buzau - zona Setu". 

Prezentul act aditional se supune ~i prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri 
de punere in aplicare a Regulamentului CUE) 2016/679 al Parlamentului European ~i al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice In ceea ce prive~te 
prelucrarea datelor cu caracter personal ~i privind libera circulatie a acestor date ~i de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), pa'1ile 
asumandu-~i toate responsabilitatile derivate din acest act normativ. 

,., Partile au inteles sa incheie prezentul act aditional la contractul dintre ele, azi 

• 

data de 10.05.2019, in doua exemplare originale, cu aceea~i valoare juridica, cate unul 
pentru fiecare parte. 

Achizitor, 
Unitatea Administrativ Teritoriala 

JUDEJUL euzAu 

Executant, 
Asocierea S.C. Lemacons S.R.L. 

S.C. Citadina 98 S.A. 
prin lider de asociere prin Pre§edi 

Petr S.C. Lemacons SRL, reprezentata de 
administrator Constantinescu Alin 

\Directia Eco 
Di rec 
ec. Li 

VIZA 
Di rec 
'i Administratie Publici Locala, 
Director Executiv, 
Mirela OP 

Directia pentru Administrarea Patrimoniului 
fi lnvestitii, 
Director executiv 

CONSl~·IU~ JUOETEAN 
"VIZAT FENTRU CONfffOL FIN 

l~REVENTIV PROPRIU" 
Nr. e!gUlu · 4 2 1 M41 701 
Data .. ... ..... .......... ...... ....... .... .. . 
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aferent ACORDULUI-CADRU nr. 6 / 256 / 08.01.2018 

Preambul: 
In temeiul Legii 98/2016 privind achizipile publice ~i a Nonnelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizipile publice, aprobate prin HG 395/2016, s-a incheiat prezentul contract 
subsecventdelucrari. 

Art. 1 - Partile : 
Unitatea Administrativ Teritoriala .ruDETUL BUzAU I CONSILIUL JUDETEAN BUZAU, 
cu sediul in Municipiul Buzau 0238- 414,112/725507, cod 
fiscal 3662495, cod IBAN , deschis la Trezoreria Buzau, 
reprezentata prin pre§edinte , m cabtate de ACHIZITOR, pe de o parte, 

si Asocierea S.C. LEMACONS SRL - S.C. CITADINA' 98 SA, in baza Acordului de asociere 
nr.511/26.06.2017, in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte, constituita din unnatorii membrii 
asociati: 
1. S.C. LEMACONS SRL - cu sediul in mun. Galati, str. Crizantemelor nr.6, jud. Galati, 
telefon: 0336 401564 ; 0336 401574, fax : 0336 401567, email: office@lemacons.ro, inregistrata la 
Registrul Comertului sub nr. J17/1302/2009, cod fiscal: RO 26287387, cont (cod IBAN) -

deschis la banca Garanti Bank sue. Galati, reprezentata prin 
CONST ANTINESCU Alin, avand functia de administrator, in calitate de lider de asociere. 

2. S.C. CITADINA 98 SA - cu sediul in mun. Galati, B-dul Siderurgistilor nr.7, mezaninl , 
spatiul comercial nr.2 Bloc PSI, scara 4, jud. Galati, telefon : 0336 802232, email : 
office@citadina98.ro, inre ·strata 
1634561 , cont (cod IBAN) 
reprezentata prin LABAU u .......... 

a intervenit prezentul contract subsecvent. 

Art.2 - Definifii 
2.1 - In prezentul contract unnatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. co11tract- reprezintA prezentul contract ~i toate Anexele sale~ 
b. achizitor # exec11.tant - pm-file contractante, a~a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pre/id cmitractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului pentru 
indeplinirea integralA §i corespunzatoare a tuturor obligapilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentu/ lucrarii - locul unde executantul executA Iucrarea; 
e. forta majorii - un eveniroent mai presus de controlul paqilor, care nu se datoreaza gre~elii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului ~i care face imposibila 
executarea ~i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: riizboaie, 
revolutii, incendii, inUJ:?dalii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 
carantine, embargou, en~erarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat fo_rta majora 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, tara a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din paqi. 
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f. zi - zi calendaristica; an - 365 zile. 
g. Recepfie finala = recepJie la terminarea lucrarilor (Potrivit ,, Regulamentului privind efectuare
receptiilor lucrarilor ~i serviciilor de intrepoere ~l reparatii curente la drumurile publice" - indicativ. 
A.N.D. 514-2000, aprobat prin Ordinul Directorului General al AND nr. 134/2000, lucrarile de 
intretinere curenta sunt lucrari cu receptia intr-o singura faza). 
h. O/erta-documentatia ce cuprinde propunerea tehnica ~i propunerea financiara; 
i. Durata contractului - intervalul de timp in c~e prezentul contract subsecvent opereaza valabil 
intre paqi, de la data intrarii lui in vigoare ~i panii la epuizarea conventionala sau legala a oricarui 
efect pe care ii produce, inclusiv perioada de garantie a lucrarilor ~i eventualele pretentii fondate pe 
clauzele sale; 
j. Standarde - standardele,reglementarile tehnice sau alte asemenea prevazute in caietul de sarcini 
~i in propunerea tehnica sau care vor intra in vigoare pe durata contractului; 
k. Vicii - aparente : defecte,lipsuri,neconformitati,etc., care pot fi sesizate de o persoana diligent.a, 
tara a fi nevoie de investigapi de specialitate asupra lucrmi.i in cauza; 

Ascunse: defecte,lipsuri,neconfonnitati, etc., care pot fi sesizate doar de un specialist sau 
care rezulta in urma unei utilizmi in timp ~i care sunt prezente la data receptiei lucrarii i1 , 
cauza; 

Art. 3 - Interpretare 
3.1 in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la fonna singular vor include 
fonna de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de CQntext. 
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezint~ zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 

Art. 4 - Obiectul principal al contractului 
4.1 Obiectul contractului consta in executia lucrarilor de intretinere curenta si periodica pe timp 
de vara a drumurilor si podurilor judetene din judetul Buzau - Zona ~etu, pentru drumurile de 
interes judetean aflate in administrarea Consiliului Judetean Buzau, in conformitate cu obligatiile 
asumate prin prezentul contract, cu prevederi1e nonnativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice ~i 
standardelor in domeniu si cu caietul de sarcini al procedurii. 

Art. 5 - PretuJ contractului 
5.1 Pentru executarea, firtalizarea si predarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contrar~ 
subsecvent, executantul va practica noile tarif e unitare rezultate din ajustarea tarif el or utilizatt: · 
in executie in anul precedent, in ceea ce priveste manopera, conform implicatiei in modificarea 
contractului adusa de OUG 114/2018. 
5.2 PretuJ pentru indeplinirea prezentuJui contract subscvent, platibil executantului de catre achizitor, 
stabi1it folosind noile tarifele ajustate utilizabile in executie in anul 2019, aplicate la cantitatile 
comandate de achizitor, este de maxim 1.448.584,66 lei Ia care se adauga T.V.A. 
5.3 Executia lucrarilor va fi decontata pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii 
Achizitorului a situatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, avandu-se in vedere 
lucrarile efectiv (real) executate, calitatea lucrarilor si celelalte criterii de evaluare. 
5.4 Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de catre Executant pe baza de 
comanda a Achizitorului, in functie de bugetul alocat al Achizitorului. 
S.5 Tarifele nu contin T.V.A. si pot fi ajustate doar in conditiile prevazute in Fisa de date - Il.4) Ajustare 
pretului contractului. 

Art. 6 • Durata contractului 
6.1 Prezentul contract intra in vigoare la data inregistrmii la Achizitor ~i i~i pAstreaza valabilitatea 
pana la data de 31112/2019 inclusiv. 
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Art. 7 - Executarea contractului 
7.1 Executarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contractul incep la data primirii ordinului de 
tncepere a lucrarilor din partea Achizitorului ~i se va termina la data stabilita de comun acord pentru 
fiecare nota de comanda in parte. 

Art. 8 - Documentele contractului 
8.1 Docomcntele contractului sunt: 

- Lista de cantitati maxime; 
- acte aclitionale, dacA exista; 
- caietul de sarcini si anexele acestuia; 
- propunerea tehnica si propunerea financiara; 
- Acordul - cadru nr. 6 / 256 / 08.01.2018 si anexele acestuia; 
- instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garanpei de buna 

execufie. 
- Angajamentul fenn de sustinere din partea unui/unor tert/i (daca este cazul); 
- Contractele de subcontractare ( daca este cazul); 
- Acte aditionale daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului; 

8.2 in cazul in care pe parcursul execupei lucrarilor se constata discrepante intre prevederile 
caietului de sarcini al procedurii ~i oferta tehnica/financiar~ prevaleazA prevederile caietului de 
sarcini. 

Art. 9 - Protecfia patrimoniului cultural national 
·9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arbeologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre pfu1i, ca fiind 
proprietatea absoJutii a achizitorului. 
9.2 Executantul are obligapa de a lua toate precaupile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare 
alte persoane sa nu 1ndeparteze sau sa deterioreze obiectele prevlizute la clauz.a 9. I, iar imediat dupa 
descoperirea ~i inainte de indepartarea lor, de a in~tiinta achizitorul despre aceasta descoperire ~idea 
indeplini dispozit.iile primite de la achizitor privind iodepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel 
de dispozitii, executantul sufera intarzieri ~i/sau cheltuieH suplimentare, atunci, prin consultare, 
p8rfile vor stabili: 
a) orice prelungire a duratei de execupe la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului. 

Art. 10 w Obligatiile EXECUTANTULUJ 
10.1 - (I) Executantul are obligatia de a executa ~i finaliza lucra.rile comandate de achizitor, precum 
~i de a remedia viciile ascunse, cu atentia ~i promptitudinea cuvenita, tn concordanta cu obligatiile 
asumate prin oontract. 
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, m.aterialele, 
instalatiile, echipamentele ~j toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de 
~i pentru contract. 
10.2 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru confonnitatea, stabilitatea ~i siguranta tuturor 
operatiunilor executate pe ~antier precum ~i pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 
prevederilor ~i a reglementiirilor legii privind calitatea m constructii. 
(2) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu 
acestea sau sunt pe traseul ~antierului ~i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre 
traficul propriu; executantul este responsabil pentru orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit 
art. 2 ~i 14 -17 din OG nr. 43/1997, republicata ~i modificata) 1n executarea contractului, prin 
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acfiunile sau inaqiunile sale, precum ~i de eventualele accidente produse din vina sa (conform OU. 
nr. 195/2002). 
(3) Toate activitatile ce trebuie realizate in derularea contractului se vor des:tl~ura in conformitate cu 
prevederile caietului de sarcini al procedurii precum ~i cu cele ale ,,Nonnativului privind 
administrarea, exploatarea, intretinerea ~i repararea drumurilor publice" - indicativ A.N.D. 554-
1994. 
10.3 - (I) Executantul are obligatia de a respecta ~i executa dispozi1iile achizitorului, referitoare la 
lucrarile comandate. In cazul 1n care executantul considera ca dispozipile achizitorului sunt 
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obieqii, in scris, fara ca obiectiile 
respective sa 11 absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care 
acestea contravin prevederilor legate. 
(2) in cazul in care respectarea ~i executarea dispozitiilor prevazute la alin.(l) determina dificultati in 
executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului. 
10.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectii a lucranlor fata de reperele date de 
achizitor precum §i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor ~i resurselor 
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective. 
(2) In cazul in care, pe parcursul execupei lucrarilor, survine o eroare 1n pozitia, cotele, dimensiunile 
sau aliniamentul oricfil'ei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, 
pe cheltuiala sa, cu exceptia situapei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte 
furnizate de achizitor prin . reprezentantii sai. Pentru verificarea trasarii de catre achizitor prin 
reprezentantii sai, executantul are obligapa de a proteja ~i pastra cu grija toate reperele, bomele sau 
alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor. 
10.5 Pe parcursul executiei lucrarilor ~i a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligapa: 

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoane]or a caror prezenta pe ~antier 
este autoriza.ta §i de a mentine ~antierul (atat timp cftt acesta este sub controlul sau) ~i 
lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt fina1izate ~i ocupate de catre achizitor) 1n starea 
de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura ~i de a intrepne pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 
ingrAdire, alarm.a ~i paza, cand ~i unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de 
catre alte autoritati competente, in scopul protejarii Jucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor; 

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe ~i In afara 
~antierului ~i pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietaplor public~ I 
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. 
10.6 Executantul este responsabil pentru mentinerea in bun.a stare a lucrarilor, materialelor, 
echipamentelor ~i instalatiilor care unneaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de 
incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrmi. 
10.7 - (1) Pe parcursul execupei lucrarilor ~i a remedierii viciilor ascwise, executantul are obligatia, 
in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: 

i) confortu1 riveranilor, sau 
ii) cAile de acces, prin folosirea ~i ocuparea drumurilor ~i cailor publice sau private care 

deservesc proprietafile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va despagubi ach]zitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor ~i cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in 
legatura cu obligatia prevazuta Ja alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
10.8 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica 
cu sau sunt pe traseul ~antierului ~i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul 
propriu; executantul va selecta traseele, va alege ~i va folosi vehiculele ~i va limita ~i repartiza 
incarcaturile, in ~a fel 1ncat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea 
materialelor, echlpamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe ~i pe ~antler, sa fie limitat, in 
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masura in care este posibil, astfel inciit sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor ~i 
podurilor respective. 
(2) in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica 
cu/sau care se afl!i pe traseul ~antierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, 
instalapilor sau altora asemenea, executantuJ are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva 
tuturor reclamatiHor privind avarierea respectivelor poduri sau drum.uri. 
(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil ~i va plati 
consolidarea, modificarea sau imbunatAtire~ in scopul facilitarii transportului materialelor, 
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricID'or drumuri sau poduri care comunica cu sau 
care se afla pe traseuJ ~tierului. 
10.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligapa: 

i) de a evita, pe cftt posibil, acumularea de obstacole inutile pe ~antier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
iii) de a adwia ~i indeparta de pe ~antier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a retine pe ~antier, panii la siar~itul perioadei de garantie, numai acele 
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii 
obligatiilor sale in perioada de garanµe. 
10.10 - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

I) reclamatii ~i actiuni in justitie, ce rezulta dih incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalapile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu execupa lucrarilor sau incorporate 
in acestea; ~i 

ii) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuie1i de orice naturA, aferente; 
cu excepti,a situatiei in care o astfel de inc!lcare rezulta din respectarea proiectuJui sau caietului de 
sarcini intocmit de catre achizitor. 
10.11 Executantul are obligatia de a raspunde de semnalizara lucrarilor in conformitate cu 
prevederile Ordinului comun nr .1112/411 /2000 pentru aprobarea Norm el or metodologice privind 
conditiile de inchidere a circulapei ~i de instituire a restrictiilor de circulatie in vedereaa executarii de 
lucrari in zona drumului public ~i/sau pentru protejarea drumului) emis de Ministrul de inteme ~i de 
Ministrul Transportului. 
10.12 Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului, la solicitarea acestuia probe 
pentru atestarea calitatii materialelor folosite la executia lucrarilor.in vederea indeplinirii obiectului 
contractului Executantul are obligatia de a utiliza materiale de calitatea prevazuta in caietul de 
sarcini. 
10.13 Executantul are obligatia de a lua; in calitate de angajator, toate masurile prevazute de Legea 
nr. 319/2006 si H.G m. 1452/2006 pe toata durata de executie a lucrarilor. 

Art. 11 ~ Obligafiile ACIDZITORULUI 
11.1 Inainte de inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a emite ordinul de incepere a 
execupei lucrarilor. 
11.2 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, rara plata, daca nu s-a convenit 
altfol urmatoarele: 
- amplasamentul lucrarii, liber de sarcini; 
~ suprafetele de teren necesare pentru depozitare ~i pentru organizare de ~antier; 
11.3 Achizitorul se obliga sa recepfioneze lucrarile executate, care fac obiectul prezentului contract, 
in conforntltate cu cele prevazute in caietul de sarcini si in comanda. 
11.4 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara 
pentru executia lucrari1or contractate) rara plata. 
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11.5 Achizitorul are obligatia de a examina ~i masura lucrmile care devin ascup.se in eel mu1t 2 ~ 
de la notificarea executantului. 
11.6 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor ~i a oricaror alte infonnali\ 
fumizate executantului precum ~i pentru dispozitiile ~i livrarile sale. 
11. 7 Achizitorul va pl~ti contravaloarea lucrarilor executate, pe baza verific&ii si certificmii de catre 
reprezentantii Achizitorului, a situafiilor de plata insofite de documente justificative aferente, 
avandu-se in vedere lucrarile efectiv (real) executate, calitatea lucrlirilor §i celelalte criterii de 
evaluare. 
11.8 - (1) Achizitorul are dreptul de a controla, verifica ~i masura cantitatea de lucrari executate. 
(2) Achizitorul are dreptul de a identifica existenta echipamentelor pe teren impreuna cu Executantul. 
11.9 Achizitorul are dreptu1 sa coordoneze, sa asigure supravegherea tehnica, controlul, verificarea 
§i receptia lucrarilor, corespunzator, raspunzand pentru masurile dispuse. · 
11.10 Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul cuvenit pentru executia ~i finalizarea 
lucrlirilor comandate. 

Art 12 - Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. Clauza penali 
12.1- (1) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partials, precum ~i pentru executare. 
necorespunzi\toare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asuniate ~i/sau care ii revin, part.ea in 
culpa raspunde fata de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului 
Contract ~i legii, in masura in care pArtile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat in culpa prin 
simplul fapt al neindeplinirii sau mdeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale, daca nu probeaza 
existenta unei cauze care sa 11 exonereze de raspwidere juridica, potrivit legii. 

Se considera neexecutare totalii a ContractiJui situatia in care una dintre pfil1i nu i~i 
indeplineste niciwia dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin, nici chiar dupa trecerea duratei 
prevazute in art.12.3. sau, dupa caz, art.12.4. din Contract In interiorul tennenului mention.at se 
calculeaza penalitati de intarziere, potrivit Contractului. Toate celelalte situatii de neindeplinire a 
uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin reprezinta nee:xecutare partiala a 
Contractului. 

Se considera executare necorespunzatoare a Contractului acea situatie in care una dintre parti 
nu isi indeplineste una sau rnai multe dintre obligatiile esentiale asumate si/sau care ii revin, ori nu isi 
indepliniste in mod repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, in conditiile calitative side 
confomritate asumate prin Contract si/sau impuse de lege. rra · 
(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul Contractului, pretul Contractului ~ 
durata Contractului, executarea Contractului (subcontractarea), documentele Contractului, obligatiile ·· 
principale ale partilor, garantiile referitoare la contract, sanatatea si securitatea muncii, protectia 
mediului, legislatia, reglementarile si standardele tehnice, de calitate, de mediu, de persona] etc. 
aplicabile, protectla patrimoniului cultural, alte cJauze care protejeaza interesul public aferent 
contractului de achizitie in cauza. 
(3) Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre Beneficiar se face, la alegerea Beneficiarului, prin 
deducerea din valoarea Contractului a daunelor-interese moratorii si/sau compensatorii, prin re!inerea 
garanfiei de buna execufie sau prin unnarire in conditiile legii. 
( 4) Pentru obligatiile neindeplinite din cauza incalcarii sustinerii la care s-a angajat, tertul sustinator 
va raspunde in solidar cu Executantul. 
12.2 Pentru neexecutarea la tennenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, 
Executantul datoreaza Beneficiarului, cu titlu de penalitati pentru intarziere, o suma in cuantum de 
0, 1 % pentru fiecare zi de dupa scadenta, calcu.lata la valoarea lucrarilor executate cu intarziere, pana 
la indeplinirea obligatiei. 
12.3 Pentru neplata la tennen a facturilor, Achizitoru1 datoreaza Executantului o suma, cu titlu de 
penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de dupa data scadentei sumei facturate, in cuantum de 0, 1 % 
din valoarea facturii neonorate in termen, pana la achitare. 
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12.4 - (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, Executantul are 
obligatia de a plati Bene:ficiaru1ui, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 20 % din 
valoarea totala a Contractului exprimata la art.5 din acesta. 
(2) In cazul in care executarea este numai partiala, dar este corespunzatoare, suma datorata potrivit 
alin. 1 se calculeaza proportional cu nivelul Lucrarilor neexecutate. Daca nu se poate stabili proportia 
neexecutarii Contractului ori pentru executarea totala, dar necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
Beneficiarului daune compensatorii in cuantum de 10% din valoarea totala a Contractului, inclusiv, 
daca este cazul, a actelor aditio~e la acesta. 
(3) In cazul in care executarea este partiala si, totodata, necorespwlZatoare, Executantul datoreaza 
Beneficiarului , cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15 % din valoarea totala a 
Contractului, inclusiv, daca este cazUl, a actelor sale aditionale. 
( 4) In situatiile prevazute la alin. 1, 2 si 3 din prezentul articol, Beneficiarul nu este dator sa probeze 
existenta si/sau intinderea prejudicuiui suportat (caracterul indemnitar al clauzei penale). 
Contravaloarea cotei procentuale prevazute la alin. 1, 2 sau, dupa caz, 3 din prezentul articol se 
deduce din valoarea Contractului. 

Art. 13 - Garanpa de buna executie a contractului 
13.1. - (1) Cuantumul garanpei de buna execupe a contractului este in procent de 10 o/o din valoarea 
:tarli. TVA a contractului subsecvent, respectiv suma de 144.858,47 lei. 
Forma de constituire: 
- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare em.is in condipile legii de o societate 
bancara, 1n conditiile art. 40 - alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, care devine anexa la contract, 
prevederile art. 36 alin. (3 ~ 5) din H.G. nr. 395/2016 aplicfuldu-se corespunz~tor, 
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a 
contractului, in conditiile art.40 - alin (3 - 9). 
(2) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, executantul are 
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in 
admimstrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma initiala care se 
depune de catre executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% 
din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest 
cont de disponibil prin ret:ineri succesive din sumele datorate ~i cuvenite executantului pana la 
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in docum.entatia de atribuire, respectiv 
10%. Executantul va inscrie distinct pe facturile emise, cuantumu1 garantiei de buna executie si 
contul in care acesta va fi virat. 
(3) Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie in tennen de 5 zile lucritoare de la 
data semnArii contractului subsecvent, de catre ambele pfil'ti. 
13.2. - (1) In situapa in care pfil"iile convin prelungirea termenului de executie pentru orice motiv 
(inclusiv forta rnajora), Executantul are obligatia de a prelWlgi valabilitatea garantiei de buna 
executie, In maxim 3 zile de la data intrarii in vigoare a actului aditional. 
(2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de Ia data expirarii celei initia1e pe 
perioada de prelungire a termenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de receptie. 
13.3 Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare §i sa emitti comanda (optional) 
numai dupa ce executantul a f'acut dovada constituirii garantiei de buna executie. 
13.4 Achizitorul are dreptul de a ernite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe 
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publiCa, in limita prejudiciului creat, ill cazul in care 
executantul nu i~i indepline~te din culpa sa obligatiile asumate prin CONTRACT. Anterior emiterii 
unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligalia de a noti:fica pretentia atat 
executantului, cat ~i emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost 
respect.ate, precum ~i modul de calcul al prejudiciului. in situati.a executarii garanpei de buna 
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execupe, partial sau total, executantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la r~. 
ramas de executat. 
13.5 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de bunA executie a contractului in conditiile prevazu\ 
la Art. 42 alin(4) din HG 395/2016. 
13.6 Garantia se elibereaza pe baza de cerere la care se anexeaza procesul verbal la tenninarea 
lucrarilor, respective procesul verbal de receptie a lucrarilor. 
13.7- Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor 
in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile 
Executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor prevazute la art. 4 din 
contract, din vina Executantului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul 
produs Acbizitorului este mai mare decat cuantumuJ garantiei de buna executie, Executantul este 
obligat sa-1 despagubesca pe Achizitor integral si intocmai. 

Art. 14 - inceperea 'i execupa lucrarilor 
14.1 Executantul are ob1igatia de a lncepe efectuarea operatiunilor specifice prevazute in caietul de 
sarciui la ordinul scris al AchizitoruJui. Lucrarile se efectueaza pe baza programului saptaminal/lunar

1
. 

transmis de autoritatea contractanta. · . ....., 
14.2 In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu i~i 
indepline~te indatoririle prevazute la 10.1, alin (I), achizitorul este inclreptatit sA-i fixeze 
executantului un term.en pfula la care activitatea sa intre In nonnal ~i sa ii avertizeze ca, in cazul 
neconformarii, la expirarea tennenului stabilit ii va rezilia contractul. 
14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea des:fa~area executiei lucrarilor ~i de a stabili 
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. PBJ1ile contract.ante au obligatia d~ a 
notifica, tn scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, 
~i anume responsabilul tehnic cu execupa din partea executantului ~i dirigintele de ~antier sau, daca 
este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligapa de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncA, in 
ateliere, depozite ~i oriunde i~i desfii~oara activitatile legate de indeplinirea obligafiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucr&ilor ascunse. 
14.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile ~i 
testarile materialelor folosite la executia lucrariJor precum ~i conclitiile de trecere a receptiei 
provizorii ~i a receptiei finale ( calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract. , 
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele ~i materialele necesare pentn. ~ 
verificarea, masurarea ~i testarea lucrarilor. Costul probelor ~i incercarilor, inclusiv man.opera, revin 
executantului. 
(3) Probele neprevlizute ~i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse 
in opera vor fi suportate de executant daca se dovede~te c~ materialele nu sunt corespunzatoare 
calitativ sau ca manopera nu este in confonnitate cu prevederile contractului. in caz contrar, 
achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

Art. 15 - intanierea ~i sistarea lucririlor 
15.1 in cazul in care: 

i) volumul sau natura lucrarilor nepreviizute; sau 
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau 
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului §i nu a survenit prin 

incalcarea contractului de c~tre acesta, 
indreptatesc executantul de a solicita prelungirea tennenului de executie a lucrarilor sau a oricarei 
paqi a acestora. 

Art. 16 - Finalizarea lucrarilor 
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~ ! 1 16.l Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevAzut a fl finalizat intr·un 
tennen, trebuie finalizat in termenul conveni4 termen care se calculeaza de la data inceperii 
lucrarilor. 
16.2 · (1) La finalizarea lucrarilor, executantul· are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca 
sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receppe. 
(2) Pe baza situatiilor de lucrfili executate confinnate ~j a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul 
va aprecia daca sunt intrunite conditiiJe pentru a convoca comisia de receptie. 
16.3 Comisia de receppe are obligapa de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentatia de executie ~i cu reglementarile in vigoare. in functie de 
constat!rile !acute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. 
16.4 - (1) Receptia lucrarilor se efectueaza in confonnitate cu Regulamentul privind efectuarea 
receptiei lucrarilor de intretinere si serviciilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice 
Indicativ AND 514/2000. 
16.5 Executantul se obliga sa raspunda pentru viciile ascW1Se ale materialelor procurate si utilizate 
de acesta in vederea indeplinirii obiectului contractului, si pe cele ale lucrarii, dupa ce a fost 
receptionata de catre Achizitor. 

Art. 17 - Receptia lucdrilor 
17 .1 Potrivit ,,Regulamentului privind efectuarea receptiilor lucrarilor ~i serviciilor de intretffiere ~l 
reparatii cmente la drumurile publice" - indicativ A.N.D. 514-2000, aprobat prin Ordinul Directorului 
General al AND nr. 134/2000, lucrarile ce fac obiectul prezentului contract se recepponeaza intr-o 
singura fazA, la solicitarea executantului. 

Art. 18 - Modaliti1i de plati , 
18.1 Achizitorul se obliga sa pliiteasca pretul lucrarilor executate in termen de eel mult 30 de zile de 
la primirea facturii de catre acesta, dupa cum urmeazli: 

pentru facturile emise ~i comunicate autoritiipi contractante pana la data de 14 ale lunii 
inclusiv, plata se face in intervalul 24·30 ale lunii; 
pentru facturile emise ~i comunicate autoritatii contractante 1ncepand cu data de 15 a fiecarei 
luni, plata se va face in intervalul 24-30 ale lunii unnatoare. 

18.2 Plata lucrarilor se face periodic, in conformitate cu situapile d~ lucrari insusite de Achizitor. 
18.3 ( 1) 1n vederea efectuarii platii lucrarilor executate se vor trimite la Achizitor urmatoarele 

.. J documente: 
factura; 
situatie de Jucrari la s:filrsitu1 lunii sau la sflirsitul lucrarii, semnata de executant si confimiata 

de reprezentantul Achizitorului ; 
masuratori de executie care sa cuprinda: DJ, pozitie KM si cantitatile de lucrari executate, 
semnat.a de executant si care va sta la baza intocmirii situatiilor de lucrari; 

Prestatiile executate se consemneaza in documentele primare, completate de executant. 
Documentele primare agreate de beneficiar sunt : 

avize de expeditie 
bon cantar electronic pentru materiale 
raport GPS pentru autovehicule 
rapoarte zilnice pentru utilaje ~i ecbipamente 
centralizatoare de activitate 
facturi de materiale 
alte documente ce pot certifica cantitatea ~i calitatea lucrarilor 

(2) Situatiile de lucrari vor fi 1nsotite de procesele verbale de lucrari si de certificatele de calitate 
pentru materialele folosite , buletine de incercare, verificare, masuratori si vor purta viza 
responsabilului cu calitatea. 
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18.4 - (1) Executantul este raspunzator de corectitudinea ~i exactitatea datelor inscrise in situat].ile 
lucrari, plata sau facturi ~i se obliga sli. restituie sumele incasate in plus, calc]Jlate in mod eronat. 
(2) Prezentarea cu date ,eronate sau incomplete, fata de prevederile legii ~i ale contractului de 
achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga tennenul de plata, daca Beneficiarul sesizeaza 
Executantul despre neregulile constatate in interiorul termenului de plata. Un nou term.en de plata va 
curge de la confiimarea primirii de catre Beneficiar a noii facturi prezentate de catre Executant, 
completata cu date corecte, potrivit legii ~i contraciului. 
18.5 Luera.rile executate in afara celor prevazute, sau tru-a dispozitia achizitorului, precum si cele 
care nu respect! prevederile contractului, tara a exista in acest sens o dispozitie scrisa a achizitoruJui, 
nu vor fi platite Executantului. · 
18.6 Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans. 
18.7 Plata facturii finale se va face, dupa verificarea ~i acceptarea situapei de plata definitive de catre 
achizitor. Daca verificarea se prelunge~te din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. 
18.8 Contractul nu va fi considerat tenninat pana cand procesul-verbal de receptie a lucrarilor nu va 
fi semnat de comisia de recepµe, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. f· -
Art. 19 - f ncetarea contractului 
19.1 Prezentul contract inceteaza in conditiile legii, in unnatoarele cazuri: 

a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor 

contractante; 
d) in caz de forta majora; 
e) prin denuntare unilaterala de catre Achizitor in cazul in care Executantul nu face dovada 

constituirii garanpei de buna executie In tennenul ~i condiJiile contractuale. 
f) - Prezentul contract inceteaza in conformitate cu dispozifiile dreptului comun precum ~i prin 

denuntare unilaterala in oricare dintre situapile reglementate de art.222 alin.(1) ~i (2) ~i art.223 alin.1 
Iitera a) ~i b) din Legea nr.98/2016 privind achlzitiile publice. 
19.2....:.. (1) Achizitorul poate rezilia contractul·de plin drept , dupa acordarea unui preaviz de 15 zile 
Executantului, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul 
nefiind indreptatit s~ pretinda nicio sum! reprezentand daune sau alte prejudicii ca urrnare a rezilierii 
contractului subsecvent de executie lucrari: 

a) Executantul nu executa lucrarile confonn contractului subsecvent, caietului de sarcini ~i 

comanda; 
b) Executantul nu se conformeaza mtr-o perioada de timp rezonabila, notificarii emise de 

reprezentantu.l Achizitorului care ii solicita remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii 
obligatiilor din contract , care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la timp a 
lucrarilor; 

c) Executantul subcontracteaza in alte conditii decat ce1e prevazute la art.23; 
d) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de 

proba pe care Achizitorul i1 poate justifica; 
e) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului subsecvent 

de 1ucrari; 
f) Executantul esueaza in a fumiza garantiile sau persoana care furnizeaza garantia nu este in 

masura sa isi indeplineasca angajamentele. 
(2) Fara a prejudicia niciun a)t drept al sau potrivit contractului de lucrari, Achizitorul este indreptatit 
sa execute intreaga valoare a garantiei de buna executie. 
19.3 In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate 
desfasura singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuia1a proprie a 
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Executantului. Raspunderea Executantului pentru intarzierile si daunele produse Achizitorului in 
executia contractului subsecvent va subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mai 
SUS. 

19.4 La momentul rezilierii contractului subsecvent sau la primirea notificarii in acest sens, 
Executantul va lua masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor prin forte proprii sau cu terta parte in 
functie de natura lucrar_ilor, astfel incat costurile aferente sa fie minime. 
19.S De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, reprezentantul Achizitorului va certifica 
valoarea lucrarilor si toate sumele cuvenite Executantului la data rezilierii. 
19.6 Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului 
achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in 
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral 
contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre ~toarele situapi: 

a) executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situa1iile care ar fi 
detenninat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice; 

b) Contractul mi ar fi trebuit sa fie atribuit executantului respectiv, avfuid in vedere o incllcare 
grava a obligaP,ilor care rezulta din Iegislatia europeana relevanta ~i care a fost constatata printr-o 
decizie a Curtii de Justit.ie a Uniunii Europene. 
19.7 in situatia intrarii executantului in procedura insolventei, contractul se considerA denuntat la 
data expirmii unui tennen de 30 de zile de la recept.ionarea solicitarii achizitorului privitoare la 
posibilitatea executarii obligatiilor contractuale, transmisa in conformitate cu art. 123 din Codul 
insolventei, daca administratorul judiciar/lichidatorul nu rAspunde solicitruii. In acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 
executatii pana la data denuntfil'ii unilaterale a contractului. 

Art. 20 - Asiguriri 
20.1 - (1) Executantul va incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate 
riscurile ce ar putea apare privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamente1e, 
materialele pe stoc, personalul propriu ~i reprezentanpi imputemiciti sa verifice, sa testeze sau sa 
receptioneze lucrarile precum ~i daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice, 
contravaloarea primelor de asigurare urmand a fi suporta1A de catre executant din capitolul 
"Cheltuieli indirecte". 
(2) Executantul va prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare. 
20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii pl~tibile prin 
lege, in privinta saµ ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei 
acbizitorului, a agent].lor sau a angajatilor acestora. 

Art. 21 - Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva 
incendiilor. 
21.J - (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, 
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de 
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) si de munca, procedeelor tehnologice utilizate, sau de 
catre luctatorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru antreprenorul general 
(subcontractanti), in confonnitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si 
a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum 
si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului. 
(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea 
desfasurata de Exeeutant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, confonn 
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prevederilor legale si se va inregistr&, cu acesta la lnspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s.. 
produs evenimentul. 
(3) Lucrarile de intretinere se vor executa cu respectarea intocmai de catre personalul Executantului, 
a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor, functie de tipul 
lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate. 
21.2 Pentru activitatile pe care le desfasoara, Executantul este singurul responsabil de respectarea 
legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor. 

Art. 22 - Amendamente 
22.1 • In cazul in care se aduc modificari contractului subsecvent de executie, acestea trebuie sa 
respecte prev~derile Articolului 221 si ale Articolului 222 din Legea privind achizitiile publice nr. 
98/2016, precum si ale Articolelor 23 alin. 9, 164 si 165 din HG nr. 395/2016. 
22.2 - Partile contractante au dreptul, pe durata lndeplinirii contractului subsecvent, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul aparipei unor circumstante care 
lezeaza interesele cornerciale legitime ale acestora ~ care nu au putut fi prevAzute la data 'incheierii 
contractului. l 
22.3 - Actele Aditionale incbeiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea reZl,lltatulu' 
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia ofertantul 
a fost declarat castigator in unna finalizarii procedurii d~ atribµjre. 

Art. 23 - Subcontradanp 
23.1 - Executantul nu are dreptul de a incheia contracte cu subcontractanti nedeclarati in cadrul 
ofertei sau fara acordul Achizitorului. 
23.2 - ExecutantuJ are obligatia, in cazul in care subcontracteaza,.. de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
23.3. ~ (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate 
cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor desernnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele 
incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract. 
(3) Contractele incheiate !ntre contractant ~i subcontractantii trebuie sa cont.ina obligatoriu, eel putin 
urmatoarele elemente: 

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 
c) valoarea aferent.a prestatiilor noilor subcontractanti. 

I 

"" 

23.4 · (1) Autoritatea contractanta efectueaza plati corespunzatoare paqii/paqilor din contract 
indeplinite de catre subcontractantii prop~i in oferta, daca ace~tia solicit.a, pentru servicii prestate 
Executantului potrivit contractului dintre Executant §i subcontractant in conformitate cu dispozitiile 
legale aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest lucru ~i daca subcontractantii propu~i §i
au exprimat optiunea in acest sens. 
(2) Subcontractorii i~i vor exprima la momentul mcheierii contractului de achizitie publica sau la 
momentul introducerii acestora in contractul de achizi}ie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti 
direct de catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta efectueaza platile directe catre 
subcpntractantii agreati doar atunci c§nd prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de 
toate cele 3 pfil'ti, respectiv autoritate contractantl, Executant ~i subcontractant sau de autoritatea 
contractanta ~i subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea 
executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 
{3) Executantul va prezenta la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se introduc 
noi subcontractant.i, contractele 1ncheiate intre Executant ~i subcontractant/subcontractanti nominalizati 
in oferta sau declarati ulterior, astfel inc§t activitaple ce revin acestora, precum ~i sumele aferente 
prestatiilor, sa fie cuprinse m contractul de achizitie publica. 
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( ) 

23.S - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executantul de modul in care isi indeplineste 
partea sa din contract. 
(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata lui 
de catre Executant. 
23.6 Executantul poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din 

contract. Eventuala schimbare a subcontractantilor efectuata pe parcursul derularii prezentului contract 
nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale si va fi notificata supusa 
aprobmii prealabile a AchizitoruluL 
23.7 Niciun contract de subcontractare incheiat de Executantul nu va crea raporturi contractuale intre 
subcontractant si Achizitor. 
23.8 Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, 
salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor sau 
salariatilor acestuia. 

Art. 24 - Cesiunea 
24.1 Executantul poate transfera total sau partial creantele rezultate din prezentul contract. 
24.2 Cesiunea creantelor nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanpa sau 
orice alte obligatii asumate prin contract. 

Art. 25 - Forta majora 
25.1 Forta majora este constatati\ de o autoritate competenta. 
25.2 Foqa majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
25.3 indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau pruj:ilor pfuta la aparitia acesteia. 
25.4 Partea contractantii care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i 
in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
25.5 Daca forta majora acponeaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parµ mcetarea de plin drept a prezentului contract, 
:tara ca vreuna din pfu'ti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

Art. 26 - Solufionarea litigiilor 
26.1 Achizitorul ~i executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe caJe amiabila, prin 
tratative directe, orice nei'ntelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul ·sau in legatura cu 
indeplinirea contractului. 
26.2 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~i executantul nu 
reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de ciitre instantele judecatore~ti din Romania. 

Art. 27 - Limba care guverneazi contractul 
27.1 Limba care guverneaza contractul este limba romfula. 

Art. 28 - Comunicari 
28.l - (I) Orice comunicare intre paqi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat amt in momentul transmiterii cat ~i in momentul primirii. 
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28.2 Comwiicarile intre parp se pot face ~i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condit 
confirm!rii in scris a primirii comunicarii. 

Art. 29 - Legea aplicabila contractului 
29.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Prezentul acord-cadru a fost incheiat si semnat in data de LQ_ 11 2019 in 2 ( doua) exemplare 
originale, cate unul pentru fiecare parte. 

Achizitor: 
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU 

Direcfia Economica 
Director executiv 
Liviu 

Directia de Administrare a Patri.moniului si Investitil 
Director e:xecutiv 

Directia Juridici 'i Adminfatrafie Publici Locali, 
Director executi 
Mirela OPREA 

r "Vrlt.> ~'t fl.!')\., CO#J'i'i 
~'NfVENTJV PRO 

~:~t:'.~.'.1•1~.:. 1.i. .. ~r.~.J.~.~ 

Executant: 
S.C. LEMACONS SRL 

(lider de asociere) 
Administrator 

Alin CONST ANTINESCU 



Preturi unitare si Valoare maxima pentru contractul subsecvent nr.2 
in urma ajustarli manoperei cf. OUG 114/1018 

Lucrari de intretinere si reparatii pe ti.mp de VARA a drumurilor judetene 
ti ZONASETU . 

Cant 
DUIJ.ime Pr et Valoare mHima 

Ind Denumire activitate UM Anu12 (le.I/UM) c:ontract sobsecveot 

11)1 INTRETINERI. CURENT A PE TIMP DE.VARA 

101.1 l11tretinerea pa:rtil urosabile 

101.1.1 IIntretmerea UDOracammtu astatuce mn 10 ~03 ~4.570 363,U!!ll.71 
10 l.1.5 I lntretw.ere Wl.lmun p1etrw.te 

~provizionarc BALAST me 1,000 65,34() 65,340.00 
•aprovizionare PIAIRA SPARTA me 625 77.200 48,2SO.OO 

~eprofil.are JOOmp 600 10.420 6,252.00 
11>1.2 Intretinerea comuna a tutoror drumurilor 
101.2.1 lll1retinetea platfonnei drumului 

tiatare burdusiri me 443 132.0&0 S8,Sll.44 
ta1ere acostam.ente lllOmn 191 124210 23,724.11 
completmi acostameote me 1,296 111.800 J44,892.80 

101.2.2 l\.Slgurarca seu1gcn1 ape1or am zona orumuJu1 

•cxecutare ~!Uri ~i rigole IO<lml 63 253.960 15,999.48 
101.3 Intrednena carenta a podurilor, pas1Jelor, podetelor sl tunelurilor 

Intrejinere poduri buc 4 11166.860 44,667.44 

111 Protejarea corpului sl pJatformei drumului 

Jll.2 Smturi si rigole pawte ml 300 183.000 54,900.00 
113 Lt1crari accidentale pentl'u aducerea drumurllor la starea lnJtiala 

113.1 IJl.laiurare roat. aduse de viiturl 
~Curatiml platformei drumului de .maladuse de viituri me 200 45.690 9,138.00 

*Curatirea platfonnei drumului a arborilor adusi de viituri me 100 81.380 8,138.00 

*lndepartarea de pe drum a blocurilor de stanca cazute accidental me JOO 66.750 6,675.00 
113.2 Desfu.odarl. santuri Iii oodete 

•desfundari santuri me 100 31.410 3,141.00 
*desfundari pOO.cte me 50 80.310 4,0IS.50 

113.4 Regulariure aJbie lOOmc 5 388.870 1,944.35 
113.6 Podet M1ular IFSOO buc 10 13059.280 130,592.80 
113.7 Podet tubular D=<lOOO buc 5 15607.900 78,039.SO 

Pode{ casetat tip P buc s 38089.290 190,446.45 
owaoexcavator are RO 82 680 (),614.40 
lru:arcator ore 80 110.240 8,819.20 
Excavator ore 80 110.240 8,819.20 
Jncarcarea materialelor in auto to 6000 9920 :>~,:i2U.U0 

· 1 IllID>1JQJl. materiale cu roaba \() 1200 17.210 20,652.00 
TranSDort material cu autobasculanta la I km to 700 0.390 273.00 
Tnmsoort mirterial cu autobasculanta la 2km to 11\11 0,770 539.UU 
Trwnc:nnn material cu autobasculanta Ja 3km to 700 1.210 847.00 
TJansoort material cu autobasculanta la 4Jcm to 700 l (<ii\ l,lfflS.00 
Transoort material cu autobasculanta la Skm to 700 1.890 1,323.00 
Transnmt matarial cu autobasculanta la lOlan to 700 3.&60 2,702.00 
Transoort material cu autobasculanta la 15lan 10 700 5.730 4,011.00 
Transoon material cu autobasculanta hi 20km to I 100 7.610 8,371.00 
Piloti diriiare circulatie ore 3200 19.830 63,4">.00 
Sc:mnalizare mtier.t ( carucior portse:n'.llllllizare) buc 4 950.820 3,803.28 

Total fara TV A !,448,584.66 

Ofertant: A,so~e,r~a SC LEMACONS SRL - SC CITADINA 98 SA 
R ·:··: ., ,. .. , : ESCU Alin 

Presedinte 

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU 

.. '~ \ 
Directia de Administrare a Patrimoniului si Investiti: 

I 
1 

Director executiv . ~ . . ~ 



CONTRACT SUBSECVENT de lucrarl 
nr • .£i::_ I ~?f O ~ data lL_/04/2019 

aferent ACORDULUI-CADRU nr. 41254 / 08.01.2018 

Preamblll: 
Jn temciul Legii 98/2016 privind achizitfile publioe $i a Notmelor .metodologice de aplfoare a 
prevederilor referitome la atnWirea contractului de acbizipe publicilacordWui·cadJU din Legea m. 
9812016 privind achizipile publice, aprobate prin HG 39512016, s-a lncheiat prczentul contract 
subsecvcnt de lucrari. 

Art. 1 - Partile 
Unitatea Admtnistrativ Teritorblla JUDEfUL BUzAU I CONSILIDL JUDETEAN BUZAU. 
cu sediul in Municipiul Bm.lu, B-dul N. Bllcescu m.48 0238- 414,l 121725507, cod 
fiscal 3662495, cod lBAN eschis la Trezoreria Buzlu, 
reprezentata prin prqedint - --.., . OR, pe de o parte, 

sl 

S.C. HIDRO SALT-:S..92 SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 2, Str.Viitondui m.50, telefon: 021 
212 25 70 (71), Fax : 021 212 2S 69, email : . office@bidro!!l 

•••••• Jk ... : ~· ~ ' 091&5, 
curesti, 

. _ ... _ - • • ' " , "" 1" :1 uutt1t t • • : •~ de EXECUTANT, pe de alta parte, 

a interveDit prezentul co11.tra.et sobsecvent. 

Art.2 - Defi.nftii 
2.1 - fn prezentul contract urmitorii tmmeni vor fi mterpretati astfel: 
a. contract- reprezintl prezentul oontmct ti toate Anexele sale; 
b. oddzitor 1i execldant - p!rtile contractante, ap cum sunt acestea numite in prez.entul contract; 
c. preJlll coiltractulul - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contrl;'ctului pentru 
indeplinirea integral! ~i corespumAtoare a tuturor obligapilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrlirii - Jocul unde executantul ex~utl lucrarea~ 
e. forlJz majord - un eveniment mai presu.s de controlul ptrplor, care nu se datore87.i gr~elii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevaznt la momentul ineheierii contmctulu.i ~i care face imposibil! 
executarea ~' respectiv, indepllnirea controotului; sunt considerate asemenea evenim.ente: Iizboaie, 
revolupi, incendii, inunctapi sau orice alte catastrofe naturale, restrielii aplrute ca uimare a unei 
camntine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivl cl enunpativiL Nu este considerat foJja majori 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, ftra a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligatiilor uneitt din p!J1i. 
f. ti - Zi calendaristici; an - 365 zile. 
g. Recep/ie fina.14 -= 'NCep/ie la tenninana lucr4rllor (Potrivit ,, Regulam.entului privind efectuarea 
recepliilor lucrArilor ~ serviciilor de iotretinere ~ ~ curcnte la drum.urile publicet, - indicativ 
A.N.D. 514-2000, aprobat prin Ordinul Directomlui General al AND m. 134/2 
mtrepnerc curenti sunt lucmrl cu receptia intr-o singurA tam). 
h. Oferta - documentatia ce cuprlnde propunerea tehnfoa ~i propunerea financiari; 
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i. D111V1111 amtractulul - intervalul de timp in care prezeutu1 contract subsccwmt opereazl valabil 
i'ntte pirp, de la data intririi loi in vigoare fi pani la epuiDrea convenP.onali sau legall a orlclmi 
efect pe care ii produce, inclusiv perioada de garantie a lucrlrilor ~ eventualele pre1eD1ii fondate pe 
clauzele sale; 
j. Stamltude - standardele,reglemcntirile tchnice sau alte asemenea previzute tn caietul de .sarcini 
~i tn propunerea telmici sau care vor intra fD vigoare pe dmata contractului; 
k. Vlcii - aparente : defecte,lipsuri,neconformita~ete., care pot fi sesizate de o persoani diligen13, 
firl a fi nevoie de investigapi de specialitate asupra lucrlrii in cauzl; 

- AsCUD.Se : defecte,lipsuri~ecollfomll1ifi, etc., care pot :ti sesi?J11e doar de un specialist sau 
care xezulti in unna unei ufilizmi in timp §i care S\IIlt prezcnte la data recepfiei lucririi tn 
c:auzi; 

Art. 3 - Interpretare 
3.1 in prezentul contract, cu exceppa unei prevederi contrmc cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural fi vioe versa. ecolo wtde acest lucru este pennis. de cont.ext. 
3.l Teimenul "zi"sau "zile" sau Olice referire la zile reprezintl zile ealendaristice dacl nu se 
specifici in mod diferil 

Art. 4 - Obiectul principal al contradului 
4.1 Obiectul contractului comta in execmtia lucrarilor de intretirai!P'e curenta si perlodica pe limp 
de vara a dnnnuri/or si podurilor judetene din judetul Buzau - Zona Pogoanele, pe.ntrii dmmurile 
de inte:res judetean aflate in administmrea Consiliului Judetean Bumi, in eonfonnitate cu obligapjle 
asumate prln prezentul contract, cu prevederile nonnativelor in vigoare, a reglementlrllor tebnice ~i 
standardelor in domeni11 si cu caietul de sarcini al pIOQedurii 

Art. 5 - Preful contracnalw 
5.1 Pentru exec:utarea, fiaaliz;area si predarea luorarllor ce fac obiectul prezentului contract 
subsecvent, execotantul va practica none tarJfe unitare remit.ate din ajustarea tarifel.Or utilizate 
In execude In anul precedent, in ceea ce priveste man.opera, conform implic:atiei in modllicarea 
contractnlui adusa de OUG 114/2018. 
S.2 Pre;ul pcntm indeplinirea preientului contract subscveat, plitibil executantului de cltre achizitor, 
stabilit folosind noile tarifele ajustate a.tili:rabile in uecatie iD. annl 2019, aplicate la cantitatile 
comandate de achizitor, este de maxim 1.770.456,13 lei la care se adauga T.V.A. 
5.3 Bxecutia luerarilor va fi decontata pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii 
Achizitorulai a situatiilor de plata insotite de documente justificative afi:nmte, avandu-se in vedere 
luorarile efectiv (real) ~ecutate, calitatea lucrarilor si celelalte criterii de evaluare. 
5.4 Lucrarile care fao obiectul prezentului contract vor ti executate de catre Bxecutant pe baza de 
comanda a Achizitorului, in fimctie de bugetul alocat al Acbizitorului. 
5.5 Tarifele nu cootin T.V.A. si pot fi aju~te doar in conditiile prevazute in Fisa de date-114) Ajustare 
pretu1ui oontractului. 

Art. 6 - Durat'B contractului 
6.1 Prez.en.tul contract intra tn vigoare la data tnrcgistdril la Achizitor p t¥ plstrea7! valabilltatea 
pana la data de 3111212019 inclus.iv. 

Art. 7 • Execotarea contractulul 
7.1 Executarea lucririlor ce fac obiectul preze.ntului contractul incep la data primitj! ordin\Jloi, . .de 
fnc.epe.re a lucriirilor din partea Achizitorolui ~i se va termina la data stabilita de com 
fiecare nota de comanda in parte. 
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Art.. 8 .. Doeumentele contractullli 
8.1 Documentele contractnlui sunt 

- Lista de cantltati maxime; 
- acte adiponale, darA existl; 
- caietul de sarcini si anexele aceituia; 
- propunerea tehnioa si propuo.erea financiara; 
- Acordul - cadro nr.4 / 254 I 08.01.2018 si anexele acestuia; 
- instrumentul de garantare, emis in conditiile lcgii, pentru constituirea garanpci de buna 

execufie. 
- Angajameutul fenn de S\1Stinere din partea unnilunor tert/i (daca este cazu.1); 
- Contractele de subcontractare (daca este cazul); 
- Acte aditionale daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului; 

8.Z fn cazul in care pe parcrursul cxecutiei luormilor se constatl discrepante mtre prevederile 
wetului de sarcini al procedurii ~i oferta. telmicVfinanciarA, prevalcaz! prevederile caietului de 
sarcini. 

Art. 9 - Protectia pammoniului cultural najional 
9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigil sau obiecte de int.ere& 
arheologic .descoperite pe ampl1lS8lllentul lucrlrii sunt considerate, in relapne dintre piili, ca filnd 
proprietatea absolutl a achizitorului. 
9.2 Executantul are obligapa de a Joa toate precautfile necesare penttu ca muncitorii s1i. sau oricare 
alte persoane sa nu i.ndeplrteze sau sl deteriore7.e obiectele prevlzute la clauza 9.1, iar imediat dupi 
descoperirea ~i inainte de indep!rtarea lor, de a inJtilnta achizitorul despre aceasti descoperire fi de a 
indeplini dispozitiile prhnite de la achizitor privind lndepmtarea acest:ora. Dael din caum unor astfel 
de dispozitll, executantul suferi intfu'zier.i §i/sau cheltuieU soplimentare, atunci, prin oonsultme, 
pirple vor stabili: 
a) orice prelungire a duratei de execu;ie la care ex.ecutan1ul are dreptul; 
b) totalul ohehuielilor suplimentare, care se va ade.uga la pretul contmctului. 

Art. 10 - Obllgatfile EXECUTANTULUI 
10.1 • (1) Executautul are obligatia de a executa p finaliza lucrlbile c.omandate de·achizitor, precum 
!}i de a mnedia viciile ascunse, cu arenpa fi promptitudinea cuvenitA, in ooncordanfi cu obligapjle 
asumate prin contract. 
(2) Execut.antul ere obligatia de a supraveghea lucrmle, de a asigura forta de munci, materialele. 
instalatille. cchipamentele ·P toate celelalte obiecte, fie de na.turl provimrie, fie definitive, ccrute de 
p pentru contract. 
19..2 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea Gi siguranta tuturor 
operapunilor executate pe ~an.tier precum ~i pentru procedeele de execuP.e utilizate, cu respectarea 
prevederilor ~ a reglementlrilor legii privind calitatea tn construcpi. 
(2) E.xecutantul are obligapa de a utilim 1n mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicl cu 
acestea sau sunt pe traseul ~erului fi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cab'e 
traficul propriu; cxecutan.tul este responsabil pentm oric:.e prcjudiciu creat drumului (definit pofrivit 
art. 2 p 14 -17 din OG nr. 4311997, republicati ~ modifi.cata) in executarea contrac1lllui, prin 
acpunile sau iJlacPunile sale~ precwn ~i de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG 
nr. 195/2002). 
{3) Toate activi1!1iJe ce trebuie reali7.ate in derularea contractului se vor desfii~ in co 
prevederile caietului de sareini al procedurii precum §i cu cele ale ,,Nonnati 
administrarea, exploatarea, tJmetinerea ~ repararea drumurilor publice" - indicativ 
1994. 
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10.3 ~ (1) Execublntul are obligatia de a respecta ~i executa dispozitiile acbizitorului, referitoare la 
lucrarile comandate. fn cazul in care executantul comideri cl dispo7itfile adlizitorului sunt 
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectli, in scrls, ftm ca obiectiile 
respective sl n absolve de obligapa de a exeouta dispozijiile primite, cu exceptia cazului tn care 
acestea QOiltravin prevederilor legate. 
(2) tn cazu1 tn care respectarea oi executarea dispozitiilor previzute la alin.(1) determinl dificulfiP tn 
executie care geneream costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului. 
10.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecti a lucriirilor fall de reperele date de 
achizitor precum §i de funrlzarea tuturor echipamentelor, .instmmentelor. dispozitivelor fi resmselor 
mnane necesare indepliniril responsabllllitii respective. 
(2) In cazul in care, pe paroursul executiei lwdrllor, survine o eroare tn pozilia, cotele, climensiunile 
SllU aliniamentul oricirei p!t1i a lucttrilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatati, 
pe cheltuiala sa, cu ex.ceptia situaP,ei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor inooreete 
fumivite de aclllzitor prin repre=itantii sai. Pentru verificarea tradrii de cltre achizitor prin 
reprezentantii sai, executantul are obligatia de a proteja ~i plstra cu grija toate reperele, bomele sr 
alt.e obiecte folosite la trasarea lucririlor. 
10.5 Pe parcursu1 executiei lucririlor ji a remedierii viciilor aseunse, exc:cutantul are obligatia: 

i) de a lua toate misurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciiror preuntl pe f8111ier 
este autorizati vi de a mentine 'antierul (atit timp cAt acesta este sub controJul slu) ~ 
lucrarile (atit timp cit acestea nu sunt finalime p ocupate de cltte achizitor) tn starea 
de ordine necesari evitlrii oric!rui pericoJ pcntru respec1ivele penoane; 

ii) de a procum ~ de a in1retine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 
?ngntdirc, alarml fi pazl, cfind ~ unde sunt necesare sau au fost solici• de cltre achizitor sau de 
catre alte autorititi competente, tn scopul protejlhii lucririlor sau al asigurarii C®fortului riveranilor; 

iii) de a lua toate misurile rez.onabil neeesare pen1m a protqa mediul pe ~i in afara 
~erului ~i pentru a evita orice pagubl sau neajuns provocate pcrsoenelor, proprietitilor publice 
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generap de metodele sale de lUCIU. 
10.6 E.xecutantul este responsabil pentru mentinerea in bun! stare a lucrmlor, materialelor, 
ecbipamentelor ~ instalapilor care wmeaza a fi puse to operl de la da1B. primhii ordinului de 
incepere a lucrlrii piini la data semuirii procesului verbal de receppe a lucrlrii. 
10.7 - (1) Pe paroursul executiei lucrarilor pa reniedierli viciilor ascunse, executantul are obligatfa 
tn mlsura pemllri de respcctarea prevederil0r contractul~ de a nu sta.njeni inutil sau tn mod abuzi.v: · · 

i) confortul riveranilor, sau 
ii) caile de aa:es, prin folosirea §i ocuparea dmmurilor ~i clilor publice sau private care 

deservesc proprietltile af1ate in posesia acbizitorului sm a oricarei alte persosne. 
(2) Executantul va despigubi achizitorul impotriva tuttuor reclam.~ilor, aqiunilor in justipe~ 
daunelor·interese, costurilor, taxelor §i cheltui.elilor indiferent de natu:ra lor, rezult.ind din sau in 
legituri cu obligapa prev!zutl. la alin.(l ), pentru care respomabilitatea revine executantului. 
10.8 • (1) Executantul are obligatia de a utilize in mod rezonabil diumurile sau podurile ce comunic.!1 
cu sau sunt pe traseul fllltlernlui ~i de a preveni deteriomrea sau distrugerea acestora de c!tre traficul 
propriu; executantul va selectR traseele, va alege §i va folosi vebiculele §i va limita §i repartiza. 
incarolturilo, in qa fel inc4t traficul suplimentar ce va re-zulta in mod inevitabil din deplasarea 
materialelor, echipamentelor, instalaliilor sau altora asemenea, de pe §i pe ~tier, si fie limitat, tn 
mhura tn care este posibil, astfel in.cat si nu produci deterioriri sau distrugeri ale drumwilor §i 
podurilor respective. 
(2) Di cazu1 in care se produc deteriorliri sau clistrugeri ale oridrui pod sau drum car 
cu/sau care se afJA pe tmseul pntierului, datoriti transportului materialelor, echi 

. instalatfilor sau altora ascmenea, executantul are obligapa de a despagubi achizito 
tuturor reclamapilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
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(3) Cu exceppa unor clauze contrate pzevizute fn oontract, exCC\1talitU] = responsabil ~i va pllti 
oonsolid~ modificarea sau tm.bunatitirea, tn scopul Dcilit!rii transportului materialelor, 
echipamentelor. instalaJiilor sau altora asemenea, a oriclror drmnuri sau poduri care comunicl cu sau 
care se afla pe traseul fantiemlui. 
1@.9 - (l) Pe parcursul execupei lucr8rii. executantul ate obligepa: 

i) de a evita, pe dt posibil, acumularea de obstacole inutile pe fall(ier; 
ii) de a depozita sau retrage orice uti1aje, ecllipamente, instalatii, surplus de matmiale; 
m) de a aduna fi indeplrta de pe ~antler dlrimitur.il~ molozul sau lucrlrile provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt neccsare. 
(2) Bxecutantul are dreptul de a reline pe §antier, pinl la sfiqitul perioadei de garanpe, numai acele 
materiale, echipamente, instalatii sau lucr8ri provimrii, care ii sunt necesare tn scopul indeplinirii 
obligapilor sale in perioada de gatanµe. 
10.10 - Executantul se obligi de a desplgubi achi%itorul tmpotriva orlclror: 

i) reclmnatii ~i aclilDli in "justipe, c;e rezulti din tncllcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuaJ• (brevete, nume, mlrcl tnregis1rate etc.), legate de echipamentele, materlalele, 
instaJatiile sau utilajele folosite pentru sau tn leg~ cu ex.ecupa lucrlrilor sau fncorpomte 
In acestea; ~ 

ii) daune-intere,,e, costuri, tmce ~i cheltuieli de orice naturll, aferente; 
cu exoepfia. situaP,ei in care o astfel de incaJ.care rezultl din respectarea proiectului sau caietului de 
sarcini fntocmit de citre achizitor. 
10.11 &ecutantul are obligafia de a r~punde de semmdizara luctirilor in conformitate cu 
prevederile Ordimtlui oomun nr.11121411/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
oondipile de incbidere a cirou1afiei ~i de instituire a restrictlilor de clJ:culatie in vedereaa executlrii de 
lucrlri hi zona drumului public vilsau pen1ru protcjarea drumului, emis de Ministnil de inteme ~i de 
Ministrul Transportului. 
te.11 Executantul are obliga(ia de a plDle la dispozip.a Acbizitorului, la solicitarea acestuia probe 
pentm atestarea calitltii materlalclor folosite la execufia lucrarilor.in vederea tndepliniril obiectului 
contractului Executantul are obligafia de a utili7.a materiale de calitatea prevlzuta in caietul de 
sarcini. 
10.13 Executantul at"e obligatia de a lua, in. calitate de angajator, toate masurile prevazute de Legea 
nr. 319/2006 si H.G .nr. 1452/2006 pe toata durata de executi.e a lucrarllor. · 

Art. 11 - Obligatfile ACBIZITORULUI 
11.1 Jnainte de tnceperea lucmilor achizitorul are obligapa de a emite ordinul de incepere a 
execupei luarlrilor. 
11.2 Aclllzitorul are obliga~a de a pune la dispoziJia executantului, mra plat&, daca nu s-a eonvenit 
altfel urmitoare!e: 
- amplasamentul luCiirii, liber de sarcini: 
- suprafefele de teren. necesare pentru depozitare ~i pentru orgmii7.a:re de ~antier; 
11.3 Achizitorul se obligii s! reoepfioneze lucrmile executate, care fac obiectul prezentului contract, 
in confomiliate cu cele prevazute in ~etul de sarcini si m comanda. 
11.4 Achizitorul are obliga~a de a pune la dispozipa executantului intreaga documentatie necesad 
pe:n1ru CXecuPa luerArilor contractate, fir! platl. 
11.S Achizitorul are obligapa de a examina §i mAsura lucrarile care devin ascunse In eel mult 2 zile 
de la notificarea executantului. 
· 11.6 Acbizitorul este pe deplin rmponsabil de exactitatea documentelor §i a oriclror 
:fumizate execWantului precum ~ pentru dispozipilc §i livr!rile sale. 
11.7 Achizitorul va pliti contravaloarea lucmrllor executatc,.pe b82.8 verificArii si 
reprezcntanjii Aclrlzitorului, a situatiilor de pltim insopte de dooumente justifi 

5 



avindu-se in vedere lucd1rile efectiv (real) execll1llte, calitatea luairllor ~i celelalte criterii de 
evaluare. 
11.8 - (1) Adlizitorol are dreptu1 de a controla, verifica ti misura caotitatea de 1nciari exewtate. 
(l) Acbizitcrul are dreptul de a identi.fica existenJa ecbipamentelor pe teren impreuna cu Bxecutantul. 
11.9 Aehizitorul are dreptul si coordoneze, sl asigure supra.veghma tehnicl, controlul, verl:.ficarea 
'i receppa lucrarilor, corespunzator, raspundnd pentru nmurile dispuse. 
11.10 Achizitontl se obligi si p1ileascl executantuJui pretul cuvenit pentru executia ~ finalizarea 
Jucrllrilor co.mandate. 

Art 12 - Sanqiuni pentru ndndeplinirea culpabili a obllgafiilor. Clam.a penali 
12.1- (1) Pentnt neexecutarea la termen, neexccutarea totall sau partiali, precum Ji pentru executarea 
necorespl.ID2ltoare a tmeia sau mal multora dintre obligatiile asumate ~i/sau care ti revin, partea in 
culpl dspunde fall de cealal1i parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului 
Con1ract ~ legii, in miisura tn care pil1ile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat 1n culpl prin 
simplul fapt al neindeplinirii sau indeplinirii neco~umitoare a obligatfilor sale, daci nu probea7A 
existenta lmei cauze care sl ii exone:eze de lispundere juridic&, potrlvit legii. 

Se considera neexecutare rotali1 a <Antractului situatia 1n care una dintre parµ nu i~k .. 
indeplineste niciuna dintic obligatiJle asmnate silsau care ii revin, nici chiar dupa trecerea duratei 
prevazute in art.12.3. sau, dupa caz, art.12.4. din Contract. In interiorul temlenului mentionat se 
calculeaza penalitati de intarziere, potrivit Contractului. Toate celelalte situatil de neindeplinire a 
uneia sau mai multora dintre obligatiile asum.ate si/sau care ii revin reprez:inta. neexecutare parlfala a 
Contractului 

Se co.nsidera executare necorespwzzatoare a Contractului acea situati.e in eare una dintre parti 
nu isi indeplineste una sau mai mwte dintre obligatiile esentiale asumate si/sau care ii revin, ori nu isi 
indepliniste in mod repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, in conditiile calita:tive si de 
conformitate asumate prin Contract si/saa impuse de lege. 
(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele priviroare la obiectul Contractului, pretul Contractului, 
durata Contractuhtl, executarea Contractului ( subcontractarea), documentele Contractului, obligatiile 
principale ale partilor, garantille referitoare la con.tract, sanatatea si securitatea muncii, protectia 
mediului, Jegislatia, regleaumtarile si standaroele teboioe.1 de calitate, de mediu, de personal etc. 
aplicabile. protectia patrimoniului cultoral, alte clauze care protejeaza interesul public aferent 
contractului de achfaitie in cauza. 
(3) Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre Beneficiar se face, la alegetea Bcneficiarului, prhi. . 
deducerea din valoarea Contractului a daunelor-interese moratorii silsau compensatorii, prin rqinerea 
garanfiei de buni cxectit;i.e sau prin mmarire in conditiile legii. 
(4) Pentm obligatiile ne:indeplinite din cauz.a incalcarii sustinerii la care &-a angajat, tertul sustinator 
va raspunde in solidar cu Execut.antul. 
12.2 Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligati.ilor asumate sUsau care ji revin, 
Execatantul daton:aza Beneficimului, ou titlu de penalitati pentm intmiere, o suma in cuantum de 
0,1 % pentru :fiecare zi de dupa scadenta, caloulata la valoarea lu.cmilor executate cu intarziere, pana 
la indepfurlrea obligatiei. 
12.3 Pentru neplata la termen a facturilor, AchizitoruJ datoreaza Executantului o sum.a. cu. titlu de 
penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de dupa data scadentei sumei faeturate, in cuantum de 0,1 % 
din vatoarea facturii neonorate in termen, p8ni la acbitare. 
12.4 - (1) Penttu neexecutarea tota1a a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, Executantul are 
obligatia de a plati Beneficiarului, cu titlu de daune oompensatorii, o suma in cuantum de 20 % din 
valoarea total.a a Contractului exprimata la art.S din acesta. 
(2) Jn cazu1 in care executarea este Il\1Illai partiala, dar este corespunzatoare, suma 
alin. 1 se calculeaza proportional cu nivelul Lucrarilor neex.ecutate. Daca nu se poate s 
neexecutarii Contractului ori pentru executarea totala, dar necorespunz.atoare, ~ 
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Beneficiarului daune co:mpensatorii in cuantum de 100/0 din valoarea totala a Contractului, inclusiv, 
daca este cazul, a actclor aditionale .la acesta. 
(3) Jn eazol in care execatarea este partiala si, totodata, necorespumato~ Hxecutantul datoreaza 
Beneficiarului , cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantwn de l S % din valoarea totala a 
Contractului, inclusiv, daca este cazul, a actelor sale aditionale. 
( 4) In situatiile prevazute la alin. 1, 2 si 3 din prezentul articol, Beneficiarol nu este dator sa probeze 
existenta silsau intinderea prejudicului suportat (can.ctaul indemnitar al clauzei penale). 
Contmvaloarea cotei procentuale prevazute la alin. 1, 2 sau, dupa caz, 3 din preze.ntul articol se 
deduce din valoarea Con1nwtului. 

Art. 13 • Garanjia de buna oecutfe a eontradului 
13.1. - (1) Cuantumul garantiei de bun! executie a contrectului este in procent de 10 % din valoarea 
ftrl TV A a contraetului subsecvent, respeetiv suma de 177.04S,61 lei . 
Fonna de constituire: 
- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantmc emis in conditfile legii de o societate 
bancarA, tn conditiile art. 40 • alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, care devine anexi la contract, 
prevederile art. 36 alin. (3 ~ 5) dinH.G. nr. 395/2016 aplicindu-se corespumiitor, 
• prin retineii suooesive din sumele datotate pentru mcturi partiale, pe perioada de derulare a 
contractu1u.i, in conditiile art.40 .. alin (3 ~ 9). 
(2) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin reiineri succcsive, executantul are 
obligatia de a descbide la unitatea Trezoreria Statul.ui din cadni1 organului fiscal competent in 
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia achizitmului. Suma initiala care se 
depune de catre executant in contul do disponibil astfel deschis nu lrebuie sa fie mai mica de 0,5% 
din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractul~ acbizitorul unneazi si alimentez.e acest 
cont de dispom'bil prin repneri succesive din sumele datorate ~i euvenite executantului pftnl la 
concurenta sumei stabilite drept garaotie de blJDa executie in documentatia de atribuire, respect.iv 
10%. Executantul va inscrie distinct pe fiwturile cmise, cuantumul garantiei de buna executie si 
·contu] in care aQeSta va fi virat. 
(3) Executantul se obligl sl conslituie garanpa de buni executie in tennen de 5 zile luedtoare de la 
data se:mnlrii eontractului subs~ent, de cltre 8Dlbele plqi. . 
13.2. - (1) fn situatia in care pirtile convin prelungirea tennenului de executie pentm orice motiv 
(inclusiv forfa majora), &ecutantul are obligapa de a prelnngi valabilitatea garanpei de bunl 
executie. in maxim 3 zile de la data inti:Brli tn vigoare a actului aditional. 
(2) Garanti.a de bunA execupe ce se va prelungi va fi valabill de la data expiririi celei initiale pe 
perloada de prelungire a termenului de executie pin! la semnarea procesului-verbal de receppe. 
13.3 Achizitorul se obliga sii. elibe~ garantia pcntru participare 1i sa emita comanda (optional) 
numai dupl ce ex.ecutantul a flicut dovada constituirii garantiei de bunl execu~e. 
13.4 Achizitorul are drep1Ul de a emite pretenµi asupra gara.n1ie.i de bum execufie. oricand pe 
parcum1l indeplinirii contractului de achizipe publicA, in limita prejudiciului creat, tn caml in care 
executantul nu ifi indeplinepe din culpa sa obligatille asumate prin CONTRACT. Anterior cmiterii 
unei pretenµi asupra gamntiei de bunt execuµe achizitorul are obligatia de a notifica pretenfia aW 
executantului, cAt ~i cmitentului instrumentului de garantare, preci7And obligatiile care nu au fost 
respectate, precum §i modul de caloul al prejudiciului. In silua1ia executlrii garan1iei de bunl 
execupe, partial sau total, executantul are obligapa de a retntregii garanpa in ca\JU raportat la restul 
mmas de executat. 
13.S Achizitorul se obligi si :restituie garanJia de buna exeoupe a contractului in 
la Art. 42 al.in( 4) din HG 39512016. 
13.6 Garantia se elibcreaza pe baza de ccrere la care se anexeaza procesol 
lucrarllor, respective procesul verbal de recepti.e a lucrarilor. 
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13.7- Garantia astfel constituita ~ destinata acoperirii eventualelorprejudicii suferice de Achizitor 
in executarea prezentolni contract, sau in cazu1 rezilierii contraetului din motive imputabile 
Executantului, precwn si in cazul prejudiclilor produse in execnfal1'a luerarilor prevazute la art. 4 din 
con1ract, din vina Executantului, ori in alre situatii prevazute de lege. Jn cazul in <:are prejudiciul 
produs Achizitorului este mai mare decat cwmtum'Dl garentiei de buns cxecutie, Executantul este 
obligat sa-1 despagubesca pe Achizitor integral si intocmai. 

Art. 14 - inceperea p executia lucririlor 
14.1 ExecutaDtul are obligapa de a incepe efectual:ea operatiwillor specifice pieWzute tn caietul de 
sarcini la ordinul scris al Acbizitotuhli. Lucrarile se efectueaza pe baza program:ului saptaminal/hmar 
transmis de autoritatea contractanta. 
14.2 tu cazul in c.are executantul 1DtJnie tnceperea luctirilor, tenninarea pregltirilor sau daci nu ~ 
indepline~ indatoririle predzute la 10.1. alin (1). achizitorul este indreptAfit sl-i fixeze 
ex.ecutantului un termen plni la care activitatea si intre tn nonnal ~i sl il avertizeze ca, in cazul 
neconformJrii, la expirarea termenului stabilit .Ii va rezilia contractul. 
14.3 - (1) Aohizitorul are dreptul dell supravcgbea des~ executiei lucrArilor ~de a 8tabili 
confomlitatea lor cu specificaliile ~ anexele la con1raet. Pittile contractante an obligapa de f. 

notifica, in scris, una celeilalte. identitatea reprezentantilor lor atestati protesional pcntru acest scop, 
~ anume responsabilul tebnic cu execupa din partea executantului ,i dirigintele de pntier sau, daci 
este cazul, altl persoanl fizicl sau juridiCA atestatl potri.vit Jegil, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantu.lai achizitorului la J.ocul de munc8., tn 
ateliere, depozite Ji oriunde tp des~ ectivitilile legate de indeplinirea obligajiilor aswnate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lu~or ascunse. 
14.4 - (1) Materialcle trebuie sl fie de calitatea prevl.zuti in documentapa de execupe; verificlrile 'i 
testlrile materialelor folosite la executia lucmilor precum ~ oondip.ile de trecere a recep}iei 
provizorii oi areceppei finale (calitative) sunt descrise tn anexa/anexele Ia contract. 
(2) Executantul are obliga1ia de a asigura instrumentelet utilajele ¢ materialele necesare penttu 
verlficarea, misurarea ~ testarea lucririlor. Costul probelor ~i mcercirilor' inclusiv man.opera. revin 
executantului. 
(3) Probele neprevezute ~ comandate de achizitor pen1Ju verlficarea unor lucrari sau materiale puse 
tn operl vor fi suporta.te de executant daci se doved~te ca materialele nu sunt ~unmtoare 
calitativ sau cl manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. tn oaz contrar, 
acbizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

Art. 15 .. intinierea fi sistarea lucririlor 
15.1 in cazul in care: 

i) volumul sau natuta lucdrilor neprevAzute; sau 
U) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau 
iii) orlcare alt motiv de tntirziere care nu se dator~ executan:tului fi nu a survenit prin 

mcilcarea conb:'actului de catrc acesta, 
indreptitesc executantul de a solicita prelungirea tennenului de executie a lucmilor sau a oric&ei 
J>l11i a acestora. 

Art. 16 - Finalizarea lucririlor 
16.1 Ansamblul lucrarilor sa~ dacl este cazul, oricare parte a lor, prevazut a :fi finalizat tntr-un 
tcrmen, trebuie finaliz.at in termenul convenit, tennen care se calculeaza de la data inceperii 
lucrarilor. 
16.2 - (1) La :finallZarea lucrlrilor, exeoutantul are obligapa de a notifica, tn scris, ac 
sunt indeplinite condipile de receppe solicitind acestuia convocarea comisiei de recepp 
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(2) Pe baza situatiilor de lucr8ri exec~ confirmate §i a constatmilor dcictuate pe teren. acbizitorul 
va aprecia dacl suni intrunite condiPfie pentr:u a convoca comisia de receptie. 
16.3 Comisia de receptie are obligapa de a constata stadiul tndeplinirli contractului prin coreJ.area 
prevederilor acestuia cu documentatia de execuiie 'i cu reglementirile in vigoare. tn functie de 
constatlrile filcute. acbizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. 
16.4 ~ (l) Receptia lucrarilor se efectueaza in wnformitate ai Regulamentol privind efectuarca 
receppei lucWilor de fntre1inere .si serviciilor de intretinere si repamtii curente la drumurile publice 
Jndioativ AND 51412000. 
16.S Executantul se obli~ sa raspunda pentm viciile ascunse ale materialelor procuratc si utilizate 
de accsta in vederea . iDdeplinirii obiectului contractului, si pe cele ale lucrarii, dupa ce a fost 
receptionata de catre Adiizitor. 

Art. 17 ~ R"eptla lucrlrilor 
17.1 Potrivit .. Regnlamentului privind e1ectuarea receptiilor luc.rarllor §i serviciilor de fn1retiocre ~ 
reparatii curente la drumurile publice" - indicativ A.N.D. 514--2000, aprobat prin Ordinul Directorului 
General al AND nr. 134/2000, lucrlrile ce fac obiectul prezentolui contract se receptioneazl intr~ 
singUii taza, la solieitarea executantului. 

Art. 18 .. Modalitiji de plati 
18.1 Achizitorul se obligl sl pliteasci pretu] lucrlrilor executate tn tennen de eel mutt 30 de :z:ile de 
Ja primirea facturii de cltre acesta, dupl cum urmeazi: 

pentru factorile emise !}i comunicate autoritifil contractante pini la data de 14 ale lunii 
inclusiv, plata se face in intervalul 24-30 ale lunii; 

- pentru fucturilc etnise ~ comnnicate autorltlfii contractante lncep4nd cu data de 15 a fieclrei 
luoi, pla1a se va face in intervalul 24-30 ale lunii UIJllltoare. 

UU Plata lucmrilo:t se face periodic, tn conformit.ate cu situap.ile de lucrari insusite de Achizitor. 
18.3 (1) In vederea efectuarli platil luclirilor executate se vor trimite la Achizitor urmatoarele 

documente: 
factura; 
situatie de lucrari la sfirsitul lunii sau la sftlrsitul luc.rarii, semnatJi de execut.ant si confinnata 
de repre:r.entantul Achizitorului ; 
masuratori de executie care sa cuprinda: DJ, pozi.pe KM si canti~e de luc.rarl executa.te, 

semnatl de executant si care va sta la bar.a intocmirii situaliilor de lucrliri; 
Prestatfile executate se consemneaza rn documen.tele primare, completate de executant. 
Documentele primare agreate de beneficiar sunt : 

avize de expedipe 
bon cantar electronic pentru materiaJe 
raport GPS pentro autovehicule 
rapoarte :zilnice pentru utilaje ~ echipamente 
centralizatoare de activitate 
mcturi. de materiale 
alte documente ce pot certifica cantitatea ~i caHtatea luomilor 

(2) SituaPile de lucriri vor fl blsoP.te de procesele ve.bale de lucriri si de certificatele de calitate 
pentru materialele folositc , buletine de incercare, verifi~ miisurltori si vor purta viza 
responsabilului cu calitatea. 
18.4-(1) Ex.ecutantul este lispwiUtor de corectitudmea §i exactitatea datelorinscrise tn situatfile de 
lucriri, plata sau facturi ~i se obligi s! restituie sumele incasate tn plus, calculate tn m 
(2) Prezentarea cu date eronate sml incomplete, ~ de prevederile legil ¢ ale 
achizitie, a facturilor spre decontare, fuce sa nu curgl tennenul de plat!, daca Benefi 
&ecutantul despre neregulilc constatate in interiorul tennenului de plata. Un nou t 
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curge de la confinnarea primirii de cii1le Beneficim a noii ficturl prezcntate de citre F.xecutant, 
completatl cu date corectc, po1rivit legli vi contractului. 
18.S Lucrlrilo executate tn a&ra celor previzute, sau &rA dispozitia achizitorului, precum si ccle 
care nu respectl prevederile CODtractului, flII a exist& tn acest ~ o dispozitic scrisl a achmtondui, 
nu v~ ii p1ltite Bxecutantului. 
18.6 AchizitonU nu va efectua, iar Executantol nu va solicita plati in avaas. 
18.7 Plata facturii finale se va face, dopl veriticarea fi acceptarea. situaifei de plati de.furltive de citrc 
achizitor. Dael verificarc:a se prelungeft:e din diferite motive, dar, in special, datoriti unor eventuale 
litigil, contravaloarea lucdrilor a1m nu sunt tn litigiu va fi platitl imediat. 
18.8 Contrac:tu1 nu va fi considerat terminat pftna c&nd proccsul-verbal c1e receptie a Jucrarilor nu va 
fi semnst de comisia de recepfie, care confinnl cl lucrkile au fost executate conform contraatului. 

Art. 19 - lneetarea eontraa;tulai 
19.1 Prezentul contract tnceteazl tn conditiile legll , in urmatoarele cazwi: 

a) la expirarea duratei peotru care a fost tncheiat; 
b) la fndeplinitea obiectulu! preuntului c.ontraet; 
c) la o data anterioara celei pentTU care a fost incheiat, prin acordul de vointa al psrtil01 

contractante; 
d) in caz de forta majora; 
e) prin cJenun1are unilatemll de citre .Aclllzitor tn C8Z\ll m care Bxecutantul nu face dovada 

constituirii garanfiei de bunfi executie tn termenul .P condipile contractuale. 
f) • Prezent\11 contract tnceteazi in conformitate cu c:lispozitfile dreptului comun pieCUID 'i prin 

denunfare unilateralii tn oricare dintre situapile rcglementatc de art.222 alin.(1) ~ (2) p art.223 aUn. l 
litera a) ~ b) din Legea m.98/2016 privind achizifiile publioo. 
19.2 - (1) Achizitorul poate re'Lilia contractul de plin drept, dupa aoordarea unui preaviz de 15 zile 
Executentului, in oricarc dintre situatiile urmatoare, dar nelimitanclu-se la aoestea, Executantul 
nefiind indreptatit sl pretinda nicio swnl repreuntand daune sau alte prejudicii ca unnare a rezilierii 
contractului subseovent de exewtie luaari: 

a) Bxecut.a.ntul nu exccutl lucrtrile conform contractului subsecvent, caictului de ~ini ~ 
comanda; 

b) Execumntul nu se confomiea:zA tntr-o perioadl. de timp rezonabill, noti&lril em.ise de 
reprezentaotu1 Acbizitorului care ii solicita remedierea executarii necorespuozatoare sau neeocecutari; 
obligatiilor din contract ~ care afecteaza in mod grav executarea corespunmtoare si la timp ~ · 
lucrarilor; 

c) Executantul subcontracteazl in alte conditii dedt cele prcvhute la art.23; 
d) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate :6. dovedita prin orlce mijloc de 

proba pe care Achizitonu i1 poate justiftca; 
e) aparitia oric.arei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului subsecvent 

de lucrari; 
f) Executantul esueaza in a fumiza garantiilc sau persoana care fumjuaza garantia nu este in 

masora sa isi indeplineasca angajamentele. 
(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al siu potrivit contractului de lucrari, Achizitorul este indreptatit 
sa execute intreaga valoare a garantiei de buna ex.ecutie. 
19.3 In situatia neindcplinirii obligatiilor contractuale de catre Bxecutant, 
desfilsora singur activitatile oontractate &au poate contract.a o a treia parte, pe ch.el 
Exeautantului. Raspunderea Bxecutantului penttu intarzierile si daunele produse 
executia oont.Tactului subsecvent va subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei re 
SUS, 
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19.4 La momentul rezilierii contractului subsecvent sau la prlmjrea notificarii in acest sens. 
Executantul va lua masuri imediate pentm fina}j:r.area lucrarilor prin forte proprli sau cu terta parte in 
fim.ctie de natum luaarilor, astte1 incat oosturile afe.rente sa fie minime. 
19.5 De indata ce va fi posfbil, dupa momentul n2ilieril, reprezentantul Achizitomlui va certifica 
valoarea lucrarllor si toate sumele cuveuite Bxecntanhllui la data rczilierli. 
19.6 F!rii a a.duce atingere dispozitfilor dreptulni comun prlvind incetarea contractelor sau dreptului 
achizitorulni de a solicita. constatarea nulititii absolute a eontractului de acbizitie publici, in 
conformitate cu dispozitiile dreptului oomun, acbizitorul are dreptul de a denunta llllilateral 
contmctuJ de acbizipe publki in perioada de valabilitate a accstuia tn una dintre urmltoarele situatii: 

a) executantul se a:fia, la momentul atribuirli contractului., in una dintre situaPlle care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atnl>uire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice; 

b) Contractul nu ar fi trebuit sa fie atrlbuit executantului respectiv, av&ld tn vedere o tncilcare 
gravil a obligaµilor care rezoltl din legislapa emopeanl relevanti fi ~ a fost constatati printr-o 
decizie a Cmiii de 1ustiiie a Uniunil Europene. 
19.7 1n. situap.a intriirii executantului in procedura insolvmtei, contractul se consideri denuniat Ja 
data expidrii unui termen de 30 de zi.le de la recepJionarea solici~ achiiitorului privitoare la 
posibilitatea executlrii obllgatiilor contrac1uale, transmisi ht conf'ormitate cu art. 123 din Codul 
insolventei, dacl administratorul judiciatlJichidatorul nu rlspunde solieitmi. fn acest caz, 
ex.ecutantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzAtosrc pentru partea din oontract 
executati p!na la data dcmintkll unilaterale a contractului. 

Art. 20 .. Aliguriri 
le.I - (1) Executantul va incheia. inainte de inceperea lucrlrilor, o esigurace ce va cuprinde toate 
riscurile ce ar putea apare privind lucrlrile executate, utilajele, instalapile de lucrn, echipamentele, 
materialele pe stoc, personalul propriu ~ reprezentao1il tmputemiciti si verifice, sa testeze sau sll. 
receptioneze !um.rile precum ~i daunele sau prejudiciile aduse cltre teJte persoane fizice sau juridice, 
coutravaloarea primeJor de asigurare urm&ld a fi suportata de d.m> executant din capifulul 
"Cheltuieli indirecte". 
(2) Bxecutantul va prezenta achizitorului, ori de cite ori i se va cere, polita sau poli:tele de asigurare. 
20.l Achizitorul nu va fi 113Sponsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaf:ii plltibile prin 
Iege, tn privinta sau ca urmare a unui accident sen ptejudiciu adus unui muncitor sau wtei persoane 

"" engajate de executant, cu exceptia onui accident sau prejudiciu rezultind din vina persoanei 
achizitorolui, a age:ntilor sau a angajatilor acestora. 

Art. ll - Masgri privind securitatea si sanatatea in munca. Masurl privind apararea i:mpotriv.a 
inc:endiilor. 
21.l - (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de mun~ 
evenimenteJor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de 
ecbipa.mentele tebnice (utilaje, instalati.i etc.) si de mun.ca, procedeelor tehnologice utilizate, sau de 
catre lucratorii sai si cei apartinand soeietatilor care desfasoara activitati pen1ru antreprenornl general 
(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanata.tii in mnnca nr. 319/2006 si 
a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006) precum 
si orice modificare legislativa aparuta pc timpul desfasurarii contractului. 
(2) In cm1l producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in 
desfasurata de Executant, a.cesta va comunica si cerceta accldentul de munca, ev 
prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Mun 
produs evenimentul. 
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(3) l.Alcrarlle de inttetinere se vor executa cu respectarea intocmai de catre pemonalul Bxetutantului, 
a. lcgislatiei de securitate si sanatate in munca si apamre impotriva incendiilor, functie do tipu] 
lucrarii si de telmologiile de lucro apticate. 
21.l Pentru activitatile pe care le desfasoara, Bxecutantul este singwul teqlonsabil de respootarea 
legistatiei in vigoare privind aecuritatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor. 

Art. 22 • Amendamente 
22.1 - In cazul in care se aduc modificari contractului subsecvent de executic, acestea trebuie sa 
respeete prevederile Articolului 221 si ale Articolului 222 din Legea prlvind a.cbizi.tiilc publice nr. 
98/2016, precum si ale Articolelor 23 alin, 9, 164 si 165 din HG nr. 39512016. 
22.2 - Plrtile contraotante au dreptul, pe dmata indeplimrii contractului subsecvent, de a conveni 
modificarea clauulor con1raetului, prin act aditional, rn cazul aparitiei unor circumstante care 
lezeazl int:eresele comerciale legitime ale acestom Ji care nu au putut ti prevhute la data incheierii 
cont.ractului. 
22.3 - Actele Aditionale incheiate nu trcbuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului 
procedmii de atn"boire, prin aoularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza camia ofertantu1 

a fost declarat castigator in unna finalizarli ~ de etn'buire. 

Art. 23 • Subeontradanji 
23.1 - Bxecutantul nu are dreptul de a incheia coot:mcte cu subcontraotanti nedeclarati in cadrul 
ofertei sau fara acotdul Acbi2itorului. 
23.2 - Exeoumntul are obligatia, in cazul in care subcontmcteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desenmati in aceleasi oonditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
23~. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incbeiate 
cu suboontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datelc de recunoastere ale acestora, prewm si contractele 
incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract. 
(3) Conttactele incheiate intre comraotant $i subcontractantii trebuie s! contin! obligatoriu, eel pulin 
unnltoarele elemente: 

a) activitltile ce unnem a fi subconlradate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcon1ractanti; 
c) valoarea aferenti prestapilor noilor subcontractanfi. 

13.4 - (1) Autoritatea contractanti efectueazi pJa(i corespunmtoare pftrtii/Plt1llor din com:t-.·.-er. 
tndeplinite de cltre subconttactantf.i prop~ in oferta, dacl acqtia soliciti, pentro servicii prestate 
Executantului potrivit contractului dintte Ex.ecutant ~i subcontractant tn conformitate cu dispozitiile 
legale aplicabile, atunci cind natura coatractalui permite acest lucru fi daci subcontractanPi pr~ ~~ 
au exprimat opfi.unea in acest sens. 
(2) Subcontractorii 1'i vor cxprima Ja momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la 
momentul introducerii acestora in conttactu.l de aclrizipe publi~ dupi caz, optiunea de a fi platiti 
direct de cltre auto.ritatea con'lmctanta. Autoritatea contractanti efectueazi platile dllccte cltre 
subcontractanpi agreap doar atunci cind prestatia acestora este confumat! prin documente agreate de 
toate cele 3 parti, respectiv aut.oritate contractantl. Executant ~i subcontractant sau de autoritatea 
contractan1i ~ subcontractant atunci cAnd, in niod nejustificat, Executantul blocheaza confumarea 
execut!rli obligatiilor asumate de subcontcactant. 
(3) Bxecutantul va prezenta la incheierea con1ractului de achiziP,e publicl sau atunci cand se .introduc 
noi subcontractanP., contractele incheiate tntre Bxecutant §i. snbcontractant/subcontrac · nominali · 
tn ofertl sau declarap ulterior, astfel tncat activi~e ce revin acestora, prec 
prestatiilor, sl fie euprinse in contractul de achizitie publici. 

23.5 ~ (1) Executantul este pe deplin raspunzat.or fata de Acbizitor de modul 
oontractul. 
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(2) Subcontnwtantul cste pe deplin raspunutor fata de Bxecutantal de modal in care isi indeplinate 
partea sa din contract. 
(3) Suboontractantul nu arc dreptul de a subeontrac:ta unor terte pmti partea de amb:act incredintata Jui 
de catre Bxecutant. 
23.6 Bxecutantut poate schimba oricarc subcontractant daca acesta nu si-a irulepliuit par:tm n din 
contract. Bventuala scbfmbare a subcontractantilor efectuati pe parcursul derularii prezentului con1ract 
nu trebuie si conduca la modifiCBJCa propuncrli telmice sau fuumciarc initialc si va fi notificall supusli 
aprobirii prealabile a Aohizitorului. 
23.7 Niciun contract de subcontractare incheiat de Bxecutantul nu va crea taporturi cont:ractuale intre 
subcolitmctmt si Acbmtor. 
23.8 Bxecutantul va raspunde pe:ntru actete si faptele subc.ontractantilor sm si ale expertilor, agentilor, 
salariatilor accstorB, ca si cum ar fi actele sau faptele · Executantul~ ale expcrtilor, agentilor sau 
salariatilor acestuia. 

Art. 24 - Ceshmea 
24.1 Executantol poate transfera total sau partial creantele rezultate din prezentul contract. 
24.2 Cesiunea creantetor nu va exonera executantul de nici o responsabiJitate prlvind garantia sau 
orice alte obligatii asum.ate prin contract. 

Art. 25 -Forta majori 
25.l FO$ majora este constatatl de c autoritate competentl. 
25.2 Porta majorii exonereul pl.r1ile contractante de tndeplinhea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toat! perioada in care aceasta action.cad. 
25.3 tndeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acp.une a fo.rtei majoret dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau p~or pinl la aparilia acesteia. 
ZS.A Partea contractan1! care invoca fo$ majorl are obligepa de a notifica celeilalte pirti. imediat ~ 
in mod complet, producerea acesteia Ji sl ia orice misuri care ti stau la dispozitie in vederea limitllrii 
consecintdor. 
25.S Dael foita majo!i acti.oneazi sau se estimeul cl va aopona o perioada m.ai mare de 6 luni, 
fiecare pam: va avea clreptul sa notifice cele.iJalte pirti !ncetarea de plin drept a prezentului contract, 
ftri ca VJeuna din pltti si poati pietinde celcilalte daun~interesc. 

-~ A.rt. 26 - Soloiionarea Jitigiilor 
26.1 Achizitnrul ~ executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabill, prln 
tratative directe, orice netntelegere sau disputi care se poate ivi tntre ei in cadru1 sau tn legituri cu 
tndeplinirea contractului. 
26.2 Dael, dupl 15 zile de la tnceperea acestox tzatative neo:ficiale, achizitol111 §i ex.ecutantul nu 
re~ sa rezolve in mod amiabil o divergent' contractuall. fiecare poate solicita ca disputa si se 
soluP.oneze de citre insfantele judecato~ din Romania. 

Art.17 .. Lim.ha care guvemeui contraetul 
27.1 Llmba care guverneazi contractu.l este Jimba romln!. 

Art. 28 - Comnni~ri 
28.1 • (1) Orlce comunicare tntre p.lrti, referitoare la indeplinirea pi:ezentului con 
1ransmisi tn scris. 
(2) Orice document scris trebuie tnregistrat atAt in mom.en.tul transmiterii cat ~i in m 
28.2 Comuniclrile intre p!i1i se pot face fl prin telefon, telegram§, telex. fax sau e 
confirmiril in scriB a primirii oomunicirii. 
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Art. 29 - Legea aplicabill contractului 
29.1 Contractul va fi interpretat oonfonn legilor din Romftnia. 

PrezentuI coutmct a fost incheiat si semnat in data de // 10/12019 in 2 {doua) exempJare 
original~ cate unul pcmtni fiecare parte. 

Achidtor: 
CONS.IlJULJUDETEAN BUZAU 

~e 

Direcfia E~nomfd 
Director executiv 

Directfa de Admhaistrare a Patrlmoniului sl InvestlUI 
Director executiv 

Direefia Juridiei Ji Administrafie Poblici LocaJI 
Director executiv 
MireJa OPREA 

CONSIL·iUl. JUO,ETS 
"VIZAi' PENT!W CONTRO 

PREVENTJIJ PRO 
Nr, algillu : 4 1 2 APR. l 
Data ••..••.••••.•.•••.••.••.•.••••.• 
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Pretari uitare Ii Valoare mnima pentru eontnctul subsecvent nr .2 
in urma aj111t.ril mmoperei cf. OUG 11412018 

LuC1iri de tnarednete si reparatii pc timp de VARA a drumurilor judetene 
ZONA POGOANELE 

Id Jlt1tuuudl~ 

JOJ Jli'l1UmNBRECDBDITA PETDIPJ>E VARA 
10Ll hllnfflaera ,,.nu ainilbDe 
tn1 •.t un1ama. 

_.....,., 
101.U IDID'lDICll\IUG 

-.provizi.omre Bl.UST 
81pruviz:ion..l'IAmA SPARTA 
~ 

101.2 hlnlbua eommui a mc.nir dn1111111il11r 
101.2.I ~pldl:aml:i dMDuJui 

tratut bunhsid 
lmlCll> 

«llllJlklari aoastBrnmf.e 
1n1 ".I ".I IClllPl1l "i"""< U.111 JJOlll W\UW,J"U 

•excc911n •im&mi ,, rflil1a 
101.3 llltrteblwu Cllrent& a podl11'1111r, ~tlor, pollttdor II 

tutlllrilor 
po4llri 

111 Pn~- caqnilul d platr.miel dnlallel 
111.2. Sdlli si d&Ole)IKVlle 
113 Laerarl ucidtmtal• pmn lllhaccrca dnml1lrilor la area 

IDIClm 
lll.J llll1tuve mat. dlte de 'flltllti 

"Cmatira l)Jl1ftlmal drumubd dsmadmao de vii1mi 
*Clmtiaplat(onnel dmmul\lf a mtJorilwadutideWSud ... ·-dcpe dmm a IJJocmilordaslmloa cazuto~ 

1113.2 lJaftl.ll4arf mituri Ii DOclde 
•dcsf\mdul Sllllmi 
•dcsfwlfarj pod.-.S 

113A alllle 
113.6 held 1'11>111ar D-400 
113.7 Podet tllbllhir Da=IOOO 

f'OClet i:asellt tip p 

Ex,t!:ll'ftl(ll' 

~ nwaialdofmauto 
JJ!lltaidc CD roaba 
lllltaial Oll IWlll'b&scll'lallta Ji! llcm . nmtcrial cu aalllbuco1allfa )I 2Jtm 
mlltcrial w aldobllculMit.a II Jkm 
....t•••'-' cu mrnbHcntag Ja.Qm 

Tl'anillOtlmaurW CQ -~)I .5hn 
,....,__,,,. llllltmf•l ou. a.at lalOkm 
,._ft~ material cu tlll'il )~Inn 
n_,rvwt tmt.ai.11 cu l llla201cm 
Pirnti diriime circulalle 

samalimanitlaa Ccaniaior 
.. 

.~) 

:&ec:mant: SC BIDRO SALT B-92 SRL 
Reprezentant legal : BAICULESCU Marius George 

cm 
lllUlm6 bet 

UM Anllll (lelflJM) 

""" 1(_271 13~ 

JDC 2.SllO SUI 
JllC 2.000 5UO 

IOOmp 1,9'.20 16.70 

lDO 443 .C0.37 
1Mn... 4000 .., .. ~ 

JQC 1,296 36.H 

IOOml 120 12'-'li 

boo ' 864!.22 

ml 500 15'JO 

me 40 21.84 
m~ 40 2J.114 
:IDll 40 32.76 

ll)C 100 21.14 
JllG 50 21.14 

lOOmo ' M.85 - 10 PSIUP 
ho s 10735.24 
buc 5 35132.1, 
ore so 106-0.5 
ore lfl 106.05 ,..... 1111 106.0'I 
lo ,;nnn IF..77 

IQ J.200 26.21 
to 700 l!,10 
tn ~M IC Rn 

to int 1.r;q1 

fl> ·mr 1F.O 

to 11Y 16.1 
to 100 11.1 
to '700 Ill'-" 
In I inn JG,n 
,_ 'l..,M 1'7G.I. 

buc .. 530..2!1 
TOTAL tan TVA 

CONSILWLJODETEAN BUZAU 

Vafoaru1ulJD1 ciomrut 
sullheYcat 

~lJ.llll.00 

1'29..525.00 
112,200.00 
32.064.00 

17.&!3.91 
129,llUU.UU 

4?,809.44 

27.347.20 

MJI0.88 

76,'!0J>O 

8'13.611 
&'13~ 

lJlOAO 

2.114.00 
J,09'2.00 

424.2S 
9$,332.90 
53,676.20 

175.660.75 
8AK4..00 

8,414.00 
11,454.00 

IW,620.QQ 

31,4S2.00 
J0.,990.00 
l l,.\JOU; 

l .1;n 
l .l.•11• 

II ~.1 
l2,IU6.0U 
12,7611.00 
;n,;au.oo 
.n,wa.oo 
2.Ul.00 

J,770,iCS6.l3 . 

Directia de Admi.nistrarc a Patrimoniului Bi Investitii 
Director executiv 





aferent ACORDULUI·CADRU nr. 46 / 8232 I 06.06.2018 

Preambul: 
In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice ~i a Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin HG 395/2016, s-a incheiat prezentul contract 
subsecvent de lucrari. 
Art. l - Partile 
Unitatea Administrativ Teritoriala JUDETUL BUZAU I CONSILIUL JUDETEAN BUZAU, 
cu sediul in Municipiul Buzau, B-dul N. Ba1cescu nr.48, telefon/fax 0238- 414,1121725507, cod 
fiscal 3662495, cod IBAN : , deschis la Trezoreria Buzau, 
reprezentata prin pre~edinte CHIZITOR, pe de o parte, 

~I 

SC MECAN CONSTRUCT SA, cu sediul oras Patarlagele, com. Patarlagele, jud BUZAU, 
tel/fax 0238 550 539, e-mail : mecancon@yahoo.com, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 
Jl0/267/1994, CUI : 5288452, cont bancar descbis la 
Trezoreria Statului, sue Buzau, reprezentata p de director 
general , in calltate de EXEC UT ANT, pe de alta parte, 

a intervenit prezentul contract subsecvent. 
Art.2 - Definifii 
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract - reprezinta prezentul contract ~i toate Anexele sale; 
b. achizitor ~; executant - pfil1ile contractante, a~a cum sunt acestea numite in prezentul contract~ 
c. preJul contractului - preµil platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului pentru 
tndeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucriirii - locul unde executantul executa lucrarea; 
e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul pfil'lilor, care nu se datoreaza gre~elii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului ~i care face imposibila 
executarea ~i~ respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revolutii, incendii, inWldatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca unnare a Wlei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enWlpativa. Nu este considerat forta majora 
W1 eveniment asemenea celor de mai sus care, tara a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligapilor uneia din parti. 
f. zi - zi calendaristica; an - 365 zile. 
g. Recep/ie finalii, recepfie la terminarea lucrarilor - potrivit ,, Regulamentului privind efectuarea 
receptiilor lucriirilor ~i serviciilor de mtretiflere ~ reparalii curente la dnnnurile publice" - indicativ 
A.N.D. 514-2000, aprobat prin Ordinul Directorului General al AND nr. 134/2000. 
h. Oferta -documentatia ce cuprinde propunerea tehnica ~i propunerea financiara; 
i. Durata contractului - intervalul de timp In care prezentul contract subsecvent opereaza valabil 
intre pfu1i, de la data intrarii lui in vigoare ~i pana la epuizarea convenfionala sau legala a oricarui 
efect pe care 11 produce, inclusiv perioada de garanti_e a lucrarilor ~i eventualele pretentii fondate pe 
clauzele sale; 
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j. Standarde - standardele,reglementarile tehnice sau alte asemenea prevazute in caietul de sarcini 
~i in propunerea tehnica sau care vor intra in vigoare pe durata contractului; 
k. Vicii - aparente : defecte,lipsuri,neconfonnitati,etc., care pot fi sesizate de o persoana diligenta, 
tara a fl nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza; 

Ascunse: defecte,lipsuri,neconformitafi, etc., care pot fi sesizate doar de un specialist sau 
care rezulta in unna unei utilizari in timp ~i care sunt prezente la data receptiei lucrarii in 
cauza; 

Art. 3 - lnterpretare 
3.1 in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este pennis de context. 
3.2 Termenul "zi"sau ''zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
speciflca m mod diferit. 
Art. 4 - Obiectul principal al contractului 
4.1 Obiectul contractului consta in executia lucrarilor de covoare asfaltice pe drumurile 
judetene din judetul Buzau, atlate in administrarea Consiliului Judetean Buzau, in confonnitate cu 
obligatiile asumate prin prezentul contract, cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor 
tehnice ~i standardelor in domeniu si cu caietul de sarcini al procedurii. 
Art. 5 - Preful contractului 
5.1 Pentru executarea, finalizarea si predarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract 
subsecvent, executantul va practica noile tarife unitare rezultate din ajustarea tarifelor utilizate in 
executie in anul precedent, in ceea ce priveste manopera. conform implicatiei in modificarea 
contractului adusa de OUG 114/2018. 
5.2 Pretul pentru indeplinirea prezentului contract, platibil executantului de ci'itre achizitor se 
stabileste folosind noile tarifele ajustate utilizabile in executie in anul 2019, aplicate la cantitatile 
comandate de achizitor si este de maxim 10.238.135,79 lei la care se adauga T.V.A. 
5.3 Executia lucrarilor va fi decontata pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii 
Achizitorului a situatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, avandu-se in vedere 
lucrarile efectiv (real) executate, calitatea lucrarilor si celelalte criterii de evaluare. 
5.4 Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de catre Executant pe baza de 
comanda a Achizitorului, in functie de bugetul alocat al Achizitorului. 
S.5 Ajustarea pretului contractului se face doar in conditiile prevazute la Art.4.2 din acordul-cadru. 
Art. 6 - Durata contractului 
6.1 Prezentul contract intra in vigoare la data inregistriirii la Achizitor ~ i~i pastreaza valabilitatea p~ 
perioada anului 2019. 
Art. 7 - Executarea contractului 
7.1 Executarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contractul 1ncep la data primirii ordinului de 
incepere a lucrarilor din partea Achizitorului ~i se va termina la data stabilita de comun acord pentru 
fiecare nota de comanda in parte. 
Art. 8 - Documentele contractului 
8.1 Documentele contractului sunt: 

- Lista de cantitati maxime~ 
- acte aditionale, dacli exista; 
- caietul de sarcini si anexe1e acestuia; 
- propunerea tehnica si propunerea financiara; 
- Acordul - cadru nr. 46 I 8232 I 06.06.2018 si anexele acestuia; 
- instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna 

execufie. 
- Angajamentul fenn de sustinere din partea unui/unor tert/i (daca este cazul); 

- Contractele de subcontractare (daca este cazul); 
- Acte aditionale daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii co 

2 



8.2 in cazuJ in care pe parcursul executiei lucrarilor se constata discrepante intre prevederile 
caietului de sarcini al procedurii ~i oferta tebnic8/financiara, prevaleaza prevederile caietului de 
sarcini. 
Art. 9 · Proteqia patrimoniului cultural national 
9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre pfil1i, ca fiind 
proprietatea absoluta a achizitorului. 
9.2 Executantul are obligapa de a lua toate precaupile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare 
alte persoane sa nu indepiirteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9 .1, iar imediat dupa 
descoperirea ~i 1nainte de indepartarea Jor, de a in~tiinta achizitorul despre aceasta descoperire ~idea 
1ndeplini dispozitiile primite de la achizitor privind mdepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel 
de dispozitii, executantul sufera 'intarzieri ~i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, 
paqile vor stabiJi: 
a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului. 
Art.10- Obligatiile EXECUTANTULUI 
10.1 - (1) ExecutantuJ are obligatia de a executa ~i finaliz:a lucrarile comandate de achizitor, precum 
~i de a remedia viciile ascunse, cu atentia ~i promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile 
asumate prin contract si conditiile stabilite prin Fisa de date a achizitiei. 
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele. 
instalatiile, echipamentele ~i toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de 
~i pentru contract. 
10.2 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea ~i siguranta tuturor 
operatiunilor executate pe ~antier precum ~i pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 
prevederilor ~i a reglementarilor legii privind calitatea in constructii. 
(2) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu 
acestea sau sunt pe 1raseul ~antierului ~i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre 
traficul propriu; executantul este responsabil pentru orice prejudiciu creat drumului ( definit potrivit 
art. 2 ~i 14 -17 din OG m. 43/1997, republicata ~i modificata) in executarea contractului, prin 
actiunile sau inactiunile sale, precum ~i de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG 
nr. 195/2002). 
(3) Toate activitatile ce trebuie realizate in derularea contractului se vor desra~ura in conformitate cu 
prevederile caietului de sarcini al procedurii precum ~i cu cele ale ,,Nonnativului privind 
administrarea, exploatarea, lntretinerea ~i repararea drumurilor publice" - indicativ A.N.D. 554-
1994. 
10.3 - (1) Executantul are obligatia de a respecta ~i executa dispozitiile achizitorului, referitoare la 
lucrarile comandate. in cazuJ 1n care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt 
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecp.i, in scris, !ara ca obiec1iile 
respective sa 11 absolve de obligatia de a executa dispozitiile prirnite, cu exceptia cazului in care 
acestea contravin prevederilor legate. 
(2) in cazul in care respectarea ~i executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina dificultati in 
executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorul ui. 
10.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corect~ a lucrarilor fata de reperele date de 
achizitor precurn $i de fumizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor ~i resurselor 
umane necesare 1ndeplinirii responsabilitatii respective. 
(2) in cazul 1n care, pe parcursul executiei lucrarilor, smvine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile 
sau aliniamentul oricarei paqi a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, 
pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei 1n care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte 
fumizate de achizitor prin reprezentantii sai. Pentru verificarea trasarii de catre achizitor prin 
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reprezentantii sai, executantul are obligatia de a proteja ~ pastra cu grija toate reperele, bornele sau 
alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor. 
10.5 Pe parcursul executiei lucrarilor ~i a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia: 

i) de a lua toate m!surile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezen"tft pe ~antier 
este autorizata ~i de a mentine §antierul (atat timp cat acesta este sub controlul siiu) ~i 
lucrruile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate ~i ocupate de c~tre achlzitor) in starea 
de ordine necesara evitruii oricarui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura ~i de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protec1ie, 
ingradire, alanna ~i paza, cand ~i unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de 
catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor; 

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe ~i in afara 
~antierului ~i pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice 
sau altora, rezuJtate din poluare, zgomot sau alp factori generati de metodele sale de lucru. 
10.6 Executantul este responsabil pentru mentinerea In buna stare a lucrlirilor, materialelor, 
echlpamentelor ~ instalapilor care unneaza a fi puse m opera de la data primirii ordinului de 
incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii. 
10.7 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor ~i a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia 
in masw:a permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau ill mod abuziv: 

i) confortul riveranilor, sau 
ii) caile de acces, prin folosirea ~i ocuparea drwnurilor ~i ca.ilor publice sau private care 

deservesc proprietatile aflate m posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamapilor, acfiunilor in justitie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor ~i cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in 
legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1}, pentru care responsabilitatea revine executantului. 
10.8 - (I) Executantul are obliga1ia de a utiliza in mod rezonabil dnnnurile sau podurile ce comunica 
cu sau sunt pe traseul ~antierului ~i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul 
propriu; executantul va selecta traseele, va alege ~i va folosi vehiculele ~i va limita $i repartiza 
incarcaturile, in ~a fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea 
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe $i pe ~antier, sa fie limitat, in 
masura in care este posibil, astfel inc~t sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor ~j 
podurilor respective. 
(2) in cazul 1n care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica 

cu/sau care se afla pe 1raseul $antierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor 
instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriv, 
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
(3) Cu exceppa unor clauze contrare previizute in contract, executantul este responsabil ~i va plati 
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, 
echipamentelor, instalafiilor sau altora asemenea, a oricaror drwnuri sau poduri care comunica cu sau 
care se afla pe traseul ~antierului. 
10.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe ~antier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
iii) de a aduna ~i 1ndeparta. de pe ~antier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a refine pe ~antier, pana la Siar$itu1 perioadei de garantie, numai acele 
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii 
obligatiilor sale in perioada de garanpe. 
10.10 - Executantul se obligii de a desp~gubi achizitorul impotriva oricaror: 

i} reclamatii ~i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipament 
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instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu execupa lucrarilor sau incorporate 
in acestea; ~i 

ii) daune-interese, costuri, truce ~i cheltuieli de orice natura, aferente; 
cu exceppa situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de 
sarcini intocmit de catre achizitor. 
10.11 Executantul are obligatia de a r~spunde de semnalizara lucrlllilor in confonnitate cu 
prevederile Ordinului comun nr.1112/411/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
condifiile de 'inchldere a circulatiei ~i de instituire a restricpilor de circulatie in vedereaa execut&"ii de 
lucrari in zona drumului public ~i/sau pentru protejarea drumului, emis de Ministrul de interne ~i de 
Ministrul Transportului. 
10.12 Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului, la solicitarea acestuia probe 
pentru atestarea calitatii materialelor folosite la executia lucr&i.lor.In vederea indeplinirii obiectului 
contractului Executantul are obligaP,a de a utiliza materiale de calitatea prevazuta in caietul de 
sarcini. 
10.13 Executantul are obligatia de a lua, in calitate de angajator, toate masurile prevazute de Legea 
nr. 319/2006 si H.G nr. 1452/2006 pe toata durata de executie a 1ucrarilor. 
Art. 11 • Obligapile ACHIZITORULUI 
11.1 Inainte de inceperea lucr~rilor achizitorul are obligatia de a emite ordinul de incepere a 
executiei lucrarilor. 
11.2 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozifia executantului, tara plata, daca nu s-a convenit 
altfel urmatoarele: 
- amplasamentul lucrarii, liber de sarcini; 
- suprafetele de teren necesare pentru depozitare ~i pentru organizare de ~antier; 
11.3 Achizitorul se obliga sa receptioneze lucrarile executate, care fac obiectul prezentului contract, 
in confonnitate cu cele prevazute in caietul de sarcini si m comanda. 
11.4 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara 
pentru executia lucrarilor contractate, ±ara plata. 
11.5 Achizitorul are obligatia de a examina ~i masura lucrarile care devin ascunse in eel mult 2 zile 
de la notificarea executantului. 
11.6 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor ~i a oricaror alte infonnatii 
furnizate executantului precum ~i pentru dispozitiile ~i livrarile sale. 
11.7 Achizitorul va plati contravaloarea IUcrarilor executate, pe baza verificarii si certificarii de ditre 
reprezentantii Achizitorului, a situafiilor de plata insotite de documente justificative aferente, 
avandu-se in vedere lucrarile efectiv (real) executate, calitatea lucrarilor ~i celelalte criterii de 
evaluare. 
11.8 - (1) Achizitorul are dreptul de a controls, verifica ~i maslira cantitatea de lucrari executate. 
(2) Achizitorul are dreptul de a identifica existents echipamentelor pe teren impreuna cu Executantul. 
11.9 Achizitorul are dreptul sa coordoneze, sa asigure supravegherea tehnica, controlul, verificarea 
~i receptia lucrarilor, corespunzator, raspunzand pentru masurile dispuse. 
11. l 0 Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul cuvenit pentru execu1ia ~i fina1izarea 
lucrarilor comandate. 
Art 12 - Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligafiilor. Clauza penala 
12.1- (I) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partial~ precum ~i pentru executarea 
necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate ~i/sau care ii revin, partea in 
culpa raspunde fata de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului 
Contract ~i legii, in mAsura in care partile nu au convenit altfel. Debitorul este prezwnat in culpa prin 
simplul fapt al neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale, daca nu probe~ 
existenta unei cauze care sa il exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 

Se considera neexecutare totala a Contractului situatia in care una dintre p8.rti nu i~i 
indeplineste niciuna dintre obligatiile asurnate si/sau care ii revin, nici chiar dupa trecerea duratei 
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prevazute in art.12.3. sau, dupa caz, art.12.4. din Contract. In interiorul termenului mentionat se 
calculeaza penalitati de intarziere, potrivit Contractu1ui. Toate celelalte situatii de neindeplinire a 
uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin reprezinta neexecutare partiala a 
Contractului. 

Se considera executare necorespunzatoare a Contractului acea situatie in care una dintre parti 
nu isi indeplineste una sau mai multe dintre obligatiile esentiale asumate si/sau care ii revin, ori nu isi 
indepliniste in mod repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, in conditiile calitative si de 
confonnitate asumate prin Contract si/sau impuse de lege. 
(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul Contractului, pretul Contractului, 
durata Contractului, executarea Contractului (subcontractarea), documente1e Contractului, obligatiile 
principale ale partilor, garantiile referitoare la contract, sanatatea si securitatea mwicii, protectia 
mediului, legislatia, reglementarile si standardele tehnice, de calitate, de mediu, de personal etc. 
aplicabile, protectia patrimoniului cultural, alte clauze care protejeaza interesul public aferent 
contractului de achizitie in cauza. 
(3) Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre Beneficiar se face, la alegerea Beneficiarului, prin 
deducerea din valoarea Contractului a daunelor-interese moratorii si/sau compensatorii, prin retinerea 
garantiei de buna execufie sau prin urmarire in conditiile legii. 
(4) Pentru obligatiile neindeplinite din cauza incalcarii sustinerii la cares-a angajat, tertul sustinato~ 
va raspunde in solidar cu Executantul. 
12.2 Pentru neexecutarea la tennenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care · ii revin, 
Executantul datoreaza Beneficiarului, cu titlu de penalitati pentru intarziere, o suma in cuanturn de 
0,1 % pentru fiecare zi de dupa scadenta, calculata la valoarea lucrarilor executate cu intarziere, pana 
la indeplinirea obligatiei. 
12.3 Pentru neplata la termen a facturilor, Achizitorul datoreaza Executantului o suroa, cu ti.tlu de 
penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de dupa data scadentei sumei facturate, in cuantum de 0, l % 
din valoarea facturii neonorate in termen, pana la achitare. 
12.4 - (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, Executantul are 
obligatia de a plati Beneficiarului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 20 % din 
valoarea totala a Contractului exprimata la art.5 din acesta. 
(2) In cazul in care executarea este numai partiala, dar este corespunzatoare, suma datorata potrivit 
a1in. 1 se calculeaza proportional cu nivelul Lucrarilor neexecutate. Daca nu se poate stabili proportia 
neexecutarii Contractului ori pentru executarea totala, dar necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
Beneficiarului daune compensatorii in cuantum de 10% din valoarea totala a Contractului, inclusiv 
daca este cazul, a actelor aditionale la acesta. 
(3) In cazul in care executarea este partiala si, totodata, necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
Beneficiarului , cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15 % din valoarea totala a 
Contractului, inclusiv, daca este cazul, a actelor sale aditionale. 
(4) 1n situatiile prevazute la alin. I, 2 si 3 din prezentul articol, Beneficiarul nu este dator sa probeze 
existenta si/sau intinderea prejudicului sup01tat (caracterul indemnitar al c1auze1 penale). 
Contravaloarea cotei procentuale prevazute la alin. 1, 2 sau, dupa caz, 3 din prezentuJ articol se 
deduce din valoarea Contractului. 
Art. 13 - Garanfia de buna executie a contractului 
13.1. - (1) Cuantumul garan?ei de buna executie a contractului este in procent de 10 % din valoarea 
rara TV A a contractului subsecvent, respectiv swna de 1.023.813,58 lei . 
Fonna de constituire: 
- prin virarnent bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate 
bancara, in conditi.ile art. 40 - alin. (l) din H.G. nr. 395/2016, care devine anexa la contract, 
prevederile art. 36 alin. (3 - 5) din H.G. nr. 395/2016 aplicandu-se corespunzator, 
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a 
contractului, in conditiile art.40 - alin (3 - 9). 
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(2) Jn cazul in care garantia de buna executie se constituie prin ref,ineri succesive, executantul are 
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in 
aclministrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma initiala care se 
depune de catre executant in contul de disponibil astfel deschls nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% 
din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaz~ sa alimenteze acest 
cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate ~i cuvenite executantului pana la 
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire, respectiv 
10%. Executantul va inscrie distinct pe factwile emise, cuantumul garantiei de buna executie si 
contul in care acesta va fi virat. 
(3) Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie in termen de 5 zile lucri.toare de la 
data semnarii contractului subsecvent, de ciitre ambele paqi. 
13.2. - (1) in situatia in care pfil1.ile convin prelungirea tennenului de executie pentru orice motiv 
(inclusiv forta majora), Executantul are obligapa de a prelungi valabilitatea garanti.ei de buna 
executie, in maxim 3 zile de la data intrarii in vigoare a actului adiponal. 
(2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe 
perioada de prelungire a tennenului de executie p"ma la semnarea procesului-verbal de receptie. 
13.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bun~ executie, oricdnd pe 
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care 
executantul nu i~i indepline§te din culpa sa obligatiile asumate prin CONTRACT. Anterior emiterii 
unei pretentii asupra garanfiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat 
executantului, cat ~i emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost 
respectate, precum ~i modul de calcul al prejudiciului. in situatia executarii garantiei de buna 
executie, partial sau total, executantul are obligapa de a reintregii garanpa in cauza raportat la restul 
ramas de executat. 
13.4 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de bunli executie a contractului in conditiile prevazute 
la Art. 42 a1in(4) din HG 395/2016. 
13.5 Garantia se elibereaza pe baza de cerere la care se anexeaza procesul verbal la terminarea 
lucrarilor, respectiv procesul verbal de receptie finala a lucrarilor. 
13.6- Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventua1elor prejudicii suferite de Achizitor 
in executarea prezentului contract, sau in cazul reziHerii contractului din motive imputabile 
Executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor prevazute la art. 4 din 
contract, din vina Executantului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul 
produs Achizitorului este mai mare decat cu.antumul garantiei de buna executie, Executantul este 
obligat sa-1 despagubesca pe Achizitor integral si intocmai. 
Art. 14 - Inceperca ~i executia lucrarilor 
14.1 Executantul are obligatia de a incepe efectuarea operatiunilor speci.fice prevazute 1n caietul de 
sarcini la ordinul scris al Achizitorului. Lucrarile se efectueaza pe baza programului saptaminal/lunar 
transmis de autoritatea contractanta. 
14.2 In cazul in care executantul intiirzje inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu i~i 
indepline~te indatoririle prevazute la 10.1 , alin (1), achizitorul este tndreptatit sa-i fixeze 
executantului un termen p§na la care activitatea sa intre in normal ~i sa ii avertizeze ca, in cazul 
neconf ormarii, la expirarea tennenului stabilit ii va rezilia contractul. 
14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desra~urarea executiei lucrfu'ilor ~i de a stabili 
conform.itatea lor cu specjficatiile din anexele la contract. Par-tile contractante au obligatia de a 
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, 
~i anume responsabilu1 tehnic cu executia din partea executantului ~i dirigintele de ~antier sau, daca 
este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in 
ateliere, depozite ~i oriunde i~i desl~oara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 
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14.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de execupe; verificarile ~i 
testarile rnaterialelor folosite la execupa lucrarilor precum ~i conditiile de trecere a receptiei 
provizorii ~i a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele ~j materialele necesare pentru 
verificarea, masurarea ~i testarea lucrarilor. Costul probelor ~i incercarilor, inclusiv manopera, revin 
executantului. 
(3) Probe le neprevazute ~i co mandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse 
in opera vor fi suportate de executant daca se doved~e ca materialele nu sunt corespunzatoare 
calitativ sau ca manopera nu este in confonnitate cu prevederile contractului. in caz contrar, 
achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
Art. 15 - f ntirzierea ~i sistarea lucrarilor 
15.1 in cazul in care: 

i) volwnul sau natura lucrmlor neprevazute; sau 
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau 
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza execuiantului ~i nu a survenit prin 

incalcarea contractului de catre acesta, 
indrcptatesc executantul de a solicita prelWlgirea termenului de executie a lucrfililor sau a oricarei 
parµ a acestora. 
Art. 16 - Finalizarea lucririlor 
16.1 Ansamblul lucrarilor saut daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un 
termen, trebuie finaliz.at in tennenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii 
lucrarilor. 
16.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca 
sunt indeplinite condipile de recepfie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. 
(2) Pe baza situatiilor de lucrm executate confinnate ~i a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul 
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. 
16.3 Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul mdeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentapa de execupe ~i cu reglementarile in vigoare. in functie de 
constatarile fa.cute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. 
16.4 - (1) Receptia lucrarilor se efectueaza in confonnitate cu Regulamentul privind efectuarea 
receptiei lucrarilor de intretinere si serviciilor de 1ntretinere si reparatii curente la drumurile publice 
Jndicativ AND 514/2000. 
16.5 Executantu] se obliga sa raspunda pentru viciile ascunse ale materialelor procurate si utilizatr 
de acesta in vederea indeplin.irii obiectului contractului, si pe cele ale lucrarii, dupa ce a fos. 
receptionata de catre Achizitor. 
Art. 17 - Receptia Jucrarilor 
17.1 Lucrii.tile ce fac obiectul prezentului contract se receptioneaza confonn Indicativ AND 
514/2000 privind Regulamentul de efectuare a receptiilor lucrarilor si serviciilor de intretinere s1 
reparatii curente la drumurile publice. 
Art.18 - Modalitifi de plati 
18.l Achizitorul se obliga sa plateasca pretul lucrarilor executate fn termen de eel mult 30 de zile de 
la primirea facturii de catre acesta, dupa cum urmeaza: 

pentru facturile emise ~i comunicate autoritiitii contractante pana la data de 14 ale lunii 
1nclusiv, plata se face m intervalul 24-30 ale lunii; 
pentru facturile emise ~i comunicate autoritatii contractante incepand cu data de 15 a fiecarei 
luni, plata se va face in intervalul 24-30 ale lunii unnatoare. 

18.2 Plata lucrarilor se face periodic, in confonnitate cu situaliile de lucrari insusite de Achizitor. 
18.3 (1) In vederea efectuarii p1atii lucrarilor executate se vor trimite la Achizitor urmatoarele 

documente: 
factura; 
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situ~tie de lucrari la sf'arsitul lunii sau la starsitul lucrarii, semnata de executant si confinnata 
de reprezentantul Achizitorului ; 
masuratori de executie care sa cuprinda: DJ, pozitie Km si cantitatile de lucrari executate, 

semnatA de executant si care va sta la baza intocmirii situatiilor de lucrari; 
Prestatiile executate se consemneaza in documentele primare, completate de executant. 
Documentele primare agreate de beneficiar SWlt : 

avize de expeditie 
bon cantar electronic pentru materiale 
raport GPS pentru autovehicule 
rapoarte zilnice pentru utilaje ~i echipamente 
centralizatoare de activitate 
alte documente ce pot certifica cantitatea ~i calitatea lucrarilor 

(2) Situatiile de lucrari vor fi insotite de procesele verbale de lucrari si de certificatele de calitate 
pentru materialele folosite , buletine de lncercare, verificare, masuratori si vor purta viza 
responsabilului cu calitatea. 
18.4 - (1) Executantul este raspunziitor de corectitudinea ~i exactitatea datelor inscrise in situatiile de 
lucrari, plat~ sau facturi ~i se obliga sii restituie sumele incasate in plus, calculate in mod eronat. 
(2) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii ~i ale contractului de 
achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Beneficiarul sesizeaza 
Executantul despre neregulile constatate in interiorul termenului de plata. Un nou term.en de plata va 
curge de la confinnarea primirii de catre Bene.ficiar a noii facturi prezentate de catre Executant, 
completata cu date corecte, potrivit legii ~i contractului. 
18.5 Lucrarile executate in afara celor prevazute, sau !ara dispozitia achizitorului, precum si cele 
care nu respecta prevederile contractului, f'ara a exista in acest sens o dispozitie scrisa a achizitontlui, 
nu vor fi platite Executantului. 
18.6 Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans. 
18.7 Plata facturii finale se va face, dupa verificarea ~i acceptarea situatiei de plata definitive de catre 
achizitor. Daca verificarea se prelWlge~te din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. 
18.8 Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie a lucrarilor nu va 
:fi semnat de comisia de receppe, care confinna ca lucrarile au fost executate conform contractului. 
Art. 19 - iocetarea contractului 
19.1 Prezentul contract inceteaza in conditiile legii , 1n unnatoarele cazuri: 

a) la expirarea duratei pentru care a fost 1ncheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o· data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partHor 

contractante; 
d) in caz de forta majora; 
e) prin denuntare unilaterala de catre Achizitor in cazul in care Executantul nu face dovada 

constituirii garantiei de bWla execufie in tennenul ~i condiP,ile contractuale. 
f) - Prezentul contract inceteaza in confonnitate cu dispozitiile dreptului comun precum ~i prin 

denuntare unilaterala in oricare dintre situatiile reglementate de art.222 alin.(1) ~i (2) eyi art.223 alin.l 
litera a) ~i b) din Legea m.98/2016 privind achizitiile publice. 
19.2 - (1) Achizitorul poate rezilia contractul de plin drept, dupa acordarea umti preaviz de 15 zile 
Executantului, in oricare dintre situati.ile urmatoare, dar J;lelimitandu-se la acestea, Executantul 
ne:fiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca unnare a rezilierii 
contractului subsecvent de executie lucrari: 

a) Executantul nu executa lucrarile conform contractului subsecvent, caietului de sarcini ~i 
comanda; 
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b) Executantul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila, notificarii emise de 
reprezentantul Achizitorului care ii solicita remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii 
obligatiilor din contract , care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la timp a 
lucrarilor; 

c) Executantul subcontracteaza in alte conditii decat cele prevazute la art.23; 
d) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de 

proba pe care Achizitorul ii poate justifica; 
e) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului subsecvent 

de lucrari; 
f) Executantul esueaza in a furniza garantiile sau persoana care furnizeaza garantia nu este in 

masura sa isi indepJineasca angajamentele. 
(2) Fara a prejudicia niciun alt d.rept al sau potrivit contractului de lucrari, Achizitorul este indreptatit 
sa execute intreaga valoare a garantiei de buna executie. 
19.3 In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate 
desfasura singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie a 
Executantului. Raspunderea Executantului pentru intarzierile si daunele produse Achizitorului in 
executia contractului subsecvent va subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mai 
SUS. 

19.4 La momentul rezilierii contractului subsecvent sau la prirnirea notificarii in acest sens, 
Executantul va lua masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor prin forte proprii sau cu terta parte in 
functie de natura lucrarilor, astfel incat costurile aferente sa fie minime. 
19.5 De indata ce va fi posibil, dupa rnomentul rezilierii, reprezentantul Achizitorului va certifica 
valoarea lucrarilor si toate sumele cuvenite Executantului la data rezilierii. 
19.6 Fara a aduce atingere dispozi?ilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului 
achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in 
conformitate cu dispozitiile 9,reptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral 
contractuJ de achizitie publica In perioada de valabilitate a acestuia ill una dintre urmatoarele situapi: 

a) executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situati.ile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribufre potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice; 

b) Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit executantului respectiv, avand 1n vedere o inc~lcare 
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta ~i care a fost constatata printr-o 
decizie a Curtii de Justi"fie a Uniunii Europene. 
19.7 In situatia intrarii executantului in procedura insolventei, contractul se considera denuntat le. 
data expirarii unui tennen de 30 de zile de la receptionarea solicitarii achizitorului privitoare la 
posibilitatea executarii obligatiilor contractuale, transmisa in confonnitate cu art. 123 din Codul 
insolventei, daca administratorul judiciar/lichidatorul nu raspunde solicitarii. in acest caz, 
executantu1 are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 
executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 
Art. 20 - Asigurari 
20.1 - (1) Executantul va incheia, inainte de inceperea lucrfililor, o asigurare ce va cuprinde toate 
riscurile ce ar putea apare privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echlpamentele, 
materiale1e pe stoc, personalul propriu ~i reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa 
receptioneze lucrarile precum ~i daunele sau prejudiciile aduse catre teqe persoane fizice sau juridice, 
contravaloarea primelor de asigurare unnand a fi suportata de catre executant din capitolul 
"Cheltuieli indirecte'·. 
(2) Executantul va prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare. 
20.2 Achizitorul nu va fi rcsponsabil pentru nici W1 fel de daune-interese, compensatii platibile prin 
lege, in privinta sau ca unnare a W1Ui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
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angajate de executant, cu exceppa unui accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei 
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora. 
Art. 21 - Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva 
incendiilor. 
21.1 - (I) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, 
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de 
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) si de munca, procedeelor tehnologice utilizate, sau de 
catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru antreprenorul general 
(subcontractanti), in conform.itate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si 
a Nonnelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum 
si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului. 
(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea 
desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, confonn 
prevederilor legale si se va ioregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a 
produs evenimentul. 
(3) Lucrarile de intretinere se vor executa cu respectarea intocmai de catre personalul Executantului, 
a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor~ functie de tipul 
lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate. 
21.2 Pentru activitatile pe care le desfasoara, Executantul este singurul responsabil de respectarea 
legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor. 
Art. 22 - Amendamente 
22.1 - In cazul in care se aduc modificari contractului subsecvent de executie, acestea trebuie sa 
respecte prevederile Articolului 221 si ale ArticoJului 222 din Legea privind achizitiile publice m. 
98/2016, precwn si ale Articolelor 23 alin. 9, 164 si 165 din HG nr. 395/2016. 
22.2 - Parple contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului subsecvent, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditionaJ, in cazul aparitiei unor circumstante care 
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute Ja data incheierii 
contractului. 
22.3 - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului 
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia ofertantul 
a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 
Art. 23 • Subcontractanfi 
23.1 - Executantul nu are dreptul de a incheia contracte cu subcontractanti nedeclarati in cadrul 
ofertei sau fara acordul Achizitorului. 
23.2 · Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
23.3. - ( l) Executantul arc obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate 
cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele 
incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract. 
(3) Contractele incheiate intre contractant ~i subcontractantii trebuie sa contina obligatoriu, eel putin 
urmAtoarele elemente: 

a) activitatile ce unneaza a fi subcontractate; 
b) num.ele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti. 

23.4 - ( 1) Autoritatea contractanta efectueaza plati corespunzatoare paqii/pfil1ilor din contract 
indeplinite de catre subcontractantii propu~i in oferta, daca ace~ia solicita, pentru servicii prestate 
Executantului potrivit contractului dintre Executant ~i subcontractant in conformitate cu dispozitiile 
legale aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest lucru ~i daca subcontractantii propu~i ~i
au exprimat optiunea in acest sens. 
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(2) Subcontractorii i~i vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la 
momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a ti pHititi 
direct de catre autoritatea contractant~. Autoritatea contractanta efectueaza platile directe catre 
subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de 
toate cele 3 pfilti, respectiv autoritate contractanta, Executant ~i subcontractant sau de autoritatea 
contractanta ~i subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confumarea 
executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 
(3) Executantul va prezenta la mcheierea contractului de acbizit].e publica sau atunci cand se introduc 
noi subcontractanti, contractele incheiate intre Executant ~i subcontractant/subcontractanti nominalizati 
in oferta sau declarati ulterior, astfel inc~t activitAtile ce revin acestora, precum ~i sumele aferente 
prestapilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. 

23.5 - ( 1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executantul de modul in care isi indeplineste 
partea sa din contract. 
(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata lui 
de catre Executant. 
23.6 Executantul poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu si-a indeplinit partea sa ·! 

contract. Eventuala schimbare a subcontractantilor efectuata pe parcursul derularii prezentului contract 
nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale si va ti notificata supusi'i 
aprobruii prealabile a Achizitorului. 
23. 7 Niciun contract de subcontractare incheiat de Executantul nu va crea raporturi contractuale intre 
subcontractant si Achizitor. 
23.8 Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, 
salariatilor acestora> ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor sau 
salariatilor acestuia. 

Art. 24 - Cesiunea 
24.1 Executantu] poate transfera total sau partial creantele rezultate din prezentul contract. 
24.2 Cesiunea creantelor nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau 
orice alte obligatii asumate prin contract. 
Art. 25 - Forta majora 
25.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
25.2 Foqa majora exonereaza paqile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
25.3 indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau parplor pana la aparitia acesteia. 
25.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obliga!ia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i 
in mod compJet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
25.5 Daca forta majora acp.oneaza sau se estimeaza ca va acpona o perioada mai mare de 6 lwri, 
fiecare ·parte va avea dreptul sa notifice celeilalte paqi l'ncetarea de plin drept a prezentului contract, 
!ara ca vreuna din pfilti sa poat~ pretinde celeilalte daune-interese. 
Art. 26 - Solutionarea litigiilor 
26.l Achizitorul ~i executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
indepl inirea contractului. 
26.2 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~i executantuJ nu 
reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatore~ti din Romania 
Art. 27 - Limba care guverneazi contractul 
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27.1 Limba care guvemeaza contractul este limba roman.a. 
Art. 28 - Comunicari 
28.1 - (1) Orice comunicare intre pa.rti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat tn momentul transmiterii cat ~i tn momentul primirii. 
28.2 Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condi~a 
confinnarii in scris a primirii cornunicarii. 
Art. 29 - Legea aplicabiJa contractului 
29.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
Prezentul contract subsecvent a fost incheiat si semnat in data de 0f. 0512019 in 2 (doua) 
exernplare originate, cate unul pentru fiecare parte. 

Achizitor: 
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU 

Pre~edinte 

l • , • .. 

Directia de Administrare a Patrimoniului si Investitii 
Director executiv 

Direcpa Juridica ~i Administratie Publici Locala, 
Director executiv 
MirelaOPRE 
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Executant: 
SC MECAN CONSTRUCT SA 

Director general 





Centralizator cantitati MAXIME of ertate I valori maxime pentru lucrari de covoare asfaltice 

Denumire activitate 
COVOARE BITIJMINOASE 
Covor BAPCI 6 - strat arosime 4cm 
Covor BAPC16 - strat srrosime 5cm 
Strat BADPC20 
Astemere material i:teoaril combinat 
Freza rutiera (in.clusiv transport material 
Taiere acostamente 
Comnletari acostamente si drumuri laterale 
Plombe 
Colmatari fisuri 
Marcaje longitudinale 
Pilati dirijare circulatie 
Semnalizare rutiera ( carucior 

Executant: 
SC :MECAN CONSTRUCT SA 
Director general 

UM 

mn 

mn 

to 
mo 
ora 

lOOmn 

me 
mn 

m 
Ian 
ora 
buc 

Cant. 
Maxime 

AnuJ'.2 
(2019) Pret (lei/UM) 

120 000 20.57 
240 000 25.33 

3 500 181.90 
28 000 7.02 

25 528.13 
1.200 124.92 
2.750 70.88 

14.000 25.43 
4.000 4.34 

60 1825.97 
750 18.71 

4 581.96 
Total fara TVA 
TVA 19.00% 
TOT AL GENERAL 

CONSILIUL JUDETEAN BUzAU 

CONStLI UL JUO · 
ny1z1;r PENTRU CON 

?REVENTIV 
Nr. slgiiluo 8 
OstFi ........... ... ~A/..W. 

Presedinte 

Valoare maxima 
Anul2 

2,468,400.00 
6 079,200.00 

636,650.00 
196,560.00 
13,203.25 

149,904.00 
194,920.00 
356,020.00 

17,360.00 
109,558.20 

14,032.50 
2,327.84 

10.238.135. 79 
1.945,245.80 

12.183,381.59 

Director adjunct DAPI 
w 
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Contract de lucr~ri 

nr . .21 data I 5 o 5.Jo/ J 

1.Preambul 

~.J:if · ..... _-_·_·. t 
1 5. MAI, 2019 .. . .. . . - . , . 

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizi~iile publice s-a incheiat prezentul contract de 
executle lucrarl, 

intre 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA. JUDETUL BUZA.U, cu sediul in Municipiul 
!. • - • - 414112/725507, cod fiscal 3662495, cont trezorerie 

prezentat prin Pre,edinte, Petre-Emanoll NEAGU, 
~ - .. . . . ' . -

S.C.ADA COMERCIAL 2007 SRL , cu sediul in Sat Grajdana,Comuna Tisau , Judetul Buzau, 
•• • ! • ... ~ -"'elefon/fax 07 ui Jl0/1473/22.11.2007, Cod Unic de 

.ilregistrare 2 chis la Banca Transilvania, reprezentata 
legal prin,Ung r, in calitate de executant pe de alta I 

pa rte. 

Art.2. Definifii 

2.1 - in prezentul contract urmatoril termeni var fi interpretati astfel: 

a. contract de achizitie publica - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivlt legii, actului 
administrativ, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economicl ~i una ori mai multe autoritati 
contractante, care are ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; 

b. achizitor - beneficiarul serviciilor de proiectare si al lucrarilor executate in baza contractului, 
precum $i succesorii legali ai acestuia. Achizitor are acela~i inteles cu autoritatea contractanta/entitatea 
contractanta In intelesul legisla~iei achizitiilor; 

c. executant - persoana juridica sau orice asociere de persoane juridice, legal constituite, 
responsabila cu realizarea obievtului contractului; 

d. amplasamentul lucririi - locul unde executantul executa lucrarea; 

e. cerinte ale achizitorului - caietul de sarcini/proiectul tehnic ~i orice alte cerinte/ instructiuni 
e·mise de achizltor pe durata executarii contractului; 

f despagubire generala - suma neprevazuta expres in contract, care este acordata de catre 
instanta de judecata sau este convenita de catre parti ca $i despagubire platibila partii prejudiciate in urma 
!ncalcari! contractului de catre cealalta parte; 

g. documente ale executantului - documentele tehnice incluse In cerintele achizitorului, 
documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari (acorduri, avize etc.), 
calculele, fi~ierele, programele de computer ~i alt software, plan~e, manuale pentru exploatare ~i 
rntretinere, modele !?i alte documente tehnice (dad~ exista), care se afla in custodia $i grija executantului 
pana la data preluarii acestora de catre achizitor; 

h. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre~elii 
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului ~i care face imposibila 
executarea ~i, respectiv, indeplinfrea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unel carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligatiilor uneia din parti. 

i. garantie de buna executie - garantia care se constituie de catre executant In scopul 
asigurarii achizitorului de lndeplinirea cantitativa, calitativa $i in perioada convenita a contractului; 
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J. ordin - orice lnstruqlune sau dispozltie emisa de achizitor catre executant privlnd executia 
lucrarilor; 

k. penalitate contractuala - despagubirea stabillta in contract ca fiind platibila de catre una din 
parti catre cealalta parte, in caz de nerndeplinire sau lndeplinire necorespunzatoare a obligatlilor din 
contract; 

I. perloada de garantie a lucririlor - perioada de tlmp cuprinsa intre data receptiei la 
terminarea lucrarilor $i data receptiei finale, a carei durata se stabile~te prln contract; 

m. pret al contractului - pretul platibll executantului de catre achizitor, in baza contractului, 
pentru indeplinirea integrala $i corespunzatoare a tuturor obligatillor sale, asumate prln contract; 

m. receptie finala - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie; 

n. receptie la termlnarea lucririlor - receptla efectuata la terminarea cornpleta, a lucrarilor unui 
obiect sau a unel parti din constructle, independenta care, poate ft utilizata separat; 

o. fantier - locul In care vor fi executate lucrarile, unde se vor livra echiparnentele, materiafele $i 
orlcare alte focurl prevazute in contract ca flind parte componenta a ~antierulul; 

q. utilaje ale executantului - aparatele, masinile, vehicufe ~i alte asemenea necesare pentru 
executia ~i termlnarea l~crarilor, respectlv remedlerea oricaror defectiuni; 

p. zi - zi calendaristica; an - 365 zile. 

Art.3. Interpretare 

3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvlntefe la forrna singular vor 
Include forrna de plural~; vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 - Terrnenul "ziH sau "zife" sau orice referire la zile reprezinta zile calendarfstice daca nu se 
specifica in mod diferit. 

3.3 - Clauzele Si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. 

Art.4. Obiectul principal al contractului 

Executantul se obliga: 

- sa elaboreze docurnentatia tehnico-economica, faza - Proiect Tehnic ~ pentru obiectivul 
"Eficientizarea energetica a cladirii Dermato Venerice,compartiment al Spitalului Judetean de 
Urgenta Buzau"; 

- sa execute lucrarile pentru obiectlvul "Eflcientizarea energetica a cladirii Dermato Venerice, 
compartiment al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau" in perioada convenita ~i in conformitate cu 
--bligatiile asumate prln prezentul contract. 

Art. 5. Preful contractului 

5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achlzitor, este 
de 1.463.897 lei fara TVA, la care se adauga TVA in vigoare la data plati $i include: 

- elaborarea documentatiei tehnico-economice(Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerli 
avizelor/acordurilor/autorizatlilor,efaborarea proiectului tehnic pentru autorizarea executarii 
lucrarilor(PAC),elaborarea proiectului tehnic pentru organizarea executaril lucrarilor(POE),elaborarea 
proiectului tehnic de executle(PT +DOE), 18 000 lei fara TVA, la care se adauga TVA In vigoare la data 
plati; 

- asistenta tehnlca 3 ooo lei fara TVA, la care se adauga TVA in vigoare la data plati; 

• executia lucrarilor 1.442.897 lei fara TVA, la care se adauga TVA in vigoare la data plati; 

- valoarea cheltuielilor de diverse ~i neprevazute, pot fi achitate executantului doar In cazul In care 
sunt incidente prevederile HG nr. 907/2016 referitor la cheltuielile diverse ~i neprevazute, cu respectarea 
prevederllor Ghidului Solicitantului POR/2016/3/3.1/B - Conditii generale $1 condipi specifice ~i legislatiei 
achizltiilor publice. 

Art.6. Durata contractului 

6.1 - Prezentul contract opereaza valabil intre parti, de la data semnarii $i inregistrarli la achizitor ~i 
pana fa epulzarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care ii produce, inclusiv In perioada de 
garantie a lucrarilor. 
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Art. 7. Executarea contractului 

Durata de realizare a obiectului contractului este de 16 luni ca!endaristice, defalcata astfel : 

(1) Activitatea de elaborare a documentatiei tehnico-economica: 6 luni de la data inregistrarii 
contractului la autoritatea contractanta, iar asistenta tehnica se va derula pe toata durata de executare a 
lucrarilor; 

(2) Termenul de verificare/modificare/completare a documentatiei tehnico-economice predate 
de proiectant ~i rezolvarea tuturor observa!iilor formulate de catre achizitor este de 30 zite de la 
comunicarea intre parti. 

(3) Termenul pentru executia lucrarilor: 12 luni de ta emiterea ordinului de incepere a 
lucra rilor. 

(4) Ordinul de incepere a lucrarilor de executie se va emite dupa avizarea intregii 
documentatii tehnico-economice de catre Consiliul Tehnico-Economic al Consiliul Judetean Buzau !;ii dupa 
obtinerea autorizatiei de construire. 

Art.8. Documentele contractului 

8.1 - Documentele anexe la contract sunt: 

a) expertiza tehnica ~i Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii; 

b) propunerea tehnica; 

b) propunerea financiara; 

c) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului; 

d) caietul de sarcini; 

e) dovada garantiei de buna executie; 

f) alte documente , dupa caz. 

8.2. in cazul in care pe parcursul execu~iei lucrarilor se constata discrepante intre prevederile 
caietului de sarcini al procedurii ~i oferta tehnica/financiara, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. 

Art.9. Standarde 

Lucrarile executate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului var respecta 
~ndardele ~i prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica !?i vor fi in 

t:onformitate cu cerintele din caietul de sarcini $i cu normele, normativele !?i standardele i n vigoare. 

Art.1.0. Proteqia patrimoniului cultural national 

10.1 • Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigll sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind 
proprietatea absoluta a achizitorului. 

10.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorli sai sau 
oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 10.1, iar imediat 
dupa descoperirea ~i inainte de indepartarea !or, de a in$tiinta achizitorul despre aceasta descoperire ~i de 
a indeplini dispozl~iile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de 
dispozitii , executantu! sufera intarzieri atunci, prin consultare, par!ile vor putea stabili suspendarea sau/~i 
prelungirea duratei de execu!ie la care executantul are dreptul. 

Art.1.1.. Obligafiile generale ale executantului 

11.1. (1) Executantul, cu diligenta necesara, va elabora documentatia tehnico-economlca, va 
executa ~i va finaliza lucrarile In conformitate cu prevederile Contractului ~i va remedia orice deficiente ale 
lucrarilor. Lucrarile executate in conformitate cu proiectul tehnic vor fi conforme cu scopul $i destinatia lor. 
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Lucrarile vor include orice interventie care este necesara pentru a satisface cerintele Achizitorului ~i oferta 
executantului, precurn ~i toate lucrarile care sunt necesare pentru asigurarea rezistentei, stabilitatil ~i 
sigurantei in exploatare a lucrarilor (indusiv daca nu sunt rnentionate in contract). 

(2) in sltuatia desfa!?urarii unor misiuni de control din partea autoritatilor ce detin competente in 
controlul :;;i recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare ~i/sau fondurilor publice nationale 
aferente acestora, executantul are obliga~ia de a asigura disponibilitatea informatiilor ~i documentelor care 
privesc proiectul ce se urmare$te a fi implementat de achizitor. 

11.2. Executantul are obliga~ia de a executa lucrarile conform proiectului tehnic (Proiect pentru 
Autorizarea e·xecutarii lucrarilor de Construire - PAC, Proiect Tehnic de executie - PT !?i Detalii de executie -
DE, Proiect de Organizare a Executiei lucrarilor - POE) verificat de verificatorl atestati in conformitate cu 
reglementarile tehnice in vigoare, serviciul de verificare tehnica a proiectului tehnic intrand in sarcina 
achizitorului. 

11.3. Executantul are obligatia de a asigura, in conformitate cu prevederile contractului sau cu 
instructiunile reprezentantulul achizitorului, conditii corespunzatoare desfasurarii activitatii atat pentru 
personalul propriu cat Si pentru personalul autoritatilor publice. 

11.4. (1) Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, asigurarea, 
primirea, descarcarea, depozitarea si protejarea tuturor bunurilor si materialelor necesare executiei 

crarilor. 

(2) Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despagubiri pentru daunele, pierderile 
si cheltuielile (inclusiv taxele sl cheltuielile legale) care rezulta din transportul bunurilor. 

11.5. Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea si intretinerea 
lucrarllor conform prevederilor din proiect. 

11.6. Executantul se obliga ca, in situaµa in care Autoritatea de Management AM POR rezilieaza 
contractul de finaniare nr.1895/18.04.2018 pentru proiectul "Eficientizarea energetica a cladirii Dermato 
Venerice, compartiment al Spitalulul Judetean de Urgenia Buzau'', sa sisteze executia prezentului 
contractului, urmand ca achizitorul sa efectueze plata pentru lucrarile executate pana la acer moment. 

11.7. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau pune capat oricarei situatii 
ce poate compromite executarea in mod corect ~i obiectiv a Contractulul. 

11.8.- Executantul are obligatia de a lua, in calitate de angajator, toate masurile prevazute de 
Legea nr. 319/2006 si H.G nr. 1452/2006 pe toata durata de executie a lucrarilor. 

Art. 12. Obligatii/e executantului privind e/aborarea documentafiei tehnico-economica 

12.1. Executantul are obligatla de a e/abora documentatia tehnico-economica ce face obiectul 
p.'ezentului contract cu proiectanti calificati, ingineri sau alti profesioni$ti, care corespund cerintelor 
mentionate in expertiza tehnica ?i D.A.L.I ?i in caietul de sarcini, anexe la prezentul contract. 

12.2. Executantul va garanta $i dovedi ca proiectantii sai au experienta ?i capacitatea necesara 
pentru proiectare. 

12.3. Executantul i?f asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor sai de a participa la 
discutii cu achizitorul ?i/sau reprezentantul/reprezentantii achizitorului, ori de cate ori este necesar, pe 
parcursul derularii contractului ~i pana la data expirarii garantief de buna executie a contractului. 

12.4. La realizarea proiectului tehnic, executantul raspunde de indeplinirea obligatiilor principale 
referltoare la calitatea constructiilor, astfel: 

a) precizarea categoriei de importanta a constructiei; 

b) asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale,. cu 
respectarea reglementarilor tehnice ?i a clauzelor contractuale; 

c) elaborarea caietelor de sarcini $i instructiunilor tehnice privind executia, exploatarea, intretinerea 
$i reparatiile lucrarilor. 

d) stabilirea fazelor de executie determinate pentru lucrarile executate corespunzator exigentelor de 
performanta esentiale ~i participarea pe $antier la verificarile de calitate legate de acestea; 

e) stabllirea modului de solutionare a defectelor aparute In executie din vina sa, la lucrarile la care 
trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale, precum ?i 
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urmarirea aplicaril pe $antier a solutiilor adoptate dupa insu~irea acestora de catre specialistul verificator 
de proiecte. 

12.S. - Executantul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei 
tehnico-economice in vederea realizarii lucrarilor, de la data inregistrarii contractului la autoritatea 
co ntracta nta. 

12.6. Executantul are obligatia de a elabora un proiect tehnic coerent ~i conform cu cerintele din 
specificatiile tehnice ~i plan~ele furnizate de achizitor, potrivit documentatiei de atribuire care a stat la 
baza incheierii prezentului contract. 

12. 7. Executantul are obligatia de a elabora proiectul in conformitate cu standardele tehnice si 
prevederite legale referitoare la proiectarea lucrarilor de constructie si a celor referitoare la mediu 
inconjurator. 

12.8. Daca pe parcursul derularii contractului intervin modificari ale standardelor si/sau leglslatiei 
aplicabile la elaborarea proiectului, executantul va instiinta achlzitorul ~i (daca e cazul) va transmite 
propuneri pentru aplicare/actualizare. 

12.9. in situatia in care, potrivit prevederilor art 12.8., achizitorul decide ca se impune aplicarea 
noilor reglementari, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act aditional, semnat de partile 
~ontractante cu respectarea prevederilor legale in materle, la data incheierii acestuia. 

_,. 12.10. Executantul are dreptul de a furniza succesiv informatii pe parti de proiect cu conditia ca 
fiecare parte inaintata sa fie completa in asa fel incat sa poata fi analizata si aprobata de achizitor separat, 
ca parte integranta a intregului proiect de executie al lucrarilor. 

12.11. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate aspectele privind proiectarea lucrarilor 
respecta cerintele impuse de catre achizitor ?i va fi responsabil pentru proiectarea lucrarilor la un standard 
ce poate fi verificat de catre reprezentantul/reprezentantii achizitorului care actioneaza in calitate de 
verificator de proiecte. 

12.12. Executantul are obllgatia de a participa la intocmirea cartii tehnlce a constructlei ~i la 
receptia lucrarilor executate. 

12.13. Executantul raspunde de asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, 
pentru proiectele elaborate, pe perioada executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie la 
constructiile existente. 

Art. 1.3. Obligatiile executantului privind executia /ucrarilor 

13.1. Executantul are urmatoarele obligatii: 

a) de a incepe executia lucrarilor In ziua urmatoare emiterii ordinului de incepere al lucrarilor; 

b) asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale, prin personal 
propriu si responsabili tehnici cu executia, autorizati, precum si prin sistemul propriu de calitate conceput 
si realizat; 

c) convocarea Inspectoratulu1 de Stat in Construqii Buzau, care trebuie sa participe la asigurarea 
conditiilor necesare verificarii lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei, precum si executarea 
acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor; 

d) solutionarea lipsurilor, neconformitatilor, defectelor si neconcordantelor aparute In fazele de 
executie numai pe baza solutiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului; 

e) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si procedeelor prevazute in proiect, certificate 
sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea exigentelor de performanta esentiale. 
Produsele si procedeele prevazute in proiect pot fi inlocuite cu altele care indeplinesc conditiile precizate, 
numai pe baza solutiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului; 

f) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate 
corespunzator exigentelor de performanta esentiale; 

g) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspeqiei de stat in construqii, lucrari publice, urbanism si 
amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in cazul 
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor; 
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h) supunerea la receptie numai a lucrarilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a 
predat achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei; 

i) aducerea la indeplinire in termenele stabllite, a masurilor depuse prin actele de control sau prin 
documentele de receptie a lucrarilor de constructii; 

j) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa atat in perioada de 
executle, cat sl in perioada de garantie stabillta potrivit legii; 

k) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor. 

13.2. Executantul are obligatla de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, 
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, 
cerute de si pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este 
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 

13.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor 
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii. 

13.4. Executantul are obllgatia de a pastra, pe santier, o copie a prezentului contract, un exemplar 
al documentatlei de executie, modificarile si alte comunicari emise potrivit prevederilor prezentului contract 
. ) vederea consultarli de catre Inspectoratul de Stat in Constructii precum si de catre persoane autorizate 
·de achizitor, la cererea acestora. 

13.5. Executantul are obllgatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orlce problema, 
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul 'in care executantul considera ca dispozitiile 
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, tara ca 
obiectiile respective sa ii absolve de obligatia de a executa dispozitiile primlte, cu exceptia cazului in care 
acestea contravin prevederilor legale. 

13.6. Execu.tantul are obllgatia de a intocmi documentatia necesara obtinerii de catre achizitor a 
autorizatiilor, licentelor si aprobarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru proiectarea, 
executia, termlnarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. 

13.7. (a) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de 
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, lnstrumentelor, dispozitlvelor si resurselor 
umane necesare indeplinirii responsabilltatii respective. 

(b) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricarei partl a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea 
constatata, pe cheltuiala sa. 

13.8. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia: 

. a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este 
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat tlmp cat 
acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol 
pentru respectivele persoane; 

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre 
alte autoritati competente, in scopul protejarli lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor; 

c) de a lua toate masurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind protectia mediului 
pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor 
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. 

d) de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activitatilor 
proprii nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare. 

13.9. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor din vina sa, 
in vederea aslgurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea 
defectelor vor fi verificate si aprobate de reprezentantul/reprezentantii achizitorului. Executantul nu va fi 
indrepta~lt la ajustarea pretului contractului sau la prelungirea perioadei de executie pentru remedierea 
defectiunilor aparute din vina sa. 
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13.10. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 
echipamentelor sl instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a 
lucrarii pana la data semnarii procesului·verbal de receptie a lucrarii. 

13.11. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia 
de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc 
proprietatile aflate .in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, aqiunilor in justitie, 
daunelor-interese, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia 
prevazuta la alin.(1) pentru care responsabilltatea revine executantului. 

13.12. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre 
traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va 
folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturrle, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in 
mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe 
<>antier, sa fie limltat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale 
~_,rurnurilor si podurilor respective. 

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu 
sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau 
altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotrlva tuturor reclamatillor 
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil 
si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, 
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care 
se afla pe traseut santierului. 

13.13. (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 

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

c) de a aduna si lndeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, 
care nu mai sunt necesare, 

d) de a aslgura un management riguros al de$eurilor rezultate din lucrari 

(2) Executantul are dreptur de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai 
dcele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care Ii sunt necesare in scopul indeplinirii 
obligatiilor sale in perioada de garantie. 

13.14. Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, 
ivite lntr-un interval de 10 ani {Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu 
modificarile si completarile ulterioare) de la receptia lucrarii si, dupa lmplinirea acestui termen, pe toata 
durata de existenta a construqiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii 
proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii. 

13.15. Executantul se obliga sa despagu beasca achizitoru I impotriva orica ror: 

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele 
foloslte pentru sau In legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea, !?i 

b) daune~interese, taxe si cheltuieli de orice natura, cu exceptia situatiei in care o astfel de 
incalcare rezulta din respectarea cerintelor caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 

13.16. - (1) Dupa emiterea ordinului de incepere al lucrarilor executantul are obligatia de a prelua 
amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire ~i de a incepe executarea lucrarii in 
termenul stabilit de achizitor. 

(2) Neprezentarea executantului In vederea preluarii amplasamentului ~i neinceperea executarii 
lucrarii contractate in termen de 10 zile de la data inscrisa in ordinul de incepere al lucrarilor, poate atrage 
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rezilierea contractului cu consecinta retinerii garantiei de buna executie. 

13.18. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili 
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in 
scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestatl profeslonal pentru acest scop, si anume 
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta 
persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achlzitorului la locul de 
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate 
prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 

13.19.- (1) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele ~i materialele necesare 
pentru verificarea, masurarea ~i testarea lucrarilor. Costul probelor §ii incercarilor, inclusiv manopera 
aferenta acestora, revln executantului. 

(2) Probele neprevazute $i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale 
puse In opera vor fi suportate de executant daca se dovede~te ca materialele nu sunt corespunzatoare 
calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va 
suporta aceste cheltuieli. 

13.20. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea 
.~.:h izito ru I u i. 

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, orl de cate ori astfel de lucrari, inclusiv 
fundatiile, sunt finafizate, pentru a fi examinate ~i masurate. 

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau pat1i de lucrare, la dispozitia 
achizitorului, ~i de a reface aceasta parte sau par1i de lucrare, daca este cazul. 

(4) in cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitatea corespunzatoare ~i au fost executate 
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvellrea $i refacerea vor fi suportate de 
catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant. 

Art • .1.4. Obligafiile achizitorului 

14.1 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozltia executantului, fara plata, daca nu s-a 
convenit altfel, amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina. 

14.2 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara 
pentru executla lucrarilor contractate, fara plata. 

14.3 - Achizitorul are obligatia de a examina ~i masura lucrarile care devin ascunse in eel mult 5 
'e de la notificarea executantului, prin coroborare cu art.13.20. 

14.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor l1i a oridiror alte lnformatii 
furnizate executantulul precum ~i pentru dispozitiile ~; livrarile sale. 

Art.15. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 

15.1- (1) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum ~i pentru 
executarea necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate $i/sau care Ii revin, 
partea in culpa raspunde fat:a de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului 
Contract $i legii, In masura 'in care paf1ile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat in culpa prin 
simplul fapt al neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obliga~iilor sale, daca nu probeaza 
existenta unei cauze care sa ii exonereze de raspundere juridica, potrivit leg ii. 

Se considera neexecutare totala a Contractulul situatia in care una dintre parti nu l~i rndeplineste 
niciuna dintre obligatiile asumate sijsau care ii revin. In interiorul termenului mentlonat se calculeaza 
penalitati de intarziere, potrivit Contractului. Toate celelalte situatii de neindeplinire a uneia sau mai 
multora dintre obligatille asumate si/sau care ii revin reprezinta neexecutare partiala a Contractului. 

Se considera executare necorespunzatoare a Contractului acea situatie in care una dintre parti nu isi 
indeplineste una sau mai multe dintre obligatiile esentiale asumate si/sau care ii revin, ori nu 1s1 
indepliniste in mod repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, In conditiile calitative si de 
conformitate asumate prin Contract sijsau impuse de lege. 
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(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul Contractului, pretul Contractului, 
durata Contractului, executarea Contractului (inclusiv subcontractarea), documentele Contractului, 
obligatiile principale ale partilor, garantiile referitoare la contract, sanatatea si securitatea muncii 1 protectia 
mediului, legislatia, reglementarile si standardele tehnice, de calitate, de mediu, de personal etc. 
aplicabile, protectia patrimoniului cultural, alte clauze care protejeaza lnteresul public aferent contractului 
de achizitie in cauza. 

(3) Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre achizitor se face, la alegerea Achizitorului, prin 
deducerea din valoarea Contractului a daunelor-interese moratorii si/sau compensatorii sau prin urmarire 
in conditiile legii. 

15.2 Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, 
Executantul datoreaza Achizitorului, cu titlu de penalitati pentru intarziere, o suma in cuantum de 0,1 % 
pentru frecare zi de dupa scadenta, calculata la valoarea lucrarilor executate cu intarziere, pana la 
indepl ini rea obi igatiei. 

15.3. Pentru neplata la termen a facturilor, Achizitorul datoreaza Executantului o suma, cu titlu de 
penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de dupa data scadentei sumei facturate, in cuantum de 0,1 % din 
valoarea facturii neonorate in termen, pana la achitare. 

15.4 - (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, Executantul are 
bligatia de a plati Achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 20 % din valoarea 

totala a Contractului exprimata la art.S din acesta. 

(2) In cazul in care executarea este numai partiala, dar este corespunzatoare, suma datorata 
potrivit alin. 1 se calculeaza proportional cu nivelul Lucrarilor neexecutate. Daca nu se poate stabili 
proportia neexecutarii Contractului ori pentru executarea totala, dar necorespunzatoare, Executantul 
datoreaza Achizitorului daune compensatorii in cuantum de 10% din valoarea totala a Contractului, 
inclusiv, daca este cazul, a actelor aditionale la acesta. 

(3} In cazul in care executarea este partiala si, totodata, necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
Achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15 % din valoarea totala a 
Contractului, inclusiv, daca este cazul, a actelor sale aditionale. 

(4) In situatiile prevazute la alin. 1, 2 si 3 din prezentul articol, Achizitorul nu este dator sa probeze 
existenta si/sau intinderea prejudicului suportat (caracterul indemnitar al clauzei penale). Contravaloarea 
cotei procentuale prevazute la alin. 1, 2 sau, dupa caz, 3 din prezentul articol se poate deduce din valoarea 
Contra ctu I u i. 

Art.1.6. Garanfia de buna execufie a contractului 

16.1 - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in 
-t:ermen de 5 zile de la data semnarii contractului de achizi~ie publica, pentru lntreaga perioada de 
derularea a acestuia, in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA, conform art.39 $i 
urmatoarele din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice. 

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de 
indeplinirea cantitativa, calitativa si In perioada convenlta a contractului. 

(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor 
in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile Executantului, 
precum $i in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor din vina Executantului, ori in alte situatii 
prevazute de lege. In cazul In care prejudiciul produs Achizitorulul este mai mare decat cuantumul 
garantiei de buna executie, Executantul este obligat sa-1 despagubesca pe Achizitor integral si intocmai. 

(4) Achizitorul se obllga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce Executantul a facut 
dovada constituirii garantiei de buna executie in original conform alin. (1) de la prezentul articol. 

(5) In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza 
valoarea acestuia, Executantul are obligapa de a completa garan~ia de buna executie in conformitate cu 
noua valoare a acestuia, in conditlile ~i sub sanc~iunile stabilite prin contract. 

(6) Executantul se va asigura ca garan~ia de buna executie este valabila $i in vigoare pana la 
aprobarea receptiei finale. 
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16.2 - (1) Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantum 
de 146 390 lei din pretul contractului, fara T.V.A. 

(2) De regula, garantla de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis In conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de 
o societate de asigurari in conditiile legii. Garantia de buna executie va fi irevocabila $i va prevedea ca 
plata garan~iei de buna executie se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a achizitorului pe 
baza declaratiei acesteia cu privire la culpa executantului. 

(3) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din 
sumele datorate pentru facturi partiale. 

( 4) In ca z u I prevazu t la a Ii neatu I precedent, Execu ta ntu I a re ob I igatia de a d esch ide I a u n itatea 
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil 
distinct la dispozitia Achizitorului. Suma initiala care se depune de catre Executantul in contul de disponibil 
astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului, fara TVA. Pe parcursul lndeplinirii 
contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele 
datorate si cuvenite. Achizitorul va instiinta Executantul despre varsamantul efectuat, precum si despre 
destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului pot fi dispuse 
plati atat de catre Executant, cu avizul scris al Achizitorului care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat 
; de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului. Contul astfel deschis este purtator de 

...1obanda in favoarea Executantului. Executantul va inscrie distinct pe facturile emise, cuantumul garantiei 
de buna executie si contul in care acesta va fi virat. 

16.3.- Executantul are obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatii: 

a) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului, atat cu pnv1re la 
blocarea contului deschis in favoarea Achizitorulul pentru garantia de buna executie, cat si cu privire la 
deblocarea acestuia numai cu acordul Achizitorului, cat si executarea oricarel sume existente in cont la 
prima cerere a Achizitorului; 

b) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la perioada de 
valabilitate a contului deschis ; 

c) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la 
imposibilitatea Executantului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea contului ,fara acordul 
Achizitorului; 

d) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la insusirea 
obligatiei de transmitere, lunar, catre Achizitor a extraselor de cont pentru evidentierea soldului. 

16.4.-ln situatia in care partile convin prelungfrea termenului de executare a lucrarilor contractate, 
nentru orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de 

.ma executie, in maxim de 15 zile de la solicitarea expresa a Achizitorului. 

16.5. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita 
prejudiciului creat, daca Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator 
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna 
executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Executantului, precizand totodata obligatiile care 
nu au fost respectate. 

16.6. - Restituirea garantiei de buna executie se face astfel: 

a) 70% din valoarea acesteia in termen de 14 zile de la incheierea procesului-verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor, daca Achlzitorul nu a ridicat pretentii asupra garantiei pana la acea data; 

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe 
baza procesului-verbal de receptie finala. 

16.7. - Garantia se elibereaza pe baza de cerere la care se anexeaza procesul verbal la terminarea 
lucrarilor, respectiv procesul verbal de receptie finala. 

16.8. - In masura constatarii unor deficiente ale lucrarilor executate cu ocazia receptiei la 
terminarea lucrarilor, restituirea celor 70% din valoarea garantiei de buna executie se va face, in termen 
de 14 zile de la remedierea defectiunilor, potrivit masurilor de remediere consemnate in procesul verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor. 
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Art.17. intarzierea, suspendarea sl reluarea execuVei lucrarilor 

17 .1. - ( 1) · Serviciil e prestate si I ucra ri I e executate in baza co ntractu I u i, trebu ie fi na I izate in 
termenul convenit de parti. 

(2) Executantul este indreptatit sa solicite prelungirea !?i/sau suspendarea perioadei de execuiie in 
cazul in care apar: 

a) cauze ce determina incetarea contractului de finantare nr.1895/18.04.2018. 

b) motive de intarziere, ce nu se datoreaza executantului, cum ar fi termene de emitere a 
avizelor/acordurilor/ aprobari lor; 

c) alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului 
de catre executant; 

d) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; 

e) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile. 

(3) in conditiile de mai sus, partile vor revizui de comun acord si vor conveni asupra oricarei 
prelungiri a duratei de executie la care executantul are dreptul. 

17.2. - In afara cazulul in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, 
rice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati de intarziere 

executantului. 

17.3.- Decalarea termenului contractual va fi calculata luand in considerare perioada de 
suspendare, in sensul prelungirii termenului de executie cu durata suspendarii. 

17.4. - Pe perloada suspendarli, executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura paza acelei 
par1i sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor. 

17.5. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie, daca aceasta a survenit 
ca urmare a remedierii consecintelor unor erori din proiectul elaborat de executant, a lucrarilor sau 
materialelor necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunli executantului de a proteja, depozita sau 
asigura paza. 

17 .6. (1) Du pa confirmarea si/sau dispunerea reluarii activitatii, executantul si achizitorul vor 
examina impreuna lucrarile, echipamentele si materiale!e afectate de suspendare. 

(2) Executantul va remedia pe cheltuiala sa toate deterlorarile sau defectiunile lucrarllor, 
echipamentelor sau materialelor sau orice pierdere a acestora, produse in timpul suspendarii. 

Art. J.B. Finalizarea si receptia documentatiel tehnico-economice/ documentatiei de 
Atizare 

18.1. Documentatlile tehnico-economice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului in 4 
exemplare originale ~; In format electronic (pdf ~I editabil), la sediul acestuia, conform termenelor 
prevazute in prezentul contract, atat piesele scrise cat si cele desenate. Eventualele copii solicitate in plus 
de catre achizitor se vor realiza contra cost pe chettuiala acestuia. 

18.2. Documentatia aferenta obtinerii avizelor, acordurilor ~i autorizatiilor necesare se va elabora in 
3 exemplare originale dintre care una sau, dupa caz, doua se va depune pentru obtinerea acestora de catre 
achizitor, lnsotit de reprezentantii executantului, iar cea de a treia va fi predata achizitorului impreuna cu 
avizul, acordul/autorizatia eliberat de institutiile $i organele abilitate. Proprietatea asupra documentatlilor 
apartine achizitorului. 

18.3. Receptia documentatiilor se face in baza unui proces-verbal de predare-primire a 
documentelor, semnat de achizitor la momentul predarii. Receptia calitativa se considera realizata prin 
emiterea avizului Comlsiei Tehnico-economice a Consillului Judetean Buzau. 

18.4. Documentatia tehnica va fi supusa avizarii Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Judetean 
Buzau. Sustinerea in toate ~edintele de avizare Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Judetean Buzau, 
de catre executant, a documentatiilor intocmite este gratuita ~i obligatorie. in cazul constatarii unor lipsuri 
sau inadverten\e in documentatia predata, achizitorul va transmlte obiectiunile, iar executantul va 
transmite, in termenul stabilit in ~edinta Comisiei Tehnico-Economice a Conslliului Judetean Buzau, toate 
modificarile ~i completarile necesare, daca este cazul. 
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18.5. - Nu se va considera ca un accept, aviz, o aprobare a achizitorului sau o plata exonereaza 
executantul de lndeplinirea obliga~iilor asumate, cu ocazia lncheierii contractul de executie. 

18.6. Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico
economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare sunt suportate de executant, In solidar cu 
verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a achizltorului In baza unui raport de expertlza tehnica 
elaborat de un expert tehnlc atestat. Ace$tia raspund $1 pentru prejudiciile materiale, pierderi financiare 
efective sau beneficii nerealizate, directe sau indirecte, actuale sau viitoare dar certe, produse ca urmare a 
unor neconformitati, neconcordante, omisiuni, erori aparute in activitatea specifica inclusiv in fazele de 
executie a lucrarilor din culpa acestora. 

Art.l9 Finalizarea si receptia la terminarea /ucrarilor 

19.1 Ansamblul lucrarilor sau daca este cazul, oricare parte a lor, trebuie flnalizat in termenul 
convenit la art.7 din prezentul contract. 

19.2 Executantul va notifica Achizitorul cu eel pu~in 15 zile inainte ca Lucrarile sa fie, din punctul 
de vedere al executantului, terminate ~i pregatite de receptie ~i va solicita Achizitorului efectuarea 
Receptiei la Terminare. 

. 19.3. Lucrarile nu vor fi considerate terminate in vederea efectuarii receptiei pana la primirea de 
~tre achizitor a tuturor documentelor necesare intocmirii capitolelor A ~i B ale cartii tehnice a constructiei, 
in sensul HG nr.273/1994 privind aprobarea regulamentului de recep~ie a lucrarilor de constructii ~i 
instalaiil aferente acestora, precum ~I a documentelor necesare completarii capitolului D al cartii tehnice a 
constructie i. 

19.4. in termen de 5 zile dupa ce semneaza procesul-verbal, Achizitorul va notifica executantul cu 
privire la hotararea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei la terminare, cu o copie a 
procesului-verbal aferent. 

19.5. In cazul suspendarii sau respingerii receptiei, Achizitorul va prezenta, in notificarea sa daca 
nu sunt prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum ~i lucrarile pe care sa le realizeze Executantul l?i 
obligatiile pe care sa le indeplineasca pentru a face posibila admiterea receptiel In conformitate cu 
prevederile Contractului. Executantul va remedia ~i/sau finaliza lucrarile ~i va indepllni obligatiile, inainte 
de a transmite 0 noua in~tiintare. 

Art.20. Receptia finala 

20.1. - Receptia finala este convocata de achizitor in eel mult 10 zile dupa expirarea perioadei de 
Qarantie. 

20.2. - Comisia de recep~ie finala se lntrune~te la data, ora $i locul stabilite $i verifica obligatoriu 
urmatoarele: 

a) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor; 

b) referatul proprietaruiui/administratorului/utilizatorului privind urmanrea comportarii in 
exploatare a construqiei, pe perioada de garan~ie, in conformitate cu obligatiile ce le revin potrivit Jegii; 

c) cartea tehnica a constructiei completata; 

d) remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate In perloada de garantie a 
lucrarilor de constructii, dupa caz. 

20.3. - Comisia de receptie finala decide suspendarea procesului de receptie finala daca descopera 
aparitia, in perioada de garantie, a unor vicii, altele decat cele rezultate din exploatarea necorespunzatoare 
a constructiei, care pot fi inlaturate. 

20.4. - in cazul in care comisia de receptie finala decide suspendarea procesului de receptie finala, 
aceasta incheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recep~ie finala, in care consemneaza 
decizia de suspendare, masurile recomandate in scopul remedierii aspectelor constatate, dintre cele 
prevazute la art. 21.3, precum ~i termenul de remediere, iar investitorul comunica executantului decizia 
comisiei in maximum 3 zile lucratoare de la luarea la cuno$tinta a procesului-verbal de suspendare a 
procesului de receptie finala. 
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20.5. • Comisla de receptie finala decide admiterea recepttei finale in cazul in care nu se descopera 
existenta unor vicli, altele decat cele rezultate din exploatarea necorespunzatoare a constructiei, precum ~i 
in cazul in care acestea au fost inlaturate. 

20.6. • Comisla de receptle finala decide respingerea receptiei finale in cazul aparitiei unor vicii, 
altele decat cele rezultate din exploatarea necorespunzatoare a constructlei, care nu pot fr lnlaturate ~i care 
prin natura lor tmplica nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte fundamentale, caz in care se impun 
expertize tehnice, reproiectarl, refacerl de lucrari ~i altele. 

20.7. - Data finalizarii receptiel finale este data semnarii de catre proprletar a procesului-verbal de 
receppe finala. 

20.a. - La terminarea receptiei comisia de receptie finala isl va consemna observatiile si concluziile 
In procesul-verbal de receptie finala, pe care-I va inainta achizitorului impreuna cu decizia de respingerea 
receptiei, de suspendare a procesului. 

20.9. Este interzisa utilizarea constructiel a carei receptie finala a fost respinsa din cauza 
neindeplinirli conditiilor privind cerinta fundamentala - rezistenta mecanica sl stabilitate, pana la 
flnalizarea remedierilor de catre executant. 

20.10. - Achlzitorul se va indrepta pentru recuperarea pagubelor impotriva factorilor implicati in 
executarea constructiei, vinovati de viciile constatate cu ocazia receptiei, cat si pentru nefunctionarea 
constructiilor si/sau a instalatiilor aferente acestora. 

20.11 . - Prezentul articol se compfeteaza cu prevederiJe HG nr. 273/1994, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 

Art.21.. Perioada de garantie acordatl lucrarilar 
21.1 - Perioada de garantie curge de la data receptiei fa terminarea lucrarilor si pana la receptia 

finala $i este de minim 3 ani. Perioada de garantie se prelunge~te cu perioada remedierii defectelor 
calitative constatate in aceasta perioada. 

21.2 - (1) Executantul are obligatia, In urma dispozltiei date de achizitor, de a executa pe propria 
cheltuiala toate lucrarile de modificare, reconstruqie sf remediere a viciilor si a altar defecte calitative 
aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si In perioada de garantie. 

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala 
proprie, In cazul in care ele sunt necesare datorita: 

a) utilizarii de materiale, de instalatli sau a unei manopere neconforme cu cerin~ele documentatiel 
tehnico-economice; 

b) unul viciu de conceptie, prin documentatia tehnico-economica; 

c) neglijentei sau nelndeplinirii de catre executant a oricareia dlntre obligatiile explicite sau impliclte 
care Ii revin In baza contractului. 

(3) in cazul in care deficientele nu se datoreaza exec.utantului, iucrarile fiind executate de catre 
acesta conform documentatiei tehnico-economlce, cheltuielile de remediere vor fi evaluate sl platite ca 
lucrari suplimentare. 

21.3 - in cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la art.21.2 alln.(1) ~i (2), 
achizitorul este indreptatit sa achizitioneze lucrari de remedlere de la alte persoane juridice. Cheltulelile 
aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele 
cuvenite acestuia. 

21.4. Garantia lucrarilor executate este de 36 luni de la data semnarii procesufui verbal de receptie 
la terminarea lucrarilor precum si dupa lmpllnlrea acestuf termen, pe toata durata de existenta a 
constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate dln nerespectarea normelor de executie. 

21.5 Termenul de remediere a neconformitatilor aparute in perioada de garantie este de 10 zile de 
la data primirli solicitarii de remediere din partea achizitorului. Pentru motive temeinic justificate, acest 
termen poate fi prelungit in forma scrisa, cu acordul achizitorului, prin . act aditlonaf, fara a se depa$i 
perioada de garantie prevazuta In contract. 

21.6 Nerespectarea termenulu! prevazut la articolul anterior atrage plata penalitatilor de lntarziere 
de 0,3%/zi de 1ntarziere, calculate la valoarea lucrarilor de remediat. 
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Art.22. Modalitafi de plats 

22.1 - {1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul lucrarilor executate in termen de eel mult 30 de 
zile de la primirea facturii de catre acesta. 

(2) Factura se va emite dupa confirmarea lucrarilor executate de catre dirigintele de ~antier ~i 
insu$ite de reprezentantul achizitorului. 

(3) Plata serviciilor se va efectua astfel: 

Serviciile de elaborare a proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de 
construire/desfiintare se vor plati in baza facturii, dupa emiterea autorizatiei de construlre/desfiintare. 

- Serviciile de elaborare a proiectului tehnic de executie se vor plati in baza facturii, dupa avizarea 
proiectului tehnic si a detaliilor de executie in C.T.E al Consiliului Judetean Buzau. 

- Serviciile de asistenta tehnica se vor plati pe baza facturii emise dupa recep~ia la terminarea 
lucrarilor. 

22.2 - (1) In vederea efectuarii platii lucrarilor executate se vor trimite la Achizitor urmatoarele 
documente, in original: 

factura; 

situatii de lucrari semnate de executant, avizate/confirmate de dirigintele de ~antier si de 
reprezentantul Achizitorului; 

masuratori de executie care sa cuprinda: cantitatite de lucrari executate, semnate de 
executant si care vor sta la baza intocmirii situa~iilor de lucrari; 

borderouri centralizatoare pentru materiale transportate; 

avize de expeditie si bonuri de cantar; 

facturi pentru materiale; 

procesele-verbale de receptie calltativa, procesele-verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor 
ce devin ascunse, procesele-verbale pe faze determinante, documentele privind conformitatea, calitatea 
materialelor $i lucrarilor. 

(2) Situatiile de lucrari vor fi insotite de procesele verbale de lucrari si de certlficatele de calitate 
pentru materialele folosite, buletine de incercare, verificare, masuratori si vor purta viza responsabilului cu 
calitatea . 

22.3.-(1) Executantul este raspunzator de corectitudtnea ~i exactitatea datelor inscrise in situat!ile 
· · ~ lucrari, plata sau facturi ~i se obliga sa restituie sumele incasate in plus, calculate in mod eronat. 

(2) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii ~i ale contractului, a 
facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Achizitorul sesizeaza Executantul despre 
neregulile constatate in interiorul termenului de plata. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea 
primirii de catre Achizitor a noii facturi prezentate de catre Executant, completata cu date corecte, potrivit 
legii ~i contractului. 

22.4. - Plata facturii se va face, dupa verificarea ~; acceptarea situatlei de plata de catre achizitor. 
Daca verificarea se prelunge!}te din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, 
contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litiglu va fi platita imediat. 

22.5. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans. 

22.6. - Lucrarile executate in afara celor prevazute, sau fara dispozitia achizitorului, precum si cele 
care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozitie scrisa a achizitorului, nu 
vor fi platite Executantului. 

22.7. - (1) Platile par~iale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza 
responsabilitatea ~i garantia de buna executie a Executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca 
receptie a lucrarilor executate. 

(2) Platile partiale se onoreaza de catre autoritatea contractanta, pe baza de documente 
justificative, dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari, intocmita astfel incat sa asigure a rapida si 
sigura verificare a lor. 
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(3) Documentele justificative prevazute la alin. (2) se confirma intr-un termen de eel mult 25 zile; 
in caz de obiectii, autoritatea contractanta va stabili un termen rezonabil de refacere/revizuire a acestora. 

22.8 - Diferentele dintre cantitatile estimate initial (In contract) i;;i cele real executate, fara 
modificarea proiectului tehnic$i a detaliilor de executie, nu vor fi interpretate ca o modificare in conditii 
exceptionale/substantiala/nesubstantiala, in situatla in care aceste diferente sunt datorate doar 
nepotrivirilor dintre estimarea initiala -?i realitatea executiei, fara a fi afectat proiectul tehnic sau 
specificatiile tehnice. 

Art.23. Asigurari 

23.1 Executantul va incheia o asigurare de raspundere civila ce va acoperi vatamari corporale ~i 
daune aduse proprietatii, ce pot fi provocate tertilor ca urmare a executarii Contractului, inclusiv in 
Perioada de Garantie. Polita de asigurare trebuie sa prevada ca personalul Achizitorului, precum ~i eel al 
altor antreprenori ~i terti prezenti pe !jlantier, in vecinatatea !?antierului sau in orice alt Joe folosit de 
executant sunt considerati terti In aceasta asigurare. 

23.2 Executantul va incheia o asigurare de tip ,,toate riscurile pentru lucrarile de constructii
montaj" In beneficiul sau individual §'i in solidar cu Subcontractantli sai. Aceasta asigurare va acoperi toate 
daunele ce pot fi aduse Lucrarilor incluse in Contract, inclusiv daune generate de vicii sau erori de 

:oiectare privind proiectul tehnic, materialele de constructie sau punerea in opera ~i pentru care 
Executantul este responsabil conform Contractului ~i daune generate de evenimente naturale. 

23.3. Asigurarile se' vor incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor de 
asigurare va fi suportata de catre executant. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului In termen 
de 10 zile de la incheierea prezentului contract ~i ori de cate ori i se va cere, politele de asigurare si 
recipisele pentru plata primelor curente (actualizate), sub sanctiunea calcularii de catre achizitor a unor 
penalitati de lntarziere de 0,1 %/zi, calculate pentru fiecare zi de lntarziere. 

23.4.- Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile 
prin lege, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a 
agentilor sau a angajatilor acestuia. 

Art.24. Subcontractanfl 
24.1 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate 

cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de identificare ale acestora, precum ~i contractele 

incheiate cu ace!?tla se constituie in anexe la prezentul contract. 
, (3) Contractele incheiate intre contractant si subcontractanti, trebuie sa contina obligatoriu, eel putin 

·urmatoarele elemente: 
a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti ; 
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti. 

24.2 (1) Executantul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perloada de executie a 
contractului, cu conditia ca schirnbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a acestuia, in 
conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016. 

(2) Executantul nu va avea dreptul de a inlocui/implica nici un subcontractant, in perioada de executie 
a contractului, fara acordul prelabil al achizitorului. Orice solicitare privind inlocuirea/implicarea de noi 
subcontractanti va fi inaintata de catre executant in vederea obtinerii acordului achizitorului, In termen de 
15 zile inainte de momentul inceperii actlvitatli de catre noli subcontractanti. 

24.3 In situatia prevazuta la pct. 24.2, executantul poate inlocui/implica noi subcontractanti in 
perioada de executie a contractului, in urmatoarele cazuri: 

a) inlocuirea subcontractantilor nominallzati in oferta $i ale caror activitati au fost indicate in aceasta 
ca filnd realizate de subcontractanti; 

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care lucrarile ce 
urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute In oferta, fara a se indica initial optiunea subcontractarii 
acestora; 

c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contract de catre executant. 
24.4 (1) in vederea obtinerii acordului achizitorulul, noii subcontractanti sunt obl igatl sa prezinte: 
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a) declaraiie pe propria raspundere prin care i~i asuma perevederile caietului de sarcini, propunerea 
tehnica $i financiara depusa de catre executant la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii; 

b) contractele de subcontractare incheiate intre executant $i noii subcontractanti ce vor cuprinde 
obligatoriu informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact $i 
reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului1 optlunea de a fi platiti 
direct de catre achizitor; 

d) documentele necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de exdudere !ji a 
resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contract. 

(2) Dispozitiile privind inlocuirea /implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nlci o situatie 
raspunderea executantului in ceea ce prive$te modul de indeplinire a contractului. · 

(3) Achizitorul poate proceda la rezilierea unllaterala a contractului, fara efectuarea vreunel alte 
formalitati !?i fara interventia instantei de judecata, in situatia in care executantul 
subcontracteaza/cesioneaza cu incalcarea prevederilor legislatiei in vigoare, drepturile !?i obligatiile sale. 

24.5 (1) Achizitorul efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de 
catre subcontractantii propu~i in oferta/inlocuiti/nou implicati in contract, daca ace!?tia solicita, pentru 
servicii prestate executantului potrivit contractului dintre executant ~i subcontractant in conformitate cu 
dispozitiile legale aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest lucru ~i daca subcontractantii 
propu!?i ~i-au exprimat optiunea in acest sens. 

(2) Subcontractantii i!?i vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la 
.1omentul introducerii acestora in contract, dupa caz, optiunea de a fl platitl direct de catre achizitor. 

Achizitorul efectueaza platile direct catre subcontractanti doar atunci cand prestatia acestora este 
confirmata prin documente agreate de toate cele trei pafti, respectiv achizitor, executant ~i subcontractant 
sau de achizitor ~i subcontractant atunci cand, In mod nejustiflcat, executantul blocheaza confirmarea 
executarii obligatillor asumate de catre subcontractant. 

(3) Executantul va prezenta la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se introduc 
noi subcontractanti, contractele inchelate intre executant !?i subcontractantii nominalizati in oferta sau 
implicati ulterior in contract, astfel !neat activitatile acestora, precum $i sumele aferente prestatiilor, sa fie 
cuprinse in contractul de achizitie publica. 

24.6 (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care i~i indepllne$te 
contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care i$i indepline$te 
contractul. 

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata 
lui de catre executant. 

24.7 Nici un contract de subcontractare incheiat de executant nu va crea raporturi contractuale 
lntre subcontractant !;)i achizitor. 

24.8 Executantul va raspunde pentru actele ~i faptele subcontractantilor sai $i ale expertilor, 
::igentilor, salariatllor acestora, ca $i cum ar fi actele sau faptele executantului, ale expertilor, agentilor sau 
..:1lariatilor acestuia. 

Art.25. incetarea contractu/ui 
25.1 Prezentul contract inceteaza in coriditiile legii, In urmatoarele cazuri: 

a) la expirarea duratei pentru care a fost lncheiat; 

b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 

c) la o data anterioara celei pentru care a fast incheiat, prin acordul de vointa al partilor 
contracta nte; 

d) in caz de forta majora; 

e) prin denuntare unilaterala de catre autoritatea contractanta in cazul In care executantul nu face 
dovada constituiril garantiei de buna executie in termenul $1 conditiile contractuale. 

f) Prezentul contract inceteaza in conformitate cu dispozitiile dreptului comun precum $1 prin 
denuntare unilaterala in oricare dintre situatlile reglementate de art.222 alin.(1) $i (2) ~i art.223 alin.1 
litera a) !?i b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

25.2. In situatia intrarii executantului in procedura insolven\ei, contractul se considera denuntat la 
data expirarii unui termen de 30 de zile de la receptionarea solicitarii achizitorului, formulata In primele 3 
lunl de la deschiderea procedurii, prin care i se cere sa denunte contractul in conformltate cu art. 123 din 
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codul insolventei, daca administratorul judiciar/lichidatorul nu raspunde solicitarii. In acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata 
pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

25.3 - (1) Achlzitorul poate rezilia contractul, dupa acordarea unui preaviz de 30 zile Executantului, 
in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul nefiind lndreptatit sa 
pretinda vreo suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare. a rezillerii contractului de executie 
lucrari: 

a) Executantul nu executa lucrarile conform contractului !?i caietului de sarcini; 

b) Executantul nu se conformeaza notificarii emise de reprezentantul Achizitorului care ii sollcita 
remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din contract; 

c) Executantul subcontracteaza in aJte condi~ii decat cele prevazute Ja art.25; 

d) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe 
care Achizitorul il poate justifica; 

e) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului de lucrari; 

f) Executantul esueaza in a furniza garantiile sau persoana care furnizeaza garantia nu este in 
rnasura sa isi indeplineasca angajamentele. 

(2} Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractului de lucrari, Achlzitorul este 
indreptatit sa execute intreaga valoare a garantiei de buna executie. 

25.4 - In situatia neindeplinlrii obligatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate 
desfasura singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie a 
Executantului. Raspunderea Executantului pentru intarzierile si daunele produse Achizitorului in executia 
contractului va subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mai sus. 

25.5 - De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezillerii, reprezentantul Achlzitorulul va certlfica 
valoarea lucrarilor si toate sumele cuvenite Executantului la data rezilierii. 

Art.26. Amendamente 

26.1 - Partile contractante au dreptul, in limita legii, ca pe durata indeplinirii contractului, de a 
conveni modlficarea clauzelor contractului, prin act adltional. 

26.2 - Contractul de achizitie publica poate fi modificat, numai prin semnarea unui Act Aditional care 
sa reflecte modificarile de la pct. a) si b), cu acordul Autoritatii Contractante, fara organizarea unei noi 
•roceduri de atribuire, in cazul in care: 

a) Executantul si-a schimbat forma societatii, si-a prelungit durata ei sau alte modificari ale actului 
constitutiv al societatii care nu atrag crearea unei persoane juridice nol; 

b) Executantul este lnlocuit de un nou executant, in situat1a in care drepturile $i obligatiile 
executantului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni 
universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, 
de catre un alt operator economic care indepline~te criteriile de calificare ~i selectie stabilite initial, cu 
conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de achizitie 
publica $i sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurililor de atribuire prevazute de Legea 
privind achizitiile publice nr. 98/2016, - art.221 alin.1 lit.d pct.ii 

26.4 - Ajustarea preiulul contractului este posibila in cazul In care au Ice modificari legislative sau au 
fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau 
renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cre?terea/diminuarea costurilor pe 
baza carora s-a fundamentat pretul contractului. 

26.5 - Actele aditionale incheiate nu trebuie sa conduca la alterarea rezultatului procedurii de 
atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competltiv pe baza caruia ofertantul a fest declarat 
ca?tigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 
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Art.27. Cesiunea 

27. 1 - In prezentul contract subsecvent este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest 
contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si 
asumate. 

27 .2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 
obligatii asumate prin contract. 

Art.28. Forta majors 

28.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

28.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de lndeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

28.3 - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
orejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

28.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat $i In mod complet, producerea acesteia §i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea 
Ii mi ta ri i conseci ntelor. 

28.5 - Daca forta majora aqioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni~ 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara 
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

Art.29. Solufionarea litigiilor 

29. 1 • Achizitorul ~i executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice nelntelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau In legatura cu 
lndepl inirea contractului. 

29.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~i executantul nu 
reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatore$ti din Romania. 

Art.30. Limba care guverneaza contractul 

30.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

Art.31.. Comunicari 

31.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat $i in momentul 
primirii. 

31.2 - Comunicarile intre parti se pot face $i prin telefon, e-mail sau fax cu conditia confirmarii in 
scris a primirii comunicarii. 

Art.32. Legea aplicabila contractului 

32. 1 • Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
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32.2 - Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii ~i lnregistrarii lui la sediul 
achizitorului. 

Prezentul contract se perfecteaza astazi I 5. o 5 .2ol J prezentul contract in doua exernplare, 
cate unul pentru fiecare parte. 

ACHIZITOR, 

PRE~EDINTE, 

Directia Juridici fi Administratie Publlca Locala, 

Director Executlv, 

Manager de Proiect 

CONSIL'IUL JUOEfEA 
NVIZAT PENTRU CONTROL 

PREVEtmv PROP 

~:.:'.~'.I·!·~·:.~. ~ .. ~~.f 1019 . ~ .. . . . . ... 

FURN!ZOR, 

S.C.ADA COMERCIAL 2007 

SRL 



Proiectare si executie pentru obiectivul: Modemizare DJ 203C, km 17+300-19+000 comuna Florica,jud. Buzaf.I 
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- j.~/p I 

Contract de lucrari 2 J Mt! 'Oi9 

nr.!2.4 / ~9.9 1.l3.oS-.lD/'j 

Art.1. Preambul 
In temeiul Legii nr.98/2016 privind achizifiile publice s-a incheiat prezentul oontract de executie lucrari, 

intre 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA, Judetul BUZAU, prin CONSILIUL .nJDETEAN 
~~ • 1 ! • ~ • - ~ . f BUZAU, cu sediul in on/fax 0238- 414,112/725507, cod fiscal 

3662495, cont trezore escbis la Trezoreria Buzau, reprezentata I 

legal prin Pre~edinte, P tor, pe de o pmte 
si 
Asocierea SC CONFERIC SRL - SC EV ALCONS TECH SRL, in calitate de Executant, avand datele de 
identificare dupa cum urmeaza : 

1) SC CONFERIC SRL, cu sediul in Buzau, str. M. Kogalniceanu nr.12, telefon 0238722186, e-mail . . . . ..... . - . la ORC nr.110/247/1993, CUI R03868283, cont 

• eschis la Trezoreria Buzau, reprezentata legal prin director general Nicolai 
rii. 

2) SC EV ALCONS TECH SRL, cu sediul social instr. I.L. Caragiale nr. l, mun. Bacau, jud. Bacau, inregistrata 
1..::•:.1• , . 

Art.2. DefiniJii 

27788696, telefon 0730559613, e-mail : evalcons.techra yahoo.com , cont 
deschis la Trezoreria Bacau, reprezentata legal prin administrator 
OCIAT. \,; 

2.1 - In prezentul contract urrnatorii tenneni vor fl jnterpretati astfel: 
a. contract de achizitie publica - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 

administrati.v, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe autoritati 
contractante, care are ca obiect executia de lucrari, fumizarea de produse sau prestarea de servicii; 

b. achizitor ~i executant - paqile contractante, a~a cum sunt acestea numite 1n prezentul contract; 
c. amplasamentul lucriirii - 1ocul unde executantu1 executa 1ucrarea; 
d. cerinte ale achizitorului - caietul de sarcini/ proiectul tehnic si orice alte cerinte/ instructiuni emise 

de achizitor pe durata executarii contractului; 
e. despagubire generala - suma neprevazuta expres in contract, care este acordata de catre instanta 

de judecata sau este convenita de catre parti ca si despagubire platibila partii prejudiciate in urma incalcarii 
contractului de catre ceaJalta parte; 

f. documente ale executantului - documentele tehnice incluse in cerintele achizitorului, 
documente]e necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari (acorduri, avize etc.), 
calculele, fi~ierele, programele de computer si alt software, plan~e, manuale pentru exploatare si intretinere, 
modele si alte documente tehnice(daca exista), care se afla in custodia si grija executantului pana la data 
pre1uarii acestora de catre achizitor; 

g. forta majori - un eveniment mai presus de controJul plirtilor, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei 
acestora, care nu putea fl prevazut la momentul mcheierii contractului ~i care face imposibila executarea ~i, 
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, 
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat foqa majora un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, rara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiiJor 
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Wleia din parti. 
h. garantie de buna executie - garant_ia care se constituie de catre executant in scopul asigurarii 

achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului; 
i. ordin - orice instructiune sau dispozitie emisa de achizitor catre executant privind executia lucriir:i1or; 
j. penalitate contractuala - despagubirea stabilita in contract ca fiind platibila de catre una din parti 

catre cealal~ parte, in caz de nelndeplinire sau 1ndeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din contract; 
k. perioada de garantie a lucrarilor - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea 

lucr~ilor si data receptiei finale, a carei durata se stabile~te prin contract; 
1. pret al contractului - pretu1 platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 

1ndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract; 
q . receptie finala - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie; 
r. receptie la terrninarea lucririlor - receptia efectuata la tenninarea completa, a lucrarilor unui obiect 

sau a unei parti din constructie, independenta care, poate fi utilizata separat; 
s. ~antier - locul in care vor fi executate lucrarile, unde se vor livra echipamentele, materialele si 

oricare alte locuri prevazute in contract ca fiind parte componenta a ~antierului; 
t. utilaje ale executantului - aparate1e, ma~inile, vehicule si alte asemenea necesare pentru executia si 

terminarea lucrarilor, respectiv remedierea oricaror defectiuni; 
u. zi - zi calendaristica; an - 365 zile. 

ArL3. lnterpretare 
3.1 - in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la fonna singular vor include 

fonna de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este pennis de context. 
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile ca1endaristice daca nu se specifica 

m mod diferit. 
3.3 - Clauzele ~j expresiile vor fl interpretate prin raportare la intregul contract. 

Art.4. Obiectul principal al contractului 
4.1 - Executantul se obliga la: 
- prestarea serviciilor de proiectare si inginerie ( elaborarea proiectului tehnic, 1ntocmirea docurnentatiilor 

tehnico-economice aferente, asistenta tehnica pe timpul lucrarilor). 
- executarea lucrarilor de constructii dmmuri, finalizarea ~i remedierea oricaror defecte ale acestora, 

aferente obiectivului <Modernizare DJ 203C, km 17+300-19+-000 comuna Fiorica, jud. Buzau>. 
conform ofertei prezentate, anexa la contract, in terrnenul de executie ofertat si in confonnitate cu obligatiile 
asumate prin prezentul contract. 

- cota de implicare in executarea viitorului contract de achizitie publica, stabilita de comun acord intre 
parti, confonn Acordului de asociere nr.3352 / 17.12.2018, este : 

a) 95,74 % SC CONFERlC SRL 
b) 4,26 % SC EV ALCO NS TECH SRL 

Art.5. Pre/ul contractului 
5.J - Pretul maxim convenit pentru lndeplinirea contractu1ui, platibiJ executantului de catre achizitor, este de 
1.746.310,05 lei, la care se va adauga TV A conform legislatiei in vigoare la data facturarii, compus din: 

- investitia de baza=l.671.910,05 lei Iara TVA, din care organizarea de santier-7.811,72 lei fara TV A. 
- serviciile de proiectare si asistenta tehnica=74.400 lei fara TVA, din care asistenta tehnica pe timpul 

lucrarilor=SOOO lei fara TV A. 
5.2 - Ajustarea pretului contractului este pennisa doar in conditiile prevazute la Art.164 (4) din HG 395/2016. 
Pe toata perioada contractului, in cazul calculului manoperei, se vor utiliza cotele procentuale ale irnpozitelor 
si contributiilor sociale de orice fel, valabile si incidente la momentuJ intocmirii situatiilor de plati. In cazul 
in care intervine pe plan legislativ, o modificare a cotelor de impozitare (ex. TV A, impozit pe profit/venit, 
etc), prestatorul va actualiza structura devizului care a stat la baza intocmirii propunerii fi.nanciare, in mod 
corespunzator ( crescator/descrescator). 
Art.6. D11rata contractului 

6.1 - Prezentul contract opereaza valabil i'ntre parti. de la data semnarii ~i lnregistrarii la beneficiar ~i 
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pana la epuizarea conventionaJa sau legala a oricarui efect pe care 11 produce, inclusiv In perioada de garantie 
a lucrarilor. 
Art. 7. Executarea contractului 

7.1 -Durata de executie a contractului este de 6 luni, defalcata astfel: 
- Activitatea de proiectare : 1 luna de la data inregistrarii contractului la autoritatea contractanta; 
- Executia lucrarilor: 5 luni de la emiterea ordinului de lncepere a lucrarilor. Ordinul de incepere a 

lucrarilor de executie se va elibera doar dupa avizarea documentatiei de catre Consiliul Tehnico - Economic 
al Consiliul Judetean Buzau. 
Art.8. Documentele contractului 

8.1 - Documentele contractului sunt, dupa caz: 
a) expertiza tehnica si D.A.L.I; 
b) caietul de sarcini 
c) propunerea tehnica ; 
d) propunerea financiara; 
e) acordul de asociere/subcontractar~tru serviciile de proiectare si asistenta tehnica pe tirnpul 

lucrarilor, incheiat cu //t( RSA Ct7t~ 
f) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, pe timpul derularii contractului; 
g) alte documente care fac parte din contract 
8.2. in cazu) in care pe parcursul executiei lucrarilor se constata discrepante intre prevederile caietului de 

sarcini aferent procedurii de achlzitie publica ~i oferta tehnica/financiara, prevaleaza prevederile caietului de 
sarcini. 
Art.9. Standarde 

9 .1 - Lucrarile executate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului vor respecta standardele 
si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica si vor fi in 
conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si cu nonnele, normativele si standardele in vigoare. 
Art.I 0. Protec/ia patrimoniului cultural na/ional 

10.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentuJ lucrarii stmt considerate, in relatiile dintre pfu"ti, ca fiind 
proprietatea absoluta a achizitorului. 

10.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare 
alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 10.1 , iar imediat du pa 
descoperirea ~i lnainte de lndepartarea lor, de a ln~inta achizitorul despre aceasta descoperire ~i de a 
1ndeplini dispozitiiJe primite de la achizitor privind lndepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de 
dispozitii, executantu1 sufera int§rzieri §i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pB.rtile vor 
stabili: 

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adAuga la pretul contractuJui. 

Art.11. Obligajiile principale ale executantului 
I 1.1. ( 1) ExecutantuJ are obligatia de a elabora documentatia tehnico-economica/documentatia de 

avizare, de a executa, fmaJiza si remedia orice defectiuni ale lucrarilor executate in baza documentatiei, In 
confonnitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 

(2) Executantu1 are obligatia de a furniza echipamentele si documentele specificate m contract, precum si 
tot personalul necesar, bunurile, consumabilele si aJte produse sau servicii necesare executiei, finalizfil'ii 
Jucrarilor si remedierii tuturor erorilor/defeqiunilor constatate la docwnenta;ia tehnico 
economica/documentatia de avizare si/sau a lucrarilor executate. 

11.2. Executantul are obligapa de a executa lucrarile conform proiectului tehnic (expertiza tehnica si 
D.A.L.1, piese desenate, liste cu cantitati de !ucrari, detalii de executie) verificat de verificatori atestati in 
confonnitate cu reglementarile tehnice in vigoare. 

11.3. Executantul va transmite spre aprobare, oricand sunt cerute de ~tre reprezentantul/reprezentantii 
achizitorului, detalii referitoare la masurile si metodele pe care acesta le propune spre a fi adoptate pentru 
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executarea lucrarilor. Nu va fl admisa nicio modificare a acestor masuri sau metode fara ca acest Jucru sa fie 
supus in prealabil aprobarii achizitorului. 

11.4. Executantul are obliga1ia de a asigura, 1n conformitate cu prevederile contractului sau cu 
instructiunile reprezentatului achizitorului, conditii corespunzatoare deslasurarii activitatii atat pentru 
personalul propriu cat si pentru personalul autoritatilor publice. 

11.5.(1) Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, asigurarea, primirea, 
descarcarea, depozitarea si protejarea tuturor bunurilor si materialelor necesare executiei lucrarilor; 

(2) Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despagubiri pentru daunele, pierderile si 
cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezul~ din transportul bunurilor. 

11.6. Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea si intretinerea 
Iucrarilor confonn prevederilor din proiect. 

Art.12.J Proiectarea 
12.1. Executantul are obligatia de a realiza proiectarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract cu 

proiectanti calificati, ingineri sau alti profesionisti, care corespund cerintelor mentionate in caietul de sarcini I 
tema de proiectare. 

12.2. Executantul va garanta ca proiectantii sai au experienta si capacitatea necesara pentru proiectare. 
12.3. Executantul isi asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor sai de a participa Ja 

discutii cu achizitorul si/sau reprezentantul/reprezentantii achizitoruJui, ori de cate ori este necesar, pe 
parcursul derularii contractului si pana la data expirarii garantiei de buna execupe a contractului. 

12.4. La realizarea proiectului tehnic, executantul raspunde de 1ndeplinirea obligatiilor principale 
referitoare la calitatea constructiilor, astfel: 
a) precizarea categoriei de importanta a constructiei; 
b) asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de perfonnanJ:ii esentiale, cu respect.area 

reglementarilor tehnice si a clauze)or contractuale; 
c) elaborarea instruqiunilor tehnice privind executia, exploatarea, intretinerea si reparatiile lucrarilor. 
d) stabilirea fazelor de executie determinate pentru lucrarile executate corespunzator exigentelor de 

performanta esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea; 
e) stabilirea modului de solutionare a defectelor aparute 'in executie din vina sa, la lucrarile la care trebuie 

sa se asigure niveJul de caJitate corespunzator exigen\elor de perfonnanta esentiale, precum si unnarirea 
aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora de catre specialistul verificator de proiecte. 

12.5. Executantul are oblig~ia de a elabora un proiect tehnic coerent si confonn cu cerintele din 
specificatiile tehnice si plansele fumizate de achizitor, potrivit documentatiei de atribuire care a stat la baza 
incheierii prezentului contract. 

12.6. Executantul are obligatia de a elabora proiectul in confonnitate cu standarde]e tehnice si 
prevederile le~ale referitoare la proiectarea lucrarilor de constructie si a celor referitoare la mediu 
inconjurator. 

12.7.Daca pe parcursul detularii contractului intervin modificari ale standardelor si/sau legislatiei 
aplicabile la elaborarea proiectului, executantul va instiinta achizitorul si (daca. e cazul) va transmite 
propuneri pentru aplicare/actualizare. 

12.8. In situatia 'in care, potrivit prevederilor art 12.7, achizitorul decide ca se impune aplicarea noiJor 
reglementari, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act aditional, semnat de partiJe contractante 
cu respectarea prevederilor legale in materie, la data 1ncheierii acestu.ia. 

12.9. Executantul are dreptul de a fumiza succesiv infonnatii pe parti de proiect cu conditia ca fiecare 
parte 'inaintat~ sa fie completa in asa fel !neat sa poata fi analizat:a si aprobata de achizitor separat, ca parte 
integranta a ]ntregului proiect de executie al lucrarilor. 

12. l 0. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate aspectele privind proiectarea lucrarilor respecta 
cerintele impuse de catre achizitor si va fi responsabil pentru proiectarea lucrarilor la un standard ce poate fi. 
verificat de catre reprezentantul/reprezentantii achizitorului care actioneaza 1n ca1itate de verificator de 
proiecte. 

12.11. Executantul are obligatia de a participa la intocmirea cartii tebnice a constructiei si la receptia 
lucrari1or executate. 
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A.rt.J 3. Execufia /ucriirilor 
13.1. Executantul are unnatoarele obligatii: 
a) de a incepe executia lucrarilor numai dupa obtinerea autorizatiilor in conditiile legii si numai pe baza 

proiectelor verifi.cate de verificatorul de proiecte autorizati in conditiile legii; 
b) asigurarea niveluJui de calitate corespunzator exigentelor de perfonnanpi esentia1e, prin personal 
proP,riu si responsabili tehnici cu executia atestati, precum si prin sistemul propriu de calitate conceput si 

realizat; 
c) convocarea lnspectoratului de Stat in Constructii Buzau, care trebuie sa participe la asigurarea 

conditiilor necesare verificarii lucrarilor ajunse 1n faze detenninante ale execupei, precurn si executarea 
acestora, 1u scopul obtinerii acordului de continuare a Jucrarilor; 

d) solutionarea lipsurilor, neconformitatilor, defectelor si neconcordantelor aparute in fazele de executie 
numai pe baza solutiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului; 

e) utilizarea in executia lucrarilor numai a produseior si procedeelor prevazute in proiect, certificate sau 
pentru care exista argremente tehnice, care conduc la realizarea exigentelor de performanta esentiale. 
Produsele si procedeele prevazute in proiect pot fi inlocuite cu altele care indeplinesc conditiile precizate, 
numai pe baza solutiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului; 

t) respectarea proiectetor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator 
exigentelor de performanta esentiale; 

g) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat In constructii, lucrari publice, urbanism si 
amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrfil"ilor Publice si Amenajarii Teritoriului, In cazul 
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor; 

h) supunerea la recep?e numai a JucrariJor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat 
achizitorului documentele necesare tntocmirii cliftii tehnice a constructiei; 

i) aducerea la indeplin1re in termenele stabilite, a masurilor depuse prin actele de control sau prin 
documentele de recep1ie a lucrarilor de constructii; 

j) remedierea, pe propria cheJtuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa atdt 1n perioada de 
executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii; 

k) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la tenninarea executiei lucrarilor. 
13.2. Executantul are obliga1ia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, 

instala1iile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru 
1ndeplinirea prezentului contract, In masura In care necesitatea asigurarii acestora este prevdzuta in contract 
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 

13.3.Executantul este pe deplin responsabil pentru confonnitatea, stabilitatea si siguranta tuturor 
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utiJizate, cu respectarea 
prevederilor si a reglementarilor legii privind ca1itatea in constructii. 

13.4.Executantul are obligatia de a pastra, pe santier, o copie a prezentului contract, un exemplar al 
documenta1iei de executie, modificarile si alte comunicari emise potrivit prevederi1or prezentului contract in 
vederea consultfilii de catre lnspectoratul de Stat fn Constructii precum si de catre persoane autorizate de 
achizitor, la cererea acestora. 

13.5. (1) ExecutantuJ are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, 
mentionata sau nu 1n contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile 
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii 1n scris, tara ca obiectiile 
respec6ve sa iJ absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea 
contravin prevederilor legale. 

(2) Jn cazul In care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute Ia alin.(1) determina dificultati in 
executie care genereaza che1tuieli sup1imentare, atunci aceste cheltuieli vor fi acoperite de achizitor. 

l 3.6. Executantul are obligatia de a intocmi documente1e necesare In vederea obtinerii de catre achizitor 
a tuturor aprobarilor pentru obtinerea autorizatiilor necesare pentru executarea lucrariJor si orice alte aprobari 
descrise in caietul de sarcini. 

13.7. Executantul are obligatia de a 1ntocmi documentatia necesara obtinerii de catre achizitor a 
autorizatiilor, licentelor si aprobarilor in confonnitate cu prevederile legale In vigoare pentru proiectarea, 
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executia, terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defeqiuni. Executantul va despagubi achizitorul si il va 
proteja 1rnpotriva consecintelor datorate nelndeplinirii acestor obligatii. 

13.8. (a) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, 
precum si de fumizarea tuturor echipamentelor, instrwnentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare 
indeplinirii responsabilitatii respective. 

(b) In cazul in care, pe parcursul executiei Jucrarilor, survine o eroare in pozitia, ootele, dimensiunile sau 
aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala 
sa. 

13.9. Pe parcursul executiei Jucrarilor si remedierii defectelor calitative, executantul are obligatia: 
a) de a Iua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata 

si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controJul sau) si lucrarile (ata.t timp cat acestea nu sunt 
finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru 
respectivele persoane; 

b) de a procw·a si de a !ntrepne pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, proteqie, Ingra.dire, 
alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizjtor sau de catre alte autoritati 
competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor; 

c) de a lua toate masurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind protectia mediului pe si 
in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietlitilor publice 
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. 

d) de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activitatilor proprii 
nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare. 

13.10. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia Jucrarilor din vina sa, in 
vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea 
defectelor vor fi verificate si aprobate de reprezentantul/reprezentantii achizitorului. Executantul nu va fi 
1ndrept~tit la ajustarea pretului contractului sau la prehmgirea perioadei de executie pentru remedierea 
defeqiunilor aparute din vina sa. 

13 .11. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 
echiparnentelor si instalatiilor care unneaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a 
lucrarii p§na la data semnarii procesutui-verbal de receptie a lucrarii. 

13.12. (1) Executantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra 
respectarea cerint:elor prezentului contract, sistemul care va fi in conformitate cu detaliile prevazute in Caietul 
de sarcini. Achizitorul sau reprezentantul/reprezentantii achizitorului, va avea dreptul sa auditeze orice aspect 
al sistemului calitatii. 

(2) Detaliile tuturor procedurilor si documentele de confonnitate vor fi transmise achizitorului ill scopul 
infonnarii acestuia, inainte de inceperea tiec~rei etape de proiectare sau executie. La emiterea unui document 
de natura tehnica adresat achizitorului sau reprezentantul acestuia, este necesar ca pe docwnentul respectiv s?i 
fie lnscris acceptul prealabil al executantului. 

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera executantul de nici una din sarcinile, 
obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor prezentului contract. 

13 .13. (1) Pe parcursul executiei ]ucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia de a 
nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si caHor publice sau private care deservesc 

proprietatiJe aflate In posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor) actiunilor 1'n justitie, daunelor

interese, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau 1n legatura cu obligatia prevazuta la 
alin.(l) pentru care responsabilitatea revine executantului. 

13 .14. (1) Executantul are obligatia de a utiliza 1n mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu 
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de ditre traficul propriu sau 
al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va 
limita si repartiza 1ncarcaturile, In asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din 
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depJasarea materialelor, echipamentelor, instalapilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in 
masura 1n care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor 
respective. 

(2) in cazul in care se produc deteriorfil'i sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau 
care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiiJor sau altora 
asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind 
avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil si va 
plati consolidarea, modificarea sau imbunataprea, in scopul facilitarii transportului materialelor, 
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se 
afl~ pe traseul santierului. 

13.15. (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 
a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, ecbipamente, instalatii, surplus de materiale; 
c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, mo1ozu1 sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu 

mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la s:farsitul perioadei de garantie, numai acele 

materiale, echipamelite, instalatii sau Iucrari provizorii, care 1i sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor 
sale in perioada de garanlie. 

13.16. Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, 
ivite mtr-un interval de 10 ani (Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind caJitatea in constructii, cu 
modificarile si completarile ulterioare) de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata 
durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca unnare a nerespectarii proiectelor 
si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii. 

13 .17. Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul lmpotriva oricaror: 
a) reclamatii si actiuni In justiiie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuaH\ 

(brevete, nume, marci 1nregistrate etc.), -legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite 
pentru sau In Jegatura cu execupa Iucrfililor sau incorporate in acestea; si 

b) daune-interese, truce si cheltuieli de orice natura, cu exceptia situatiei 1n care o astfel de incalcare 
rezulta din respectarea cerintelor caietului de sarcini lntocmit de catre achizitor. 
Arl.14. ObligaJiile achizitorului 

14.1 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, tara plata, daca nu s-a convenit 
altfel, amplasamentul lucrarii, Jiber de orice sarcina. 

14.2 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului 1ntreaga documentatie necesara 
pentru executia lucrarilor contractate, Iara plata. 

14.3 - Achizitorul are obliga~ia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse In eel mult 5 zile de 
la notificarea executantului. 

14.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor ~i a oricaror alte informatii 
fumizate executantului precum ~i pentru dispozitiile ~i livriirile sale. 
Art.JS. Sancjiuni pentru nef11deplinirea culpabilii a ohliga/iilor 

15.l· (1) Pentru neexecutarea la tennen, neexecutarea totala sau partiala, precum ~i pentru executarea 
necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate ~i/sau care 1i revin, partea in culpa 
raspunde fata de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului contract ~i legii, 1n 
masura 1n care partile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat 1n culpa prin simplul fapt al 
neindeplinirii sau tndeplinirii necorespunzatoare a obJigatiilor sale, daca nu probeaza existenta unei cauze 
care sa il exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 

Se considera neexecutare totalii. a contractului situa!ia in care una dintre pfil'ti nu i~i indeplineste niciuna 
dintre obligatiiJe asumate si/sau care ii revin. In interiontl tennenului mentionat se calculeaza penalitati de 
intarziere, potrivit contractului. Toate celelalte situatii de neindeplinire a uneia sau mai multora dintre 
obligatiile asumate si/sau care ii revin reprezinta neexecutare partiala a contractului. 
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Se considera executare _necorespunzatoare a contractu.lui acea situatie in care una dintre parti nu isi 
indeplineste una sau mai multe dintre obligatiile esentiale aswnate si/sau care ii revin, ori nu isi indepliniste 
in mod repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, in conditiile calitative si de conformitate 
asum.ate prin Contract si/sau impuse de lege. 

(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul contractului, pretul contractului, durata 
contractului, executarea contractului {inclusiv subcontractarea), documentele contractului, obligatiile 
principale ale partilor, garantiile referitoare la contract, sanatatea si securitatea muncii, protectia mediului, 
legislatia, reglementarile si standardele tehnice, de calitate, de mediu, de personal etc. aplicabile, protectia 
patrimoniului cultural, alte clauze care protejeaza interesul public aferent contractului de achizitie in cauza. 

(3) Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre Beneficiar se face, la alegerea Beneficiarului, prin 
deducerea din valoarea contractului a daunelor·interese moratorii si/sau compensatorii sau prin unnarire in 
conditiile legii. 

15.2 ·(1) Pentru neexecutarea la termenele. ofertate a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, 
Executantul datoreaza Beneficiarului, cu titlu de penalitati pentru mtarziere, o suma in cuantum de 0, 1 % 
pentru fiecare zi de dupa scadenta, calculata la valoarea lucrarilor executate cu intarziere, pana la indeplinirea 
obligatiei, valoarea penalitatilor putand depasi valoarea debitului. 

(2) Daca nu se poate stabili valoarea lucrarilor executate cu intarziere, Executantul datoreaza 
Beneficiarului daune moratorii la nivelul a 0,1 % din valoarea totala a contractului mentionata la art. 5 din 
contract pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea obligatiei, valoarea penalitatilor putand depasi 
valoarea debitului. 

15.3. Pentru neplata la termen a facturilor, Acbizitorul datoreaza Executantului o suma, cu titlu de 
penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de dupa data scadentei sumei facturate, in cuantum de 0,1 % din 
valoarea facturii neonorate in tennen, pana la achitare. 

15.4 ~ (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, Executantul are obligatia 
de a plati Beneficiarului, cu titlu de daune compensatorii, o swna in cuantum de 20 % din valoarea totala a 
contractului exprimata la art.5 din acesta. 

(2) In carol in care executarea este numai partiala, dar este corespunzatoare, suma datorata potrivit alin. 1 
se calculeaza proportional cu nivelul lucrarilor neexecutate. Daca nu se poate stabili proportia neexecutarii 
contractului ori pentru executarea totala, dar necorespunzatoare, Executantul datoreaza Beneficiarului daune 
compensatorii in cuantum de 10% din valoarea totala a contractului, inclusiv, daca este cazul, a actclor 
aditionale la acesta. 

(3) In cazul in care executarea este partiala si, totodata, necorespunz.atoare, Executantul datoreaza 
Beneficiaru.lui , cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15 % din valoarea totala a 
contractului, inclusiv, daca este cazul, a actelor sale aditionale. 

( 4) In situatiile prevazute la alin. 1, 2 si 3 din prezentul articol, Beneficiarul nu este dator sa probeze 
existenta si/sau intinderea prejudicului suportat (caracte.{Ul indemnitar al clauzei penale). Contravaloarea 
cotei procentuale prevazute la alin. 1, 2 sau, dupa caz, 3 din prezentul articol se poate deduce din valoarea 
contractului. 
Art.16. Garanjia de bwid execu/ie a contractului 
16. l • (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, i'n cuanturn de 10% 
din valoarea contractului Iara TV A, pentru intreaga perioada de valabilitate a accstuia, In termen de 5 zile 
lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica, sub sancfiunea denilllfarii unilaterale a 
contractului de catre autoritatea contractanta. 
(2) Garantia de buna executie se consmuie de catre Executant in scopul asigurarii Autoritatii executante 
de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. 
( 3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Autoritatea 
contractanta in executarea prezentului contract, sau in cazul rezi.lierii contractului din motive imputabile 
Executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor din vina Executantului, ori in 
alte situatii prevazute de lege. ln cazul in care prejudiciul produs Autoritlitii executante este mai mare decat 
.cuanturnul garantiei de buna executie, Executantul este obligat sa despagubeasca Autoritatea contractanta 
integral ~i lntocmai. 
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( 4) Autoritatea contractanta se obliga sa eJibereze garantia pentru participare numai dupa ce Executantul a 
facut dovada consti.tuirii garantiei de buna executie in original conform alin. (1) de la prezentul articol. 
(5) Neprezentarea garantiei de buna executie in tennenul prevazut la alin. (1) are drept efect neintrarea in 
vigoare a prezentului contract si retinerea garantiei de participare. 
(6) in cazul In care pe parcursuJ executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza valoarea 
acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie In corelatie cu noua valoare a 
contactului de achizitie publica. 
16.2 - (1) De regula, garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 
garantare emis de catre o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de catre o societate de asigurari, 
in conditiile legii, care devine anexa la contract, cf. prevederilor art. 36 alin. (3)-(5) din HG nr.395/2016 
pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
acbizipe publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aplicandu-se 
corespunzator. 
(2) Daca piiftile convin, garan1ia de buna executie se poate constitui ~i prin retineri succesive din sumele 
datorate pentru facturi partiale. 
(3) in cazuJ prevazut 1a alin. (2), executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii 
executante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent i'n administrarea acestuia. 
( 4) Suma initiala care se depune de catre executant In contul de disponibil astfe1 deschis potrivit al in. (2) 
~i (3) nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pre1ul contractului de achizitie publica, Iara. TVA. 
(5) Pe parcursul indeplinirii contractului de achizipe publica, autoritatea contractanta urmeaza sa 
alimenteze contul de disponibil prevazut )a alin. (2) ~i (3) prin retineri succesive din sumele datorate ~i 
cuvenite executantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie 1n contractul de 
achizitie publica ~i va 1n~tiinta executantuJ despre varsam§ntul efectuat, precum ~i despre destinatia lui. 
(6) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului prevazut la alin. (3) 
pot fi dispuse plati atat de catre executant, cu avizu1 scris al autoritatii executante care se prezinta unita\ii 
Trezoreriei Statului, cat ~i de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii executante In 
favoarea careia este constituita garantia de buna executie. 
(7) Contul de disponibil prevazut la alin. (2) ~i (3) este purtator de dob&lda In favoarea executantului. 
16 .3 - Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe 
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, In limita prejudiciului creat, in cazul in care 
executantul nu 1~i 'indepline~e din culpa sa obligatiile aswnate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii 
asupra garantiei de buna execupe autoritatea contractanta are obligatia de a notifies pretentia at.at 
executantului, cat ~i emitentului instrumentului de garantare, preciz§nd obligatiile care nu au fost respectate, 
precum ~i modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total , 
executantul are obligatia de a re1ntregii garantia in cauza raportat la restul ram.as de executat. 
16.4 - (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum 
unneaza: 
a) 70% din valoarea garantiei, In termen de 14 zile de la data 'incheierii procesului-verbal de receptie la 
tenninarea lucrarilor, dad\ nu a ridicat pana la acea data pretenpi asupra ei, iar riscu1 pentru vicii ascunse este 
numm; 
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza 
procesului~verbal de receptie finala. 
(2) Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor ~i, respectiv, de receptie finala pot fi lntocmite ~i 
pentru pfu\i/obiecte din/de lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic ~i functional, 
proportional cu valoarea lucrarilor recepfionate. 
Art.17. i11ceperea serviciilor de proiectare si executia lucrarilor 

17. 1. Proiectarea 
17 .1.1. - Executantul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei 

tehnico-economice in vederea realizarii lucrarilor de la data inregistrarii contractului la autoritatea 
contractan.ta. 
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17 .1.2. in cazul in care executantul sufera intarzieri ~i/sau suporta costuri suplimentare, datorate in 
exclusivitate acbizitorului, pfil"tile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de executare a 
contractului. 

17 .1.3 - (1) Serviciile prestate m baza contractului sau, daca este cazuJ, oricare faza a acestora prevazuta a 
fi tenninata intr~o anumita perioada, trebuie finalizate in termenul ofertat sau termenul convenit de pfil1i in 
situatii datorate in exclusivitate achizitorului, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii 
serviciilor. 

(2) In cazu.l in care: 
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza executantului, sau 
b) alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de 
catre executant, 

mdrepta.tesc executanrul de a solicita prelWlgirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a 
acestora, atunci pfiltile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un act aditional. 

17.2. Executia Iucrarilor 
17.2.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data emiterii ordinului de incepere a 

lucrarilor. Ordinul de rncepere a lucrarilor de executie se va elibera numai dupa avizarea documentapei de 
catre Consiliul Tehnico-Economic al Consiliului Judetean Buzau. 

{2) Executantu1 are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire ~i 
de a incepe executarea lucrarii in tennenul stabilit de achizitor. 

(3) Neprezentarea executantului m vederea preluarii amplasamentului ~i ne1nceperea executarii lucrarii 
contractate ill term.en de 10 zile de la data inscrisa in ordinul de incepere al lucrarilor, poate atrage rezilierea 
contractului cu consecinta retinerii garantiei de buna execUlie. 

17.2.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze si sa fie tenninate in termenul ofertat. 
17.2.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei 1ucrarilor si de a stabili 

confonnitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in 
scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume 
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazuJ, alta 
persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesuJ reprezentantului achizitorului la locul de munca, in 
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, 
inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 

17 .2.4. - (1) Executantul are obligatia de a asigura instrumenteJe, utilajele ~i materialele necesare pentru 
verificarea, masurarea {)i testarea Iucrarilor. Costul probelor ~i incercarilor, inclusiv manopera aferenta 
acestora, revin executantului. 

(2) Probele neprevazute ~i comandate de achizitor pentru verificarea unor 1ucrari sau materiale puse rn 
opera vor fi suportate de executant daca se dovede~te ca rnaterialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca 
manopera nu este m conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, achizitorul va suporta aceste 
cheltuieli. 

17.2.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, tara aprobarea 
achizitorului. 

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitoruJui, ori de cate ori astfe) de lucrari, inclusiv fundatiile, 
sunt finalizate, pentru a fi examinate ~i masurate. 

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau paqi de lucrare, la dispozitia achizitorului, ~i de 
a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. 

(4) in cazul 1n care se constata ca lucrarile sunt de calitatea corespunzatoare ~i au fost executate conform 
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea ~i refacerea vor ti suportate de catre achizitor, 
iar in caz contrar~ de catre executant. 
Art.18. lntarzierea, s11spendarea si reluarea e.xecutiei lucrarilor 

18 .1 ~ In cazul in care: 
a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau 
b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau 
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c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si/sau alte circumstante neobisnuite 
susceptibile de a surveni altfel decat prin lnca]carea contractuJui, indreptatesc executantul de a solicita 
prelungirea tennenului de executie a Jucrarilor sau a oricarei parti a acestora. in conditiile de mai sus, pru1ile 
vor revizui de comun acord si vor conveni asupra: 

- oricarei prelungiri a duratei de executie la care executantul are dreptul; 
- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului, in conditiile si cu respectarea 

limitelor prevazute de lege. 
18.2.- DecaJarea termenului contractual va fi calculata Juand 1n considerare perioada de suspendare, 

adaugandu-se o dura~ supJimentara apreciata de comun acord pentru reintrarera In ritmul normal. 
18.3 - Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executArii 

unei pilqi sau a tuturor Jucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si 
asigura paza acelei pfil'ti sau a tuturor lucrarilor 1mpotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor. 

18.4. in cazul in care executantul va l'megistra intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare ca urmare a 
suspendarii lucrarilor si/sau ca rezultat al reluarii acestora, executantul va transmite achizitorului o instiintare 
av~d dreptul, dupa caz : 

a) la o prelungire a duratei de executie daca tenninarea Jucrarilor este sau va fi l'ntarziata, si 
b) la plata cheltuielilor suplimentare, care vor fi incluse 1n prepil contractului. 
18.5. Executantul nu va fi 1ndreptatit Ia o prelungire a duratei de executie si/sau la plata cheltuielilor 

suplimentare, daca aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecintelor unor erori din proiectul elaborat de 
executant, a lucrarilor sau materialelor necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a 
proteja, depozita sau asigura paza. 

18.6. (I) Dupa confirmarea si/sau dispunerea reluarii activitatii, executantul si achizitorul vor examina 
hnpreuna Iucrarile, echipamentele si materialele afectate de suspendare. 

(2) Executantul va remedia toate deteriorari1e sau defectiunile lucrarilor, echipamenteJor sau materialelor 
sau orice pierdere a acestora, produse i'n timpul suspendarii. 
Art.19. Finalizarea si receptia documentatiei tehnico-economice I documentatiei de avizare 

19 .1. Documentatiile tehnico-economice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului in 3 
exemplare originale la sediul acestuia, conform termenelor prevazute in prezentuJ contract, atat piesele scrise 
cit si cele desenate. Eventualele copii solicitate in plus de catre achizitor se vor realiza contra cost pe 
cheltuiala acestuia. 

I 9.2. Documentatia aferenta obtinerii avizelor, acordurilor §i autoriza1iilor necesare se va elabora in 2 
exemplare originale §i se va supune aprobarii I avizarii institutiilor ~i organelor abilitate. Proprietatea asupra 
lucrarilor apartine beneficiarilor. 

19.3. Receptia documentatiilor se face in baza unui proces verbal de predare-primire a documentelor, 
semnat de achizitor la momentul predarii. 

19.4. Documentatia tehnica va fi supusa avizarii Comisiei Tehnico - Economice a Consiliu1ui Judetean 
Buzau. Sustinerea 'in toate ~edintele de avizare CTE, de catre executant, a documentatiilor 1ntocmite este 
gratuita ~i obligatorie. in cazuJ constatarii unor lipsuri sau inadvertente In documentatia predata, achizitorul 
va transmite obiec\iunile, iar executantul va transmite, in termen de eel mult 5 zile de la primirea 
obiectiunilor, toate modificarile ~i completarile necesare, daca este cazuJ. 

19.5. - Nu se va considera ca un accept, aviz, o aprobare a beneficiaruJui sau o plata exonereaza 
prestatorul de indeplinirea obliga\iilor asumate, cu ocazia incheierii contractul de executie. 

19.6. Cheltuielile generate de efectuarea unor Jucrari suplimentare fata de documentatfa tehnico~ 
economica aprobata, ca um1are a unor erori de proiectare sunt suportate de proiectant/proiectantul 
coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, ill solidar cu verificatorii 
proiectului, la sesizarea justificata a achizitorului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un 
expert telmic atestat. Ac~tia raspund ~i pentru prejudiciile materiale, pierderi financiare efective sau beneficii 
nerealizate, directe sau indirecte, actuale sau viitoare dar certe, produse ca urmare a unor neconfonni~ati) 
neconcordante, omisiuni, erori aparule 1n activitatea specifica inclusiv 'in fazele de executie a lucrarilor. 
Art.20. Finalizarea si receptia lucrarilor 
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20.1 - Ansamblul lucrarilor sau daca este cazul, oricare parte a lor, trebuie finali7.at in tennenul convenit 
la art. 7 din prezentul contract. 

20.2 - La finaliz.area lucrarilor, executantul are obligatia : 
a). de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite condi\iile de receptie, soJicitand acestuia 

convocarea cornisiei de receptie; 
b). de a elabora unset complet de inregistrari ale executiei lucrarilor 11conforrne cu executia", precizand 

amplasamentele, dimensiunile si detaliile lucrarilor real executate. Aceste 1nregistrfil"i vor fi pastrate pe 
santier si vor fi utilizate in scopul receptiei lucrarilor. 

20.3. Lucrarile nu vor fi considerate terminate 1n vederea efectuarii receptiei pana la primirea de catre 
achizitor a tuturor documentelor precizate la art 20.2. de mai sus. 

20.4. • Receptia se poate face si pentt·u paqi ale lucrarii, obiect sau parte din constructie, independenta, 
care poate fl utilizata separat. 

20.5.- Pentru partea de lucrare preluata de achizitor, perioada de garantie pentru viciile care nu tin de 
siguranta constructiei incepe de la data tenninarii rernedierilor. 
Art..11. RecepJia finalli 

21. l . - Receptia finala este convocata de achizitor in eel rnult 1 5 zile dupa expirarea perioadei de 
garantie. 

21.2. - Comisia de receptie finala se intruneste la data, ora si locul fixate si examineaza unnatoarele: 
a) procesele-verbale de receptie la termi.narea lucrfililor; 
b) finalizarea lucrarilor cerute de "receptia de la tenninarea lucrarilor"; 
c) referatul achizitorului privind comportarea constructiilor si instalatiilor aferente tn exp]oatare pe 

perioada de garantie, inclusiv viciile aferente si rernedierea lor. 
21.3. - Comisia de receptie poate cere, 1n cazuri foarte bine justificate si/sau in cazul aparitiei unor vicii, 

efectuarea de incercari si expertize. 
21.4. - La tenninarea receptiei comisia de recep1ie finala lsi va consemna observatiile si concluziile In 

procesul-verbal de receptie finala, pe care-I va lnainta achizitorului impreuna cu recomandarea de admitere, 
cu sau rara obiectii, a receptiei, de amanare sau de respingere a ei. 

21.5. - in cazul in care comisia de receptie finala recomanda admiterea cu obiectii, amanarea sau 
respingerea receptiei, ea va trebui sa propuna masuri pentru inlaturarea neregulilor semnalate. 

21.6. - Comisia de receptie finala recomanda respingerea receptiei finale 1n cazul 1n care nu se respecta 
una sau mai multe dintre exigentele esentiale. 

21. 7. - Lucrarea a carei receptie finala a fost respinsa va fi pusa In stare de conservare prin grija si pe 
cheltuiala achizitorului, iar utilizarea ei va fi interzisa. 

21.8. - Achizitorul se va indrepta pentru recuperarea pagubelor lmpotriva factorilor implica\i in 
executarea constructiei, vinovati de viciile constatate cu ocazia receptiei, cat si pentru nefunctionarea 
constructiilor si/sau a instalatiilor aferente acestora. 

21.9.- Data receptiei finale este data notificarii de catre achizitor a hotararii sale. 
Art.22. Periot1da de garanJie acordata lucrarilor 

22.1 - Perioada de garantie curge de la data receptiei Ia terminarea lucrarilor si pana la receptia finala. 
22.2 - (1) Executantul are obligatia, 1n unna dispozitiei date de achizitor, de a executa pe propria 

cheltuiala toate lucrarile de modifi.care, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte calitative 
aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si In perioada de garantie. 

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(l), pe cheltuiala proprie, in 
cazul 1n care ele sunt necesare datorita: 

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; 
b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei pfu1i a lucrarilor; 
c) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite 

care ii revin tn baza contractului. 
(3) in cazul 1n care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta 

conform prevederiJor prezentului contract, cheltuielile de remediere vor fi. evaluate si platite ca lucrari 
suplimentare. 
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22.3 - in cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la art.22.2 alin.(l) ~i (2), achizitorul este 
1ndreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor luci:ari vor 
fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia. 

22.4. Garantia lucrarilor executate este de 36 luni _de la data semnarii procesului verbal de recep1ie la 
terminarea lucrarilor precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a construc?ei, 
pentru viciile structurii de rezistenta rezu1tate din nerespectarea normelor de executie. 

22.5 Tennenul de remediere a neconformitatilor aparute in perioada de garantie este de 5 zile de la data 
primirii solicitarii de remediere din partea achizitorului. Pentru motive temeinic justificate, acest tennen 
poate fi prelungit in fonna scrisa, cu acordul achizitorului, prin act aditionaJ, tara a se dep~i perioada de 
garantie prevazutii in contract. 

22.6 Nerespectarea termenului prevazut la articolul anterior atrage plata penalitatilor de intarziere de 
0,3%/zi de 1ntarziere, calculate la valoarea Iucrarilor de remediat. 
Art.23. ModalitiiJi de platii 

23.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretu1 lucrarilor executate In tennen de eel mult 30 de zile de la 
primirea facturii de catre acesta. 

23.2 - (1) In vederea efectuarii platii lucrarilor executate se vor trimite la Achizitor unnatoarele 
documente: 

factura; 
situatie de lucrari la s:farsitul lucrarii, semnata de executant si confirmata de reprezentantul 

Achizitorului ; 
masuratori de executie care sa cuprinda: DJ, pozitie KM si cantitatile de lucrari executate, semnata de 

executant si care va sta la baza intocmirii situatiilor de lucrari; 
borderouri centralizatoare pentru materiale transportate; 
avize de expeditie si bonuri de cantar; 
procese verbale de constatare a modului de efectuare a semnalizarii rutiere; 
procese verbale de parti ascunse ~i documente de calitate. 

(2) Situatiile de lucran vor fi insotite de procesele verbale de lucrari si de certificatele de calitate pentru 
materialele folosite, buletine de incercare, verificare, masuratori si vor purta viza responsabilului cu calitatea. 

23.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce 
achizitorul 1$i onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in eel mai scurt timp posibil. 

23.4 - Plata facturii se va face, dupa verificarea ~i acceptarea situatiei de pJata definitive de catre 
achizitor. Daca verificarea se prelung~te din diferite motive, dar, In special, datorita unor eventuate litigii, 
contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. 

23.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi 
semnat de comisia de receptie, care confinna ca lucrarHe au fost executate conform contractului. Plata 
ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrarile executate, nu va fi conditionata de eliberarea 
certificatului de receptie finala. 

23.6 - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans. 
Art.24. Asigurari 

24.1. Executantul are obJigatia de a incheia o asigurare de raspundere civila profesionala, care va 
acoperi riscul de neglijenta profesionala in proiectarea si executarea lucrarilor. Acesta va depune toate 
eforturile sale pentru a mentine In vigoare asigurarea de raspundere civila profesionala pana la receptia finala 
a lucrarilor executate in baza proiectului. 

24.2. Executantul are obligaiia de a instiinta achizitorul de orice dificultate In extinderea, re1nnoirea si 
restabilirea acestei asigurari. 

24.3. (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va 
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrari1e executate, utilajele, instalatiile de lucru, 
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputemiciti sa verifice, sa testeze sau 
sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice. 
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(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor ~e asigurare 
va fi suportata de catre executant. 

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitoruJui, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele 
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curcnte (actualizate). 

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractanul a incheiat asigurari pentru toate 
persoanele angajate de ei. El va soJicita subcontractantului sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de 
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

24.4 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin 
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate 
de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului, a agentilor sau a 
angajatilor acestuia 
Art.25. Subcontracta11Ji 

25.1 - Executantul are obligatia, de a incheia contractul de subcontractare cu subcontractantul declarat 
initial sau ulterior pe timpul executiei (doar cu acordul Achizitorului), in aceleasi conditii in care el a semnat 
contractul cu Achizitorul. 

25.2. ~ (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, contractul de 
subcontractare incheiat cu subcontractantul desemnat, care se constituie anexa la prezentul contract. 

(2) Contractul lncheiat intre executant ~i subcontractant trebuie sa contina obligatoriu, eel pu1in 
urmatoarele elemente: 

a) activitatile ce urmeaza a fl subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legaJi ai noilor subcontractanti; 
c) va1oarea aferenta prestatiilor subcontractate. 

25.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste 
contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de rnodul in care isi indeplineste 
partea sa din contract. 

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata lui 
de catre Executant. 

25.4.- Executantul poate schimba subcontractantul daca acesta nu si-a indepiinit partea sa din contract. 
Eventuala schimbare a subcontractantului efectuata pe parcursul derularii prezentului contract nu trebuie sa 
conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiate si va fi supusa aprobarii prealabile a 
Achizitorului. 

25.5. - Niciun contract de subcontractare incheiat de Executantul nu va crea raporturi contractuale intre 
subcontractant si Achizitor. 

25.6. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantului si ale expertilor, agentilor, 
salariatilor acestora, ca si cum ar fl actele sau faptele Executantului, ale ex:pertilor, agentilor sau salatiatilor 
acestuia. 
Art.26. incetarea contractului 

26.1 Prezentul contract inceteaza in conditiile legii, in unnatoarele cazuri : 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante; 
d) in caz de forta majora; 
e) prin denunfare unilaterala de catre Achizitor in confonnitate cu dispozitiile prevazute la art.222 ~i 

art.223 din Legea m.98/2016. 
26.2. In situatia intrarii executantului In procedura insolventei, contracruJ se considera denuntat la data 

expirarii unui terrnen de 30 de zile de 1a receptionarea solicitarii achizitorului, formulata in primele 3 luni de 
la deschiderea procedurii, prin care i se cere sa denunte contractul 1n confonnitate cu art. 123 din codul 
insolventei, daca administratorul judiciar/Iichidatorul nu r~spunde solicitarii. in acest caz, executanrul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data denuntarii 
unilaterale a contractului. 
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26 .3 - ( 1) Achizitorul poate rezilia contractul , dupa acordarea unui preaviz de 15 zile Executantului, in 
oricare dintre situatiile unnatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul nefiind indreptatit sa pretinda 
vreo suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca unnare a rezilierii contractului de executie lucrari: 

a) Executantul nu executa lucranle confonn contractului ~i caietului de sarcini; 
b) Executantul nu se conformeaz.a notificarii emise de reprezentantul Achizitorului care ii solicita 

remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din contract~ 
c) Executantul subcontracteaza in alte conditii decat cele prevazute la art.25; 
d) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fl dovedita prin orice mijloc de proba pe care 

Achizitorul iI poate justifica; 
e) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impieclice executarea contractului de lucrari; 
f) Executantul esueaza in a furniza garantiile sau persoana care fumizeaza garantia nu este in masura sa 

isi indeplineasca angajamentele. 
(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractului de lucrari, Achizitorul este indreptatit sa 

execute intreaga valoare a garantiei de buna executie. 
26.4 - In situatia neindeplinitii obligatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate desfasura 

singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie a Executantului. 
Raspunderea Executantului pentru intarzierile si daunele produse Achizitorului in executia contractului va 
subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mai sus. 

26.S - La momentul rezilierii contractului sau la primirea notificarii in acest sens, Executantul va lua 
masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor prin forte proprii sau cu terta parte in functie de natura lucrarilor, 
astfel incat costurile aferente sa fie mini.me. 

26.6 - De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, reprezentantul Achizitorului va certifica 
valoarea Iucrarilor si toate sumele cuvenite Executantului Ia data rezilierii. 
Art.27. Cesiunea 

27 .1 - In prezentul contract subsecvent este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, 
obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate. 

27 .2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 
obligatii asumate prin contract. 
Art.18. ForJa majora 

28.l - Porta majora este constatata de o autoritate competenta. 
28.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de 1ndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
28.3 - Indeplinirea contractului va fl suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pm1ilor pana la aparitia acesteia. 
28.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeiJalte parti, imediat 
~i In mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care 1i stau la dispozitie 'in vederea limitA.rii 

consecintelor. 
28.5 - Daca forta major! actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, rara ca 
vreuna din paqi sa poata pretinde celeiJalte daune-interese. 
Art19. Solu/ionarea litigii/or 

29.1 - Achizitorul §i executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, 01ice nemtelegere sau disputa care se poate ivi intre ei 1n cadrul sau in legatura cu 
1ndep1inirea contractului. 

29.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul §i executantul nu 
reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze 
de catre instantele judecatore§ti din Romania. 
Art.30. Limba care guverneazli contractul 

30.l - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
Art.31. Comunicari 

31.l - (1) Orice cornunicare intre pfu"ti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
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(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul primirii. 
31.2 - Comunicarile 1ntre parti se pot face ~i prin telefon, telegrama sau fax cu conditia confirmarii in 

scris a primirii comunicarii. 
Al't.32. Legea apficabila contractului 

32.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
32.2 - Prezentul contract intra in vigoare de la data semnfu.ii ~i lnregistrarii Jui la sediul achizitomJui. 

Prezentul contracts-a perfectat astazi .23 ,OS. ,(f}/f in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

Director Executiv, 

Directia Juridica ~i Administratie Publica Locala, 
Director Executiv 
Mirela OPREA 

co N $ i l;tlH J !JD r=, .... 
"VIZAT PE.NTRU t.ON • 

P~Everm11 P 

EXECUTANT, 

SC CONFERIC SRL 
Lider de asociere 
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Contract de rucriri 
nr. ..l => data I 9 CK X>f S 

1.Preambul 

i ···--·- ... - .... : .. 

CON~~lfll I ~Jti"fiZAUil. 
Data 2__ ~- - J 

~ .. .... *:=: ·•·.· .. -: .. . ~·..:...... -· - -.. ·--= 

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitille publice s-a lncheiat prezentul contract de executie 
lucrari, 

int re 
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA JUDETUL BUZAU, cu sediul in Municipiul 

telefon/fax 0238-414112/725507, cod fiscal 3662495, cont trezorerie 
rezoreria Buzau) reprezentat prin Pre$edinte Petre-Emanoil 
pe de o parte 

Asocierea SC CONCAS SA !!Ii SC ROMCONSTRUCT GROUP SRL cu lider de asociere SC 
CONCAS SA, cu sediul In Buzau, strada Transilvaniei nr.163, judetul Buzau, telefon/fax 0238 722 138 
I 0238 4 i Jl0/25/1991, Cod Unic de Inregistrare - e .. • I ~ .. & a •• • • 

R0115393 la Trezoreria ............................. , reprezentata 
legal prin eneral, in calitate de executant pe de alta • 
pa rte. 

Art.2. Definitil 
2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract de achiziiie publici - contractul cu tltlu oneros, asimllat, potrlvit legli, actului 
admlnistratlv, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici $i una ori mai multe 
autoritati contractante, care are ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de 
servicii; 

b. achizitor 'i executant - partile contractante, a§a cum sunt acestea numite In prez.entul 
contract; 

c. ampfasamentul lucrarii ~ locul unde executantul executa lucrarea; 
d. cerinte ale achizitorului - caietul de sarcinl/proiectul tehnic $i orice alte cerinte/ instructiuni 

emise de achizitor pe durata executarii contractului; 
e. despagubire generali - suma neprevazuta expres in contract, care este acordata de catre 

instanta de judecata sau este convenita de catre parti ca $i despagubire platibila partil prejudiciate in 
urma incalcarii contractului de catre cealalta parte; 

f, documente ale executantului - documentele tehnice incluse In cerintele achizitorufui, 
documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari (acorduri, avize 
etc.), calculele, fi~lerele, programele de computer $i alt software, plan~e, manuale pentru exploatare 
$i intretinere, modele i?i alte documente tehnice (daca exlsta), care se afla In custodia $i grija 
executantului pana la data preluarii acestora de catre achizitor; 

g. for-ta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre~elii 
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul 1ncheierii contractului ~i care face imposibila 
executarea !ji, respectiv, lndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revolutii, incendli, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrlctii aparute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, rara a crea a imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pafti. 

h. garan1ie de buna executie - garantia care se constituie de catre executant in scopul asigurarii 
achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa $i in perioada convenita a contractului; 

i. ordin - orice instructiune sau dlspozitie emisa de achizitor catre executant privind executia 
lucrarilor; 

j. penalitate contractuala - despagubirea stabilita in contract ca fiind platibila de catre una din 
paf"t:i catre cealalta parte, in caz de neindeplinire sau indeplinlre necorespunzatoare a obligatlilor din 
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contract; 
k. perioada de garan\ie a lucrarilor - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la 

terminarea lucrarilor ~i data receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract; 
I. pret al contractului - pretul platibil executantului de catre achlzitor, in baza contractului, 

pentru indeplinlrea integrala $i corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract; 
m. receptie finala - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantle; 
n. recep~ie la terminarea lucrarilor - receptia efectuata la terminarea completa, a lucrarilor unui 

obiect sau a unei part:i din constructie, independenta care, poate fi utillzata separat; 
o. $antier - locul in care vor fi executate lucrarile, unde se vor livra echipamentele, materialele ~i 

oricare alte locuri prevazute in contract ca fiind parte componenta a §antierului; 
q. utilaje ale executantului - aparatele, masinile, vehicufe $1 alte asemenea necesare pentru 

executla ~i terminarea lucrarilor, respectiv remedierea oricaror defectiuni; 
p. zi - zl calendaristica; an - 365 zile. 

Art.3. Interpretare 
3.1 - in prezentul contract, cu exceptia unel prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orlce referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 

specifica in mod diferit. 
3.3 - Clauzele ~i expresiile vor fi lnterpretate prin raportare la intregul contract. 

Art.4. Obiectul principal al contractului 
Executantul se obliga: 

- sa elaboreze Proiectul pentru autorlzarea executarii lucrarilor, sa elaboreze Proiectul Tehnic de 
executie ~i sa acorde asistenta tehnica pe toata perioada de executie a lucrarilor pentru obiectivul 
Consolidare, restaurare ~i dotare "Biblioteca judeieani "Vasile Voiculescu" Buzlu" (Proiect 
pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire - PAC, Proiect Tehnic de executie - PT ~i Oetalii 
de Executie - DE, Proiect de Organizare a Execu~iei lucrarilor - POE) conform temei de proiectare, 
expertizei tehnice ~i D.A.L.I.; 

- sa execute rucrarile pentru obiectivul Consolidare, restaurare 'i dotare "Biblioteca judeiean~ 
"Vasile Voiculescu" Buziu" In perioada convenita ~i in conformitate cu obligatiile asumate prin 
prezentul contract. 

Art.S. Pretul cantractului 
5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achfzitor, este 

de 11.652.253,20 lei fara TVA la care se adauga TVA in vigoare la data platii ~i include: 
- elaborarea Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor ~i elaborarea Proiectului Tehnic de 

executie 339.815,00 lei fara TVA, la care se adauga TVA i'n vigoare la data platii; 
- asistenta tehnica 17885,00 lei fara TVA, la care se adauga TVA in vigoare la data platii; 
- execu~ia lucrarilor 11.294.553,20 lei fara TVA, la care se adauga TVA in vigoare la data platli. 
5.2 - Valoarea contractului va fi ajustata pentru a tine seama de orice cre~tere sau diminuare a 

pretulul rezultat din modificarea legislatiei (inclusiv adoptarea unor legi noi ~I abrogarea sau 
modificarea legilor existente), publicate dupa intrarea in vigoare a contractului. 

5.3 - (1) Pretul contractului poate fi ajustat dupa o perioada de 24 luni de la semnarea contractului, 
doar in masura strict necesara pentru acoperirea costurllor pe baza carora s-a fundamentat pretul 
contractului. Ajustarea de pret se va face dupa urmatoarea formula de ajustare: 

v ajustata "" Voferta x K 
V ajustata = valoarea actualizata a lucrarilor ramase de executat; 
V oferta = valoarea lucrarilor ramase de executat; 
K = coeficient de actualizare - indicele de inflatie, comunicat de lnstitutul National de Statistica, 

pentru luna cand se face solicitarea de actualizare a pretului, raportat la luna semnarii contractului. 
(2) Ajustarea pretulul se face la solicltarea scrisa a uneia dintre partile contractante. 
(3) Preturile rezultate in urma ajustarilor nu pot face obiectul unor nof ajustari pentru o 

perioada de 12 luni de la data ultlmei ajustari. 

Art.6. Durata contractu/ui 
6.1 - Prezentul contract opereaza valabil intre parti, de la data semnarii ~i inregistrarii la achizitor 

~i pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care ii produce, inclusiv i'n perioada 
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de garantie a lucrarilor. 

Art.7. Executarea contractului 
Durata de realizare a obiectului contractului este de 37 de I uni calendaristice, defalcata astfel: 

(1) Activitatea de elaborare a documentatiei Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor 
$1 elaborarea Proiectulul Tehnic de executie: 5 luni de la data lnregistrarii contractului la autoritatea 
contractanta, iar asistenta tehnidi se va derula pe toata durata de executare a lucrarilor; 

(2) Termenul de verificare/modificare/completare a documentatiei tehnico-economice predate 
de proiectant ~i rezolvarea tuturor observatiilor formulate de catre achizitor este de 30 zile de la 
comunicarea intre parti. 

(3) Termenul pentru executia lucrarilor: 32 de lunl de la emlterea ordlnului de incepere a 
lucrarilor. 

(4) Ordinul de incepere a lucrarilor de executie se va emite dupa obtinerea autorizatiei de 
construire $1 dupa avlzarea lntregii documentatii tehnico-economice (elaborarea Proiectului Tehnic de 
executie) de catre Consiliul Tehnico-Economic al Consiliul Judetean Buzau. 

Art.8. Documentele contractului 
8.1 ~ Documentele anexe la contract sunt: 
a) tema de proiectare, expertiza tehnlca ~i Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii; 
b) propunerea tehnica; 
b) propunerea financiara; 
c) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului; 
d) caietul de sarcinl; 
e) dovada garantiei de buna executie; 
f) alte documente , dupa caz. 
8.2. In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor se constata discrepante intre prevederile 

caietului de sarcini al procedurii Si oferta tehnica/financiara, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. 

Art.9. Standarde 
Lucrarile efectuate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractutui vor respecta standardele 

$i prescriptille tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica !?i vor fi in conformitate 
cu cerintele din caietul de sarcini ~i cu normele, normativele ~i standardele in vigoare. 

Art.10. Protecfia patrimoniului cultural national 
10.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 

arheotogic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dlntre parti, ca fiind 
proprietatea absoluta a achizitorului. 

10.2 - Executantul are obllgatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau 
oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze oblectele prevazute la clauza 10.1, iar 
imediat dupa descoperirea §i inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta 
descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din 
cauza unor astfel de dispozitii, executantul sufera intarzieri atunci, prin consultare, partile vor putea 
stabili suspendarea sau/$i prelungirea duratei de executie la care executantul are dreptul. 

Art.1.J. Obligafiile generale ale executantului 
11.1. (1) Executantul, cu diligenta necesara, va elabora documentatia tehnico-economica (Proiectul 

pentru autorlzarea executarii lucrarilor ~i Proiectul Tehnic de executie), va executa Siva finaliza lucrarile 
in conformitate cu prevederile Contractului ~i va remedia orice deficiente ale Jucrarilor. Lucrarile 
executate in conformltate cu proiectul tehnic var fi conforme cu scopul si destinatia for. Lucrarile vor 
include orice interventie care este necesara pentru a satisface cerintele Achizitorului si oferta 
executantului, precum si toate lucrarile care sunt necesare pentru asigurarea rezistentei, stabilitatii Si 
sigurantei in exploatare a lucrarilor (inclusiv daca nu sunt mentionate in contract). 

(2) In sltuatia desfa~urarii unor misiuni de control din partea autorita~ilor ce detin competente in 
controlul ~i recuperarea debitelor aferente fondurilor comunltare $i/sau fondurilor publice na~ionale 
aferente acestora, executantul are obligatia de a asigura disponibilitatea informatlilor $i documentelor 
care privesc proiectul ce se urmare~te a fi implementat de achizitor. 

11.2. Executantul are obllgatia de a executa lucrarile conform proiectului tehnic (Proiect pentru 
Autorizarea executarii lucrarilor de Construire - PAC, Proiect Tehnic de executie - PT ~i Detalii de 
executie - DE, Proiect de Organizare a Executiei lucrarilor - POE) verificat de verificatori atestati In 
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conformitate cu reglementarlle tehnice in vigoare, serviclul de verificare tehnica a proiectului tehnic 
intrand in sarcina achizitorului. 

11.3. Executantul are obligatla de a asigura, in conformitate cu prevederile contractului sau cu 
instructlunile reprezentantului achizitorului, conditii corespunzatoare desfa~urarii activltatii atat pentru 
personalul propriu cat ~I pentru personalul autoritatilor publice. 

11.4. (1) Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, asigurarea, 
primirea, descarcarea, depozitarea ~i protejarea tuturor bunurilor ~i materialelor necesare executiei 
lucrarilor. 

(2) Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despagublri. pentru daunele, pierderile 
~i cheltuielile (inclusiv taxele ~i cheltuielile legale) care rezulta din transportul bunurilor. 

11.5. Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea si intretinerea 
lucrarilor conform prevederilor din proiect. 

11.6. Executantul se obliga ca, in situatia in care Autoritatea de Management AM POR rezilieaza 
contractul de finantare "Consolldare, restaurare ~i dotare Biblioteca Judeteana "Vasile Voiculescu'' 
Buzau", sa sisteze executia prezentului contractului, urmand ca achizitorul sa efectueze plata pentru 
lucrarile executate pana la acel moment. 

11. 7. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau pune ca pat oridirei situatil 
ce poate compromite executarea in mod corect §I obiectiv a Contractulur. 

11.8.- Executantul are obligatia de a lua, In calitate de angajator, toate masurile prevazute de 
Legea nr. 319/2006 si H.G nr. 1452/2006 pe toata durata de executie a lucrarilor. 

Art. 1.2. Obligatiile executantului privind elaborarea proiectului pentru autorizarea 
executarii /ucrarilor ~i elaborarea Proiectului Tehnic de executie 

12.1. Executantul are obligatia de a elabora Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor ~I de a 
elabora Proiectul Tehnic de executie ce face obiectul prezentului contract cu prolectanti calificati, 
ingineri sau alti profesioni$ti, care corespund cerintelor mentianate in tema de proiectare, expertiza 
tehnica ~i D.A.L.I ~i in caietul de sarcini, anexe la prezentul contract. 

12.2. Executantul va garanta $1 dovedi ca proiectantli · sai au experienta $i capacitatea necesara 
pentru proiectare. 

12.3. Executantul i!?i asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor sai de a participa la 
discutii cu achizltorul $i/sau reprezentantul/reprezentantii achiz.itorului, orl de cate ori este necesar, pe 
parcursul derularii contractulul ~I pana la data expirarii garantiei de buna executie a contractului. 

12.4. La realiz.area proiectului tehnic, executantul raspunde de indeplinirea obligatiilor principale 
referitoare la calitatea construqiilor, astfel: 

a) precizarea categorlei de importanta a constructiei; 
b) asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de pertormanta esentiale, cu 

respectarea reglementarilor tehnice $i a clauzelor contractuale; 
c) elaborarea caietelor de sarcinl $i instructiunilor tehnice privind executla, exploatarea, intretinerea 

$i reparatiile lucrarilor. 
d) stabilirea fazelor de executle determinate pentru lucrarile executate corespunzator exigentelor 

de performanta esentiale ~i partlciparea pe $antier la verlficarile de calitate legate de acestea; 
e) stabilirea modulul de solutlonare a defectelor aparute in executie din vina sa, la lucrarlle la care 

trebuie sa se asigure nivelul de ca!itate corespunzator exigentelor de performanta esentiale, precum $i 
urmarirea aplicarii pe !?antler a solutillor adoptate dupa insu~irea acestora de catre specialistul 
verlficator de proiecte. 

12.5. - Executantul are obligatia de a incepe prestarea servicillor pentru elaborarea documentatlei 
tehnico-economice in vederea realizarii lucrarilor, de la data inregistraril contractului la autoritatea 
contractanta. 

12.6. Executantul are obligatla de a elabora un prolect tehnic coerent $i conform cu cerlntele din 
specificatiile tehnice $i plan!?ele furnizate de achizitor, potrivit documentatiei de atribuire care a stat la 
baza incheierii prezentului contract. 

12. 7. Executantul are obligatla de a elabora proiectul in conformitate cu standardele tehnice si 
prevederile legale referitoare la proiectarea lucrarilor de constructie $i a celor referitoare la mediu 
inconjurator. 

12.8. Daca pe parcursul derularii contractului .lntervin modificarl ale standardelor si/sau legislatlel 
aplicabile la elaborarea proiectului, executantul va in$tiinta achizltorul !;ii (daca e cazul) va transmite 
propuneri pentru aplicare/actualizare. 
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12.9. In situatia in care, potrivit prevederilor art 12.B., achizitorul decide ca se impune aplicarea 
noilor reglementari, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act aditional, semnat de partile 
contractante cu respectarea prevederilor legate i'n materie, la data i'ncheierii acestuia. 

12.10. Executantul are dreptul de a furniza succesiv informatli pe parti de proiect cu conditia ca 
fiecare parte lnaintata sa fie COmpleta i'n a~a fel !neat sa poata fi analizata Si aprobata de achizitor 
separat, ca parte integranta a intregului proiect de executie al lucrarilor. 

12.11. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate aspectele privind proiectarea lucrarilor 
respecta cerintele impuse de catre achizitor ~i va fi responsabil pentru proiectarea lucrarilor la un 
standard ce poate fi verificat de catre reprezentantul/reprezentantii achizitorului care actloneaza In 
calitate de veriflcator de proiecte. 

12.12. Executantul are obligatia de a participa la intocmirea cartii tehnice a constructiei i;;i la receptia 
lucrarilor executate. 

12.13. Executantul raspunde de asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, 
pentru proiectele elaborate, pe toata perloada executiei constructlllor sau a lucrarilor de interventfe la 
construqiile existente. 

12.14. - Executantul are obligatia asigurarii existentei resurselor umane i;;i materiale necesare pentru 
realizarea ILicrarilor, conform celor declarate la nivelul ofertei tehnice, precum $i obligatia mobilizarii 
de resurse suplimentare i'n cazul in care progresul fizic al lucrarllor executate nu corespunde cu eel 
asumat prin planul de executie aprobat de achizitor. 

Art. 1.3. Obligafiile executantului privind executia lucrarilor 
13.1. Executantul are urmatoarele obligatii: 
a) de a incepe executia lucrarilor in ziua urmatoare emiterii ordinului de incepere al lucrarllor; 
b) asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale, prin personal 

propriu si responsabili tehnici cu executla, autorizati, precum $i prin sistemul propriu de cafitate 
conceput $i realizat; 

c) convocarea Inspectoratulul de Stat in Construqii Buzau, care trebuie sa participe la asigurarea 
conditillor necesare verificarii lucrarilor ajunse In faze determlnante ale executiei, precum $i executarea 
acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor; 

d) solutionarea fipsurilor, neconformitatilor, defectelor !?i neconcordantelor aparute in fazele de 
executie numai pe baza solutiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului; 

e) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor sl procedeelor prevazute in proiect, certificate 
sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea exigentelor de performanta 
esentlale. Produsele si procedeele prevazute in proiect pot fi inlocuite cu altele care lndeplinesc 
condftiile prec:izate, numai pe baza solutillor stabllite de executant cu acordul achizltorului; 

f) respectarea proiectelor $1 a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate 
corespunzator exigentelor de performanta esentiale; 

g) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspeqiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si 
amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului LucrariJor Publice si Amenajarii Teritoriului, in cazul 
producerii unor accidente tehnice in tlmpul executiei lucrarilor; 

h) supunerea la receptie numai a lucrarilor care corespund cerintelor de calitate ~i pentru care a 
predat achizitorului documentele necesare rntocmirii cartli tehnice a construqiei; 

!) aducerea la indepllnire in termenele stabilite, a masurilor depuse prin actele de control sau pnn 
documentele de receptie a lucrarilor de construqli; 

j) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa atat In perioada de 
executie, cat $i in perioada de garantie stabilita potrivit legii; 

k) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor. 
13.2.Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarlle, de a asigura forta de munca, materialele, 

instalatille, echipamentele ~i toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de ~i 
pentru indeplinirea prezentului contract, in masura In care necesitatea asigurarii acestora este 
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 

13.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i;;i siguranta tuturor 
operatiunilor executate pe ?antier, precum $i pentru procedeele de executie utllizate, cu respectarea 
prevederilor $i a reglementarilor legii privind calitatea in constructii. 

13.4. Executantul are obligatia de a pastra, pe santier, o copie a prezentului contract, un exemplar 
al documentatiei de executie, modificarile ~i alte comunicari emise potrlvit prevederilor prezentului 
contract in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat In Constructii precum i;;i de catre persoane 
autorizate de achlzitor, la cererea acestora. 
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13.5. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, 
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considera ca 
dispozitiile achizitorului sunt nejustiflcate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectil in scris, 
fara ca. obiectiile respective sa ii absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia 
cazului in care acestea contravln prevederilor legale. 

13.6. Executantul are obligatia de a intocmi documentatia necesara obtinerii de catre achizitor a 
autorizatiilor, licentelor sl aprobarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru 
proiectarea, executia, terminarea lucrarilor ~i remedierea oricaror defectiuni. 

13.7. (a) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de 
achizitor, precum $i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozltivelor $i resurselor 
umane necesare lndeplinirll responsabilitatil respective. 

(b) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dlmensiunile 
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, 
pe cheltuiala sa. 

13. a. Pe pa rcu rs ul executiei I ucra ri I or, executa ntul a re oblig atia : 
a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este 

autorizata $i de a mentine !?antierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) ~i lucrarile (atat timp 
cat acestea nu sunt finalizate ~I ocupate de catre achizltor} in starea de ordine necesara evitaril oricarui 
pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura $idea intretlne pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, proteqle, ingradire, 
alarma si paza, cand $i unde sunt necesare sau au fast solicitate de catre achizltor sau de catre alte 
autoritati competente, in scopul protejarii lucrarllor sau al asigurarii confortului riveranilor; 

c) de a lua toate masurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privlnd protectia mediului 
pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, 
proprletatilor publlce sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele 
sale de lucru. 

d) de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata $i de~eurile rezultate in urma activitatilor 
propril nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare. 

13.9. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia Jucrarilor din vina sa, 
in vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea 
defectelor vor fi verificate si aprobate de reprezentantuljreprezentantii achizitorului. Executantul nu va 
fi indreptatit la ajustarea pretului contractului sau la prelungirea perioadei de executie pentru 
remedierea defectiunilor aparute din vina sa. 

13.10. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, rnaterialelor, 
echipamentelor ~i instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de lncepere 
a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii. 

13.11. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al rernedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia 
de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc 

proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, 

daunelor-interese, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu 
obligatia prevazuta la alin.(1) pentru care responsabilitatea revine executantului. 

13 .12. ( 1) Executantul are obligatia de a util iza in mod rezona bi I drurnurile sa u podurile ce cornunica 
cu sau sunt pe traseul santierului ~i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre trafrcul 
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege $i va folosi 
vehiculele, va limita ~i repartiza incarcaturile, in a~a fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod 
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe !?i pe 
~antler, sa fie limitat, In masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau dlstrugeri 
ale dru111urilor $i podurilor respective. 

· (2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu 
sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor 
sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor 
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drurnuri. 

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil 
~i va plati consolidarea, rnodificarea sau irnbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, 
echipamentelor, lnstalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau 
care se afla pe traseul santierului. 
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13.13. (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 
a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe ~antier; 
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
c) de a aduna .$i indeparta de pe .$antier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, 

care nu mai sunt necesare; 
d) de a asigura un management riguros al de,$eurilor rezultate din lucrari. 
(2) Executantul are dreptul de a retine pe ~antier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai 

acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii 
obligatiilor sale in perioada de garantie. 

13. 14. Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii rev in, pentru viciile ascunse ale constructiei, 
ivite intr-un interval de 10 ani (Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construqii, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare) de la receptia lucrarii .$i, dupa implinirea acestui termen, pe 
toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii 
proiectelor ~i detaliilor de executie aferente execu~iei lucrarii. 

· 13.15. Executantul se obliga sa despagubeasca achizltorul impotriva oricaror: 
a) reclamatii ~i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 

(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele 
folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea, ~i 

b) daune-interese, taxe si cheltuieli de orice natura, cu exceptia sltuatiei in care o astfel de incalcare 
rezulta din respectarea cerintelor caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 

13. 16. - (1) Dupa emiterea ordinului de incepere al lucrarilor executantul are obligatia de a prelua 
amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire ~i de a incepe executarea lucrarii in 
termenul stabilit de achizitor. 

(2) Neprezentarea executantulul In vederea preluarii amplasamentului ~i neinceperea executarii 
lucrarii contractate in termen de 10 zile de la data inscrisa in ordinul de incepere al lucrarilor, poate 
atrage rezilierea contractului cu consecinta retinerii garantiei de buna executie. 

13.18. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desra$urarea execupei lucrarilor $i de a stabili 
conformitatea lor cu specificatille din anexele la contract. Part:ile contractante au obligatia de a notifica, 
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atesta~i profeslonal pentru acest scop, $1 anume 
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului ~i dirigintele de $antier sau, daca este cazul, 
alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achlzitorului. 

(2) Executantul are obliga~ia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
munca, in ateliere, depozite $i oriunde i~I desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor 
asumate prin contract, inclusiv pentru veriflcarea lucrarllor ascunse. 

13.19.- (1) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele ~i materialele necesare 
pentru verificarea, masurarea ~i testarea lucrarilor. Costul probelor ~i incercarilor, inclusiv manopera 
aferenta acestora, revin executantului. 

(2) Probele neprevazute ~i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale 
puse in opera var fi suportate de executant daca se dovede~te ca materialele nu sunt corespunzatoare 
calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul 
va suporta aceste cheltuieli. 

13.20. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, rara aprobarea 
achizitorului. 

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv 
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate ~i masurate. 

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orlce parte sau parti de lucrare, la dispozitia 
achizitorului, ~i de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. 

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitatea corespunzatoare ~i au fast executate 
conform documentatiei de executie, atunci cheltulelile privind dezvelirea $1 refacerea var fi suportate 
de catre achizitor, lar In caz contrar, de catre executant. 

13.21. - in cazul In care prin lucrarile executate se deterioreaza lucrarile efectuate prin proiectul 
POSDRU/125/5/5.1/5/126033, anterior prezentului contract !?i a caror perioada de garantie expira in 
luna mai 2020, executantul - pe cheltuiala proprie - se obllga sa le aduca la stadiul initial. 

Art.14. Obligafiile achizitorului 
14.1 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozltia executantulul, fara plata, daca nus-a convenit 

altfel, amplasamentul lucrarli, liber de orice sarcina. 
14.2 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara 

pentru executia lucrarilor contractate, fara plata. 
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14.3 - Achizitorul are obligatia de a examina ~i masura lucrarile care devln ascunse in eel mutt 5 zile 
de la notificarea executantului, prin coroborare cu art.13.20. 

14.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor ~i a oricaror alte informatll 
furnizate executantului precum Si pentru dispozltlile Si livrarile sale. 

Art.15. Sancfiuni pentru neindeplinirea cu/pabila a ob/igafiilor 
15.1- (1) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precurn $i pentru 

executarea necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate $i/Sau care ii revin, 
partea In culpa raspunde fata de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului 
Contract $i legii, in masura in care partile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat in culpa prin 
simplul fapt al neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale, dadi nu probeaza 
existenta unei cauze care sa ii exonereze de raspundere juridica, potrlvlt legii. 

Se considera neexecutare totala a Contractulul situatia in care una dintre parti nu 1$i indepline$te 
nlciuna dintre obligatiile asurnate $i/sau care ii revin. in interiorul terrnenului rnentlonat se calculeaza 
penalitati de intarziere, potrivit Contractului. Toate celelalte situatii de neindeplinire a uneia sau rnal 
muttora dintre obligatille asumate ~i/sau care ii revin reprezinta neexecutare partiala a Contractului. 

Se considera executare necorespunzatoare a Contractului acea situatie in care una dintre partl nu 
i$1 indepline!?te una sau mai multe dintre obligatiile esentiale asumate !?ifsau care ii revin, ori nu i~i 
indepline!?te in mod repetat o obligape care nu este considerata esentiala, in conditiile calitative ~i de 
conformitate asumate prin Contract !;>i/sau impuse de lege. 

(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privltoare la obiectul Contractului, pretul Contractulul, 
durata Contractului, executarea Contractului (lnclusiv subcontractarea), documentele Contractului, 
obligatiile principale ale partilor, garantiile referltoare la contract, sanatatea $i securitatea rnuncli, 
proteqia mediului, legistatla, reglernentarile $i standardele tehnice, de calitate, de mediu, de personal 
etc. aplicabile, protectia patrimoniului cultural, alte clauze care protejeaza interesul public aferent 
contractufui de achizitie in cauza. 

(3) Aplicarea prevederitor clauzel penale de catre achizitor se face, la alegerea Achizitorului, prin 
deducerea din valoarea Contractului a daunelor-interese moratorii ~i/sau compensatorii sau prin 
urmarire in conditiile legii. 

15.2 Pentru neexecutarea la terrnenele convenite a obligapilor asurnate ~i/sau care ii revin, 
Executantul datoreaza Achizitorului, cu titlu de penalitati pentru intarziere, o suma in cuantum de 0,1 
% pentru fiecare zi de dupa scadenta, calculata la valoarea lucrarilor executate cu intarziere, pana la 
indepl inirea obligatiei. 

15.3. Pentru neplata la termen a facturilor, Achlzitorul datoreaza Executantului o surna, cu titlu de 
penalitatl de intarziere, pentru fiecare zi de du pa data scadentei surnei facturate, in cuanturn de 0,1 % 
din valoarea facturii neonorate in termen, pana la achitare. 

15.4 - (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate $i/sau care ii revin, Executantuf are 
obligatia de a plati Achizltorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 20 % din 
valoarea totala a Contractului exprimata la art.5 din acesta. 

(2) in cazul in care executarea este numai partlala, dar este corespunzatoare, suma datorata potrlvit 
alin. 1 se calculeaza proportional cu nivelul Lucrarilor neexecutate. Daca nu se poate stabili proportia 
neexecutarii Contractului ori pentru executarea totala, dar necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
Achizitorului daune compensatorii in cuanturn de 10% din valoarea totaia a Contractului, inclusiv, daca 
este cazul, a actelor aditlonale la acesta. 

(3) In cazul in care executarea este par~iala ~i, totodata, necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
Achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma In cuantum de 15 % din valoarea totala a 
Contractului, inclusiv, daca este cazul, a actelor sale aditionale. 

(4) in situatiile prevazute la alin. 1, 2 si 3 din prezentul articol, Achizitorul nu este dator sa probeze 
existenta $1/Sau intinderea prejudicului suportat (caracterul indemnitar al dauzei penale). 
Contravaloarea cotei procentuale prevazute la alin. 1, 2 sau, dupa caz, 3 din prezentul articol se poate 
deduce din valoarea Contractului. 

Art.l6. Garantia de buna executie a contractului 
16.1 - (1} Executantul are obligatia de a constitul garantia de buna executie a contractului in terrnen 

de 5 zile de la data semnarii contractulul de achizitle publica, pentru intreaga perioada de derularea a 
acestuia, in cuanturn de 10% din valoarea contractutui Fara TVA, conform art.39 $i urrnatoarele din HG 
395/2016 pentru aprobarea Normelor rnetodologice de apficare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiife publice. 
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(2) Garantia de buna executie se constituie de clitre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de 
indeplinirea cantitativa, calitativa $i in perioada convenlta a contractului. 

(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor 
in executarea prezentului contract, sau in cazul rezillerii contractulul din motive imputabile 
Executantului, precum $1 in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarllor din vina Executantulut, 
ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciut produs Achizitorului este mai mare 
decat cuantumul garantiei de buna executie, Executantul este obligat sa-1 despagubesca pe Achizitor 
integral $i intocmai. 

(4) Achizitorul se obliga sa etibereze garantia pentru participare numai dupa ce Executantul a facut 
dovada constituirii garantiei de buna executie in original conform alin. (1) de la prezentul articol. 

(5) in cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publlca se suplimenteaza 
valoarea acestuia, Executantut are obligatia de a completa garantia de buna executie In conformitate 
cu noua valoare a acestuia, in conditiile $i sub sanctiunite stabillte prin contract. 

(6) Executantul se va asigura ca garantia de buna executie este valablla ~i in vigoare pana la 
aprobarea receptiei finale. 

16.2 - (1) Executantul se obliga sa constltuie garantia de buna executie a contractului, in cuantum 
de 1.165.225,32 lei din pretul contractului, Fara T.V.A. 

(2) Garan~ia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 
garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in 
condltille legii, si devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si (5) aplicandu-se In mod 
corespunzator. Garantia de buna executle va Fi irevocabila $i va prevedea ca plata garantiei de buna 
executie se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a achizitorului pe baza declaratlei 
acestela cu privire la culpa executantului. 

(3) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui $1 prin retineri succesive din 
sumeleA datorate pentru facturi partiale. 

(4) In cazul prevazut la alineatul precedent, Executantul are obtigatia de a deschide la unltatea 
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de 
dlsponibil distinct la dispozltia Achizitorului. Suma initiala care se depune de catre Executantul in contul 
de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului, fara TVA. Pe 
parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibll prin 
retineri succesive din sumele datorate $i cuvenite. Achizitorul va in$tiinta Executantul despre 
varsamantul efectuat, precum $i despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria 
Statului pe numele Executantului pot fi dispuse plati atat de catre Executant, cu avizul scris al 
Achizltorului care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat $i de unitatea Trezoreriei Statului ta 
solicitarea scrisa a Achizitorutui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea 
Executantului. Executantul va inscrie distinct pe facturile emise, cuantumul garantiei de buna executie 
$i contul in care acesta va fi virat. 

16.3.- Executantul are obllgatia de a lndeplini cumulativ urmatoarele obligatii: 
a) de a lnainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului, aat cu privire la blocarea 

contului deschis in favoarea Achizitorului pentru garantia de buna executie, cat $i cu privlre la 
deblocarea acestuia numai cu acordul Achizitorului, cat ~i executarea oricarei sume existente in cont la 
prima cerere a Achizitorului; 

b) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la perioada de 
valabilitate a contului deschis ; 

c) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statutui cu privire ta 
imposibilitatea Executantului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea contului ,fara acordul 
Achiz itoru I u i; 

d) de a lnainta Achizltorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la insu~irea 
obligatiei de .transmitere, lunar, catre Achizitor a extraselor de cont pentru evidentierea soldului. 

16.4. - In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executare a lucrarilor contractate, 
pentru orice motiv (indusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei 
de buna executie, in maxim de 15 zile de la solicitarea expresa a Achizitorului. 

16.5. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in lirnita 
prejudiciului creat, daca Executantul nu i~i executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator 
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentll asupra garantiei de buna 
executie, Achizitorut are obligatia de a notifica acest lucru Executantului, precizand totodata obligatille 
care nu au fast respectate. 

16.6. - Restituirea garantiei de bun a executie se face astfel: 
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a) 70% din valoarea acesteia in termen de 14 zile de la incheierea procesului-verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor, daca Achizitorul nu a ridicat pretentii asupra garantiei pana la acea data; 

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe 
baza procesului-verbal de receptie finala. 

16. 7. - Garantia se elibereaza pe baza de cerere la care se anexeaza procesul verbal la terminarea 
lucrarilor, respectiv procesul verbal de receptle finala. 

16.8. - In masura constatarii unor deficiente ale lucrarilor executate cu ocazia receptiei la terminarea 
lucrarilor, restituirea celor 70% din valoarea garantiei de buna executie se va face, in termen de 14 
zile de la remedierea defectiunilor, potrivit masurilor de remediere consemnate in procesul verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor. 

Art.17. intarzierea, suspendarea '$i reluarea execuVei /ucrarilor 
17.1. - (1) Serviciile prestate '$i lucrarile executate In baza contractului, trebuie finalizate in termenul 

convenit de pafti. 
(2) Executantul este indreptatit sa solicite prelungirea ~i/sau suspendarea perioadei de executle in 

cazul in care apar: 
a) cauze ce determina incetarea contractului de finantare nr. 1539/12.03.2018, contract lnregistrat 

la sediul Consiliului Jude~ean Buzau sub nr. 3636/12.03.2018. 
b} motive de lntarziere, ce nu se datoreaza executantului, cum ar fi termene de emitere a 

avizelor/acordurilor/ aprobarilor; 
c) alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului 

de catre executant; 
d} volumul sau natura lucrarilor neprevazute; 
e) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile. 
(3) In condltiile de mai sus, partile vor revizui de comun acord ~i vor conveni asupra oricarei 

prelungiri a duratei de executie la care executantul are dreptul. 
17.2. - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, 

orice intarziere In indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati de intarziere 
executantului. 

17.3.- Decalarea termenului contractual va fi calculata luand in considerare perioada de suspendare, 
in sensul prelungirii termenului de executie cu durata suspendarii. 

17.4. - Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra ~i asigura paza acelei 
parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor. 

17.5. Executantul nu va fi i'ndreptatit la o prelungire a duratei de executie, daca aceasta a survenit 
ca urmare a remedierii consecintelor unor erori din proiectul elaborat de executant, a lucrarilor sau 
materialelor necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau 
asigura paza. 

17.6. (1) Dupa confirmarea ~i/sau dispunerea reluarii activitatii, executantul $i achizitorul vor 
examina impreuna lucrarile, echipamentele $i materialele afectate de suspendare. 

(2) Executantul va remedia pe cheltuiala sa toate deteriorarile sau defectiunile lucrarilor, 
echipamentelor sau materialelor sau orice pierdere a acestora, produse in timpul suspendarii. 

Art. :J.B. Finalizarea $i recepfia Proiectului pentru autorizarea executArii lucrarilor l$i a 
Proiectului Tehnic de executie 

18.1. Documentatiile privind Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor $i a Proiectul Tehnic 
de executie ce fac obiectul contractului se predau achizitorului in 4 exemplare originale $i in format 
electronic (pdf '$i editabil), la sediul acestuia, conform termenelor prevazute In prezentul contract, atat 
piesele scrise cat ~i cele desenate. Eventualele copii solicitate in plus de catre achizitor se vor realiza 
contra cost pe cheltuiala acestuia. 

18.2. Documentatia aferenta obtinerii avizelor, acordurilor §i autorizatlilor necesare se va elabora in 
3 exemplare originale dintre care una sau, dupa caz, doua se va depune pentru obtlnerea acestora de 
catre achizitor (la depunerea documentatiei de avizare achizitorul va fi insotit de reprezentantii 
executantului), iar cealalta va fi predata achizitorului lmpreuna cu avizul, acordul/autorizatia eliberat 
de institutiile ~i organele abilitate. Proprietatea asupra documentatiilor apartine achizitorului. Pentru 
obtinerea tuturor avizelor/acordurilor ~i a Autorizatlei de Construire, Autoritatea Contractanta 
estimeaza incadrarea in termenul legal de maxim 30 de zile. Termenul se poate prelungi in conditiile 
legislatiei incidente. 

18.3. Receptia documentatiilor se face in baza unui proces-verbal de predare-primire a 
documentelor, semnat de achizitor la momentul predarii. Receptia calitativa se considera realizata prin 
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emiterea avizului Comisiei Tehnico-economice a Consiliului Judetean Buzau, In termen de maxim 30 
de zile de la momentul depunerii documentatiei conforme. 

18.4. Documentatia tehnica va fi supusa avizarii Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Judetean 
Buzau. Sustinerea in toate ~edlntele de avizare Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Judetean 
Buzau, de catre executant, a documentatiilor intocmite este gratuita $i obligatorie. In cazul constatarii 
unor lipsuri sau inadvertente in documentatia predata, achizltorul va transmite obiectiunile, iar 
executantul va transmite, in termenul stabllit In ~edinta Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului 
Judetean Buzau, toate modificarile ~i completarile necesare, daca este cazul. 

18.5. - Nu se va considera ca un accept, aviz, o aprobare a achizitorului sau o plata exonereaza 
executantul de indeplinirea obligatiilor asumate, cu ocazia incheierii contractul de executie. 

18.6. Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico
economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare sunt suportate de executant, in solidar cu 
verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a achizitorului In baza unui raport de expertiza tehnica 
elaborat de un expert tehnic atestat. Ace$tia raspund $i pentru prejudicille materlale, plerderi financlare 
efective sau beneficii nerealizate, directe sau indirecte, actuale sau viitoare dar certe, produse ca 
urmare a unor neconformitati, neconcordante, omisiuni, erori aparute in activitatea specifica inclusiv 
In fazele de executie a lucrarilor din culpa acestora. 

Art.19 Finalizarea ~; receptia la terminarea lucrarilor 
19.1 Ansamblul lucrarilor sau daca este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat In termenul 

convenit la art.7 din prezentul contract. 
19.2 Executantul va notifica Achizitorul cu eel putin 15 zile inainte ca Lucrarile sa fie, din punctul 

de vedere al executantului, terminate ~i pregatite de receptie ~i va solicita Achizitorului efectuarea 
Receptiei la Terminare. 

19.3. Lucrarile nu vor fi considerate terminate In vederea efectuarii receptiei pana la primirea de 
catre achizitor a tuturor documentelor necesare intocmirii capitolelor A ~i B ale cartii tehnice a 
construqiei, In sensul H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de 
construqii ~i instalatii aferente acestora, precum ~i a documentelor necesare completarii capitolului D 
al cartii tehnice a construqiei. 

19.4. In termen de 5 zile dupa ce semneaza procesul-verbal, Achizitorul va notifica executantul cu 
privire la hotararea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei la terminare, cu o copie a 
procesului-verbal aferent. 

19.5. in cazul suspendarii sau respingerii receptiei, Achizitorul va prezenta, in notificarea sa daca 
nu sunt prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum ~i lucrarile pe care sale realizeze Executantul 
~i obligatiile pe care sa le indeplineasca pentru a face posibila admiterea receptiei in conformitate cu 
prevederile Contractului. Executantul va remedla ~i/sau finaliza lucrarile ~i va lndeplini obligatiile, 
lnainte de a transmite 0 noua ln~tiintare. 

Art.20. Recepfia finala 
20.1. - Receptia finala este convocata de achizitor in eel mult 10 zile dupa expirarea perioadei de 

garantie. 
20.2. - Comisia de receptie finala se lntrune~te la data, ora ~i locul stabilite $i verifica obligatoriu 

urmatoa rele: 
a) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor; 
b) referatul proprietarului/administratorului/utilizatorului privlnd urmarirea comportarii In 

exploatare a constructiei, pe perioada de garantie, in conformitate cu obligatiile ce le revin potrivit 
leg ii; 

c) cartea tehnica a constructiei completata; 
d) remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate in perioada de garantie a 

lucrarilor de constructii, dupa caz. 
20.3. - Comisia de receptie finala decide suspendarea procesului de receptie finala daca descopera 

aparitia, In perioada de garantie, a unor vicii, altele decat cele rezultate din exploatarea 
necorespunzatoare a constructiei, care pot fi lnlaturate. 

20.4. - in cazul in care comisia de receptie finala decide suspendarea procesului de receptie finala, 
aceasta incheie un proces-verbal de suspendare a procesului de receptie finala, In care consemneaza 
decizia de suspendare, masurile recomandate in scopul remedierii aspectelor constatate, dintre cele 
prevazute la art. 21.3, precum ~i termenul de remediere, iar investitorul comunica executantului decizia 
comisiei in maximum 3 zile lucratoare de la luarea la cuno~tinta a procesului-verbal de suspendare a 
procesului de receptie finala. 
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20.5. - Comisia de receptie finala decide admiterea receptlei finale in cazul in care nu se descopera 
exlstenta unor vicii, altele decat cele rezultate din exploatarea necorespunzatoare a construqiei, 
precum ~i in cazul in care acestea au fost inlaturate. 

20.6. - Comisia de receptie finala decide respingerea receptiei finale in cazul aparitiei unor vicii, 
altele decat cele rezultate din exploatarea necorespunzatoare a constructiei, care nu pot fi inlaturate $1 
care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte fundamentale, caz in care se 
impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucrarl $1 altele. 

20.7. - Data finalizarii receptiei finale este data semnarii de catre proprietar a procesului-verbal de 
receptie finala. 

20.8. - La terminarea receptiei comisia de receptie finala i$1 va consemna observatiile $i concluziile 
in procesul-verbal de receptie finala, pe care-Iva inainta achizitorului impreuna cu decizia de respingere 
a receptiei de suspendare a procesului. 

20.9. - ~n cazul in care comisia de receptie finala recomanda admiterea cu obieqii, amanarea sau 
respingerea receptiei, ea va trebui sa propuna masuri pentru inlaturarea neregulilor semnalate. 

20.10. - Comlsla de receptie finala recomanda respingerea receptiei finale in cazul in care nu se 
respecta una sau mai multe dintre exigentele esentiale. 

20.11. - Lucrarea a carei receptle finala a fast respinsa va fi pusa in stare de conservare prin grija 
$i pe cheltuiala achizitorului, iar utilizarea ei va fi interzisa. 

20.12. - Achizitorul se va indrepta pentru recuperarea pagubelor impotriva factorilor implicati in 
executarea constructiei, vinovati de viciile constatate cu ocazia receptiei, cat ~i pentru nefunctionarea 
constructiilor ~i/sau a instalatiilor aferente acestora. 

20.13.- Data receptiei finale este data notificarii de catre achizitor a hotararii sale. 
20.14.- Prezentul articol se completeaza cu prevederile HG nr. 273/1994, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare. 

Art.21. Perioada de garanfie acordata lucrarilor 
21.1 - Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor ~i pana la receptia 

finala $i este de 60 luni I 5 ani. Perioada de garantie se prelunge~te cu perioada remedierii defectelor 
calitative constatate in aceasta perioada. 

21.2 - (1) Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa pe propria 
cheltuiala toate lucrarile de modificare, reconstructie ~i remediere a viciilor $i a altor defecte calitative 
aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat !iii In perloada de garantie. 

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatlle prevazute la alin.(1), pe cheltuiala 
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita: 

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu cerintele documenta~iei 
tehnico-economlce; 

b) unui viciu de conceptie, prin documentatia tehnico-economlca; 
c) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricarela dintre obligatiile explicite sau implicite 

care ii revln in baza contractului. 
(3) In cazul in care deficlentele nu se datoreaza executantulul, Jucrarile fiind executate de catre 

acesta conform documentatiei tehnico-economice, cheltuielile de remediere vor fi evaluate $1 platite ca 
lucrari suplimentare. 

21.3 - in cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la art.21.2 alin.(1) ~i (2), 
achizitorul este indreptatit sa achizltioneze lucrari de remediere de la alte persoane juridice. Cheltuielile 
aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele 
cuvenite acestuia. 

21.4. Garantia lucrarilor executate este de 60 luni de la data semnaril procesului verbal de receptie 
la terminarea lucrarilor precum $i dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a 
constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie. 

21.5 Termenul de remediere a neconformitatilor aparute in perioada de garantie este de 10 zile de 
la data primirii solicitarii de remediere din partea achizitorului. Pentru motive temeinic justificate, acest 
termen poate fi prelungit in forma scrisa, cu acordul achizitorului, prin act aditional, fara a se depa$i 
perioada de garantie prevazuta in contract. 

21.6 Nerespectarea termenului prevazut la articolul anterior atrage plata penalitatilor de intarziere 
de 0,3%/zl de intarziere, calculate la valoarea lucrarilor de remediat. 

Art.22. Modalitati de plats 
22.1 - (1) Achlzitorul se obliga sa plateasca pretul lucrarilor executate in termen de eel mult 30 de 

zile de la primirea facturil de catre acesta. 
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(2) Factura se va emite dupa confirmarea lucrarilor executate de catre dirigintele de ~antier ~i 
lnsu~ite de reprezentantul achizitorului. 

(3) Plata serviciilor se va efectua astfel: 
Serviciile de elaborare a proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de 

construire/desfiintare se vor plati in baza facturii, dupa emiterea autorizatiei de construlre/desfiintare. 
- Serviciile de elaborare a proiectului tehnic de executie se vor plati in baza facturii, dupa avizarea 

proiectului tehnic $i a detaliilor de executie in C.T.E al Consiliului Judetean Buzau $i aprobarea 
documentatiei prin hotarare a Consiliului Judetean Buzau. 

- Servicille de asistenta tehnica se vor plati pe baza facturii emise dupa receptia la terminarea 
lucrarilor. 

- Serviciile ge elaborare ~i obtinere a Certificatului de performanta energetica a cladirii. 
22.2 - (1) In vederea efectuaril platii lucrarilor executate se vor trimite la Achizitor urmatoarele 

documente, In original: 
factura; 
situatii de lucrari semnate de executant, avizate/confirmate de dirigintele de ~antier ~i de 

reprezentantu I Ach izitorului; 
masuratorl de executie care sa cuprinda: cantitatile de lucrari executate, semnate de executant 

$i care vor sta la baza lntocmirii situatiilor de lucrarl; 
borderouri centralizatoare pentru materiale transportate; 

- avize de expeditie $1 bonuri de cantar; 
- facturi pentru materiale; 
- procesele-verbale de receptie calitativa, procesele-verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor 

ce devin ascunse, procesele-verbale pe faze determinante, documentele privind conformitatea, 
calitatea materialelor $i lucrarilor. 

(2) Situatiile de lucrari vor fi lnsotite de procesele verbale de lucrari $i de certificatele de calitate 
pentru materialele folosite, buletine de incercare, verificare, masuratori $i vor purta viza responsabilului 
cu calitatea . 

22.3.-(1) Executantul este raspunzator de corectitudinea Si exactitatea datelor inscrise in situatiile 
de lucrari, plata sau facturi ~i se obliga sa restituie sumele lncasate In plus, calculate In mod eronat. 

(2) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii §i ale contractului, 
a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Achizitorul sesizeaza Executantul 
despre neregulile constatate In interiorul termenului de plata. Un nou termen de plata va curge de la 
confirmarea primirii de catre Achizitor a noii facturi prezentate de catre Executant, completata cu date 
corecte, potrivit legii ~i contractului. 

22.4. - Plata facturii se va face, dupa verificarea lji acceptarea situatiei de plata de catre achizitor. 
Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar, In special, datorita unor eventuale litigii, 
contravaloarea lucrarilor care nu sunt In litigiu va fi platita imediat. 

22.5. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans. 
22.6. - Lucrarile executate In afara celor prevazute, sau fara dispozitia achizitorului, precum $i cele 

care nu respecta prevederile contractului, fara a exista In acest sens o dispozitie scrisa a achizitorului, 
nu vor fi platite Executantului. 

22. 7. - Pentru cantitatile de lucrari care vor fi sustinute din cota de diverse $i neprevazute cuprinsa 
In propunerea financiara, se vor lntocmi note de comanda suplimentare pe baza dispozitiilor de $antier, 
vizate de reprezentantii achizitorului, insotite de note de fundamentare privind circumstantele 
neprevazute care au generat aparitia acestor lucrari, cu respectarea preturilor unitare din oferta 
anexata la contract. 

22.8. - (1) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza 
responsabilitatea ~i garantia de buna executie a Executantului; ele nu se considera, de catre achlzitor, 
ca receptie a lucrarilor executate. 

(2) Platlle parj;iale se onoreaza de catre autoritatea contractanta, pe baza de documentejustificative, 
dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari, 'intocmita astfel incat sa asigure o rapida ~i sigura verificare 
a lor. 

(3) Documentele justificative prevazute la alin. (2) se confirma lntr-un termen de eel mult 25 zile; 
in caz de obiectii, autoritatea contractanta va stabili un termen rezonabil de refacere/revizuire a 
acestora. 

Art.23. Asigurari 
23.1 Executantul va lncheia o asigurare de raspundere civila ce va acoperi vatamari corporale ~i 

daune aduse proprietatii, ce pot fi provocate tertilor ca urmare a executarii Contractului, inclusiv In 



Consolidare, restaurare §i dotare Biblioteca judetean~ "Vasile Voiculescu" Buz~u Pagina 14 din 17 

Perioada de Garantie. Polita de asigurare trebuie sa prevada ca personalul Achizitorului, precum ~i eel 
al altor antreprenori $1 terti prezenti pe ~antier, In vecinatatea $antlerului sau In orice alt loc folosit de 
executant sunt considerati terti in aceasta asigurare. 

23.2 Executantul va incheia o asigurare de tip ,,toate riscurile pentru lucrarlle de constructii-montaj" 
in beneficiul sau individual ~i in solidar cu Subcontractantii sai. Aceasta asigurare va acoperi toate 
daunele ce pot fi aduse Lucrarllor lncluse in Contract, lnclusiv daune generate de vicii sau erori de 
proiectare privind proiectul tehnic, materialele de constructie sau punerea in opera Si pentru care 
Executantul este responsabil conform Contractului Si daune generate de evenimente naturale. 

23.3. Asigurarile se vor lncheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor de 
asigurare va fi suportata de catre executant. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, la 
lncheierea prezentului contract ~i ori de cate ori i se va cere, politele de asigurare ~i recipisele pentru 
plata primelor curente (actualizate). 

23.4.- Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatil platibile prin 
lege, 'in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a 
agentilor sau a angajatilor acestuia. 

Art.24. Subcontractanti 
24.l -Executantul are obllgatia, In cazul in care subcontracteaza de a lncheia un contract in acelea$i 

conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
24.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, contractul de 

subcontractare incheiat cu subcontractantul desemnat, care se constituie anexa la prezentul contract. 
(2) Contractul incheiate lntre executant ~i subcontractant trebuie sa contina obligatoriu, eel putin 

urmatoarele elemente: 
a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 
c} valoarea aferenta prestatiilor subcontractate. 

24.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fa~ de Achizitor de modul in care lndepline~te 
contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul 'in care l~i indepline~te 
partea sa din contract. 

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract 
incredintata lui de catre Executant. 

24.4.- Executantul poate schimba subcontractantul daca acesta nu !?i-a indeplinit partea sa din 
contract. Eventuala schimbare a subcontractantului efectuata pe parcursul derularii prezentului 
contract nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initlale $i va fl supusa 
aprobarii prealabile a Achizitorului. 

24.5. - Nlciun contract de subcontractare incheiat de Executantul nu va crea raporturi contractuale 
intre subcontractant !?i Achizitor. 

24.6. - Executantul va raspunde pentru actele ~i faptele subcontractantului $i ale expertilor, 
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor 
sau salatiatilor acestuia. 

24.7.- (1) Autoritatea contractanta efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract 
lndeplinite de catre subcontractantii propu~i in oferta, daca ace~tia solicita, pentru servicii prestate 
Executantului potrivit contractului dintre Executant Si subcontractant in conformitate cu dispozitiile 
legale aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest lucru ~i daca subcontractantii propu~i 
~i-au exprimat optiunea In acest sens. 

{2) Subcontractorii i~i vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la 
momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publlca, du pa caz, optiunea de a fi platiti direct 
de catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta efectueaza platile directe catre 
subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate 
de toate cele 3 parti, respectiv autoritate contractanta, Executant Si subcontractant sau de autoritatea 
contractanta ~i subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea 
executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 

(3) Executantul va prezenta la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se 
introduc noi subcontractanti, contractele incheiate lntre Executant Si subcontractant/subcontractanti 
nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activltatile ce revin acestora, precum §i sumele 
aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. 



Consolidare, restaurare 11 dotare Bibliotecajudeteanl "Vasile Voiculescu" Buzau Pagina 15 din 17 

Art.25. incetarea contractului 
25.1 Prezentul contract inceteaza in c:Onditiile legii, in urmatoarele cazuri: 
a) la expirarea duratei pentru care a fest incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de voin~ al partilor 

co ntracta nte; 
d) in caz de forta majora; 
e) prin denuntare unilaterala de catre autoritatea contractanta In cazul in care executantul nu face 

dovada constituirii garantiei de buna executie in termenul !?i conditiile contractuale. 
25.2. Prezentul contract inceteaza in conformitate cu dispozitiile dreptului comun precum ~i prin 

denuntare unilaterala in oricare dintre situatiile reglementate de art.222 alin.(1) ~i (2) ~i art.223 alin.1 
litera a) ~i b) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publlce, precum !?i in cazul unor decizii ale Curtii 
Europene de Justitie sau in cazul in care executantul se regase!?te intr-una dintre situatille de excludere 
prevazute de lege. 

25.3. In sltuatia intrarii executantulul in procedura insolventel, contractul se considera denuntat la 
data expirarli unui termen de 30 de zile de la receptionarea sollcitarii achizitorulul, formulata in primele 
3 luni de la deschiderea procedurli, prin care i se cere sa denunte contractul in conformitate cu art. 
123 din codul insolventei, daca adminlstratorul judiciar/lichidatorul nu raspunde solicitarii. in acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai ptata corespunzatoare pentru partea din contract 
executata pana la data denuntarii unilaterale a contractulul. 

25.4 - (1) Achizitorul poate rezilia contractul, dupa acordarea unui preaviz de 30 zile Executantului, 
in oricare dintre situatllte urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul nefiind indreptatit sa 
pretinda vreo suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezlllerii contractului de executie 
lucrari: 

a) Executantul nu executa lucrarile conform contractului !?i caietului de sarcini; 
b) Executantul nu se conformeaza notificarii emise de reprezentantul Achizitorului care i1 solicita 

remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din contract; 
c) Executantul subcontracteaza in alte conditii decat cele prevazute la art.25; 
d) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate ti dovedita prin orice mijloc de proba pe 

care Achizltorul ii poate justifica; 
e) aparitla orlcarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractulul de lucrari; 
f) Executantul e!;ueaza in a furniza garantille sau persoana care furnizeaza garantia nu este in 

masura sa i$1 indeplineasca angajamentele. 
(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractulul de lucrari, Achizitorul este indreptatit 

sa execute lntreaga valoare a garantiei de buna executie. 
25.5 - in sltuatia neindeplinirii obllgatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate 

desfa~ura singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie a 
Executantului. Raspunderea Executantului pentru intarzierlle ~I daunere produse Achizitorului in 
executia contractului va subzista .!ji ulterior punerii in aplicare a situatlei reglementate mai sus. 

25.6 - De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, reprezentantul Achizitorului va certifica 
valoarea lucrarilor ~i toate sumele cuvenite Executantului la data rezilierii. 

Art.26. Amendamente 
26.1 - Partlle contractante au dreptul, in limita legli, ca pe durata indeplinirii contractului, de a 

conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. 
26.2 - Contractul de achizitie publica poate fi modificat, numai prin semnarea unui Act Aditional 

care sa reftecte modificarile de la pct. a) .!ji b), cu acordul Autoritatii Contractante, fara organizarea 
unei noi proceduri de atribuire, in cazul in care: 

a) Executantul ~i-a schimbat forma societatii, ~i-a prelungit durata ei sau alte modificari ale actufui 
constitutiv al societatii care nu atrag crearea unei persoane juridice noi; 

b) Executantul este inlocuit de un nou executant, in sltuatla in care drepturile ~i obligatiile 
executantului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate, ca urmare a unei 
succesiunl unlversale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune 
sau divizare, de catre un alt operator economic care indepllne~te criteriile de calificare Si selectie 
stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale 
contractului de achizitie publica Si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de 
atribuire prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, art.221 alin.1 lit.d pct.ii. 

26.3 - Modificarile ce deriva din alte clauze de revizuire !?I optiuni, modificarile nesubstan~iale, 
precum ~i cele cu privire la introducerea/inlocuirea subcontractorilor se pot reallza prin Act Aditional. 
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26.4 - in cazul in care se aduc modificari Contractului, acestea trebuie sa respecte prevederile 
Articolului 221 ~i ale Articolului 222 din Legea nr. 98/2016 privlnd achizitiile publice, precum ~I ale 
Articolelor 23 alin. (9), 164 ~I 165 din HG nr. 395/2016. 

26.5 - Partile contractante au dreptul, pe durata 7ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adltlonal, in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 
comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 

22.6 - Actele aditionale incheiate nu trebuie sa conduca la alterarea rezuttatului procedurii de 
atribulre, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia ofertantul a fost declarat 
castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 

Art.27. Cesiunea 
27.1 - in prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, 

obtigatiile nascute ramanand In sarcina part:ilor contractante, astfet cum au fost stipulate ~i asumate. 
27.2 - Ceslunea nu va exonera executantut de nici o responsabllitate privind garantia sau orice alte 

obtigatii asumate prin contract. 

Art.28. Forta majora 
28.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
28.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de lndeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta aqioneaza. 
28.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de aqiune a fortei majore, dar Fara a 

prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia . 
28.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notiflca celeilalte parti, imediat 

~i in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care Ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
conseci nte lor. 

28.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentulul contract, 
Fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

Art.29. Solufionarea litigiilor 
29.1 - Achizitorul ~i executantut var face toate eforturite pentru a rezotva pe cate amiabita, prin 

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi lntre ei in cadrul sau In legatura cu 
indepl i ni rea contractu lui. 

29.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~i executantul nu 
reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatore~ti din Romania. 

Art.30. Limba care guverneaza contractul 
30.1 - Llrnba care guverneaza contractul este tirnba romana. 

Art.31.. Comunic~ri 
31.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeptinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa In scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul primirii. 
31.2 - comunicarile intre parti se pot face ~i prln telefon, e-mail sau fax cu conditia confirmarli in 

scris a primirii comunlcarii. 

Art.32. Legea aplicabila contractului 
32.1 - Contractut va fi interpretat conform tegilor din Romania. 
32.2 - Prezentul contract intra in vigoare de ta data sernnarll ~I inregistrarii lui la sediut achizitorutui. 
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Art.33. Dispozitii finale 
33.1 - Prezentul contract se supune $i prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masurile de punere 

in apficare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European $1 al Consillului din 27 aprllle 
2016 privind proteqia persoanelor fizice in ceea ce prive!?te prelucrarea datelor cu caracter personal ~i 
privind libera circula~ie a acestor date ~i de abrogare a Dlrectivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind proteqia datelor) , partile asumandu-~i toate responsabilitatile derivate din acest act normativ. 

Prezentul contract se perfecteaza astazi { 9 tQG QQ{g prezentul contract in doua exemplare, 
cate unul pentru fiecare parte. 

Directia Economica, . . 

Directia Juridicli ~i Administratie Publica Locala, 

CONSIUUL JUD ElE 
"VIZAT PEHTRU CONTRO 

PREVENTIV PRO 

Director Executiv, 
Mi rel 

Mana 
Liliana Nicolae 

Prestator, 
era I, 
el 
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ACORDUL CONTRACTUL DE PROIECT ARE $1 EXECUTIE LUCRARI: 
aferent obiectivului de investi1ii "Proiectare 'i executie lucriri 

pentru obiectivul "Modernizare DJ 204C km 60+000 - 84+600, limita 
judet Vrancea - Bisoca - Sarule,ti - Vintila Voda, judetul Buzau"" 

40 1£ ~h nr .............. din data de I ~,019 

Prezentul Acord Contractual se incheie intre: 

a.) UNIT ATEA ADMINISTRATrV TERJTORIALA • JUDETUL BUzAU, cu sediul 
in 

municipiul Buzau, B-dul N. Balcescu nr. 48, telefon/fax 0238.414.112 / .725.507, 
avand cod fiscal 3662495, cont trezorerie eschis la 
Trezoreria Buzau reprezentata prin Pre~ m e e ons1 u1 u etean Buzau - Petre 
Emanoil NEAGU, in calitate de achizitor/beneficiar, pe de o parte 

!?i 

b.) Asocierea S.C.WFA IMPEX S.R.L.- COG INDOCONSTRUCT S.R.L.· 
S.C.EURO PRIM BUILDING S.R.L.-S.C.EURO CERAO INTERNATIONAL S.R.L. cu 
sediul tn Turnu Magurele, Soseaua Alexandriei, nr.1, et.-, ap. -, jude\ul Teleorman, 
telefon +40 
247 414 775, fax - , num 4/2007, cod 
fiscal R021909853, co deschis la 
Trezoreria Turnu Mag functia de 
Administrator in calitate de antreprenor, pe de alta parte, denumite in continuare 
"Partile contractului", 

avand in vedere ca Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de 
atribuire a contractului de achizitie publica nr.9830/09,07,2019, ca Lucrarile cunoscute 
sub numele de:,. Modernizare DJ 204 C,km.60+000 - 84+500, limita Judet Vrancea
Bisoca-Sarulesti-Vintila Voda,Judetul Buzau", denumite in continuare "Lucrarile", sa 
fie proiectate ~i executate de Antreprenor ~i a acceptat oferta Antreprenorului in 
vederea proiectarii, executarii ~i finalizarii Lucrarilor ~i remedierii oricaror eventuale 
defectiuni ale Lucrarilor, 

Partile convin dupa cum urmeaza: 
1. Tn prezentul Acord Contractual, termenii ~i expresiile vor avea acela~i inteles ca 

~i Tn Conditiile de Contract la care se face referire in continuare. 
2. Contractul are un caracter de contract administrativ ~i include prezentul Acord 

Contractual impreuna cu orice Act Aditronal ~i urmatoarele anexe: 
F ormularul de Oferta completat ~i dup~ caz corectat, 

(viii) Conditiile Specifice, 
(ix)Conditiife Generale, 
(x) Cerintele Beneficiarului, 
(xi) Graficul de E§alonare a Platilor, 



(xii) Oferta Antreprenorului 1i orice alte documente care fac parte din Contract: 
- Oferta financiara a Antreprenorului (dupa corectiile aritmetice), 

- Oferta tehnica a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a 
ofertelor), 

- angajamentul term al fiecarui tert sustinator (daca este cazul), 
- acordul de asociere (in cazul Tn care Antreprenorul constituie o asociere, un 

consortiu sau o alta grupare de doua sau mai multe persoane), 
- subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (daca este cazul), 
- orice alte documente care fac parte din Contract (garantia de buna executie, 

grafic de realizare a lucrarilor, caiet de sarcini, DALI). 
3. Tinand seama de platile ce urmeaza a ti efectuate de Beneficiar catre Antreprenor 

dupa cum este mentionat In continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul sa 
proiecteze, execute ~i sa finalizeze Lucrarile cunoscute sub numele de ,. Modernizare DJ 
204 C,km.60+000 - 84+500, limita Judet Vrancea-Bisoca-Sarulesti-Vintila Voda,Judetul 
Buzau" ~i sa remedieze orice eventuate defectiuni ale acestor Lucrari In Perioada de 
Garan\je, in conformitate cu prevederile Contractului. 

4. Beneficiarul convine cu Antreprenorul sa plateasca pentru proiectarea, executia 
~i finalizarea Lucrarilor ~i remedierea oricaror eventuale defeqiuni ale Lucrarilor 
suma de: 68 774 709155 Lei, exclusiv TVA, reprezentand Pretul Contractulul la termenele 
9i conform modalitatilor stipulate in Contract. La aceasta suma se va adauga taxa pe valoare 
adaugata ln conformitate cu prevederile legale tn vigoare. Modificarea Pretului Contractului 
se va realiza in conformitate cu prevederile legale. 

5. Celelalte date contractuale la care se face In Conditiile Contractuale ca fiind 
a t A A d 1 c t t 1 t yt 1 :>rev zu em cor u on rac ua sun urma oare e: 

Referinta Element Date contractuale 
Clauza 1 - Oefinitii 
b) Numele ~i adresa Asocierea WFA IMPEX SRL -

Antreprenorul ui COG INDOCONSTRUCT S.R.L.-
S.C.EURO PRIM BUILDING S.R.L,.-
S.C.EURO CERAO 
INTERNATIONAL S.R.L -
Munlcipiul Turnu Magurele , Judet 
Teleorman, Soseaua Alexandriei, 
nr.1, 

c) Numele ~i adresa Unitatea Administrativ Teritoriala -
Beneficiarului, numele Judetul Buzau, cu sediul in 
reprezentantului municipiul Buzau, 8-dul Nicolae 
Beneficiarului Balcescu nr. 48, judetul Buzau, 

reprezentat legal prin Pre!?edintele I 
Consiliului Jude\ean Buzau Petre I 
Emanoil NEAGU 

q) Durata de executie 36 LUNI , din care: 
3 luni proiectare de la data de 
incepere (data emiterii ordinului 
de incepere). Include si verificarea 
tehnica a proiectului (in sarcina 
Benefi ciarului); 
33 luni executie de lucrari de la 



data de incepere (data emiterii 
ordinului de incepere); 

vv) Sector DJ 204C km 60+000 - 84+500, 
limits Jude\ Vrancea - Bisoca -
Sarule~ti - Vintila Voda, judetut 
Buzau 

bbb) Numele ~i adresa -
Supervizorului 

Clauza 2 - Limba Contractului 
2.1 Limba Contractului limba romana 
Clauza 8- Furnizarea Documentelor Beneficiarului 
8.4 perioada de studiere a 10 zile de la Data de Tncepere 

Cerintelor Beneficiarului 
Clauza 15 - Garantie de Buna Executie 
15.1 Valoarea Garantiei de Buna 10% din Pre\ul Contractului, fara 

Executie T.V.A. 
15.6 a) valoarea Garantiei de Buna 1n cazul contractelor de servicii de 

Executie restituita du pa proiectare, valoarea garantiei de 
aprobarea Recep\iei la buna executie aferenta proiectufui 

Terminarea Lucrarilor tehnic ~i/sau detaliilor de executie, in 
termen de 14 zile de la data incheierii 
procesului-verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor executate in 
baza proiectului respectiv, dac~ nu a 
ridicat pAna la acea data pretentii 
asupra ei, dar nu mai tarziu de 3 ani 
de la predarea respectivelor 
documentatii tehnice, in cazul in care 
autoritatea contractanta nu a atribuit 
Tn aceasta perioada contractul de 
rucriliri in cauza; 
in cazul contractelor de lucrari, 
autoritatea contractantili are obligatia 
de a elibera/restitui garan\ia de buna 
executie dupa cum urmeaza: 

a) 70% din valoarea garantiei, in 
termen de 14 zile de la data 
rncheierii procesului-verbal de 
recep\ie la terminarea 
lucrarilor, daca nu a ridicat 
pan a la acea dat~ preten\ii 
asupra ei, iar riscul pentru vicii 
ascunse este minim; 

Clauza 16 - Responsabilitati ~i asigurari 
16.2b)1. Li mite de acoperire a Limitele valabile pentru asigurarea 

asigurarii pentru daune obligatorie de raspundere civil a 
aduse te'1ilor auto potrivit reglementa rilor 

Uniunii. 
Beneficiarul/Supervizorul nu va fi 



responsabil pentru nici un fel de 
daune-i nterese, compensa~ii 
platibile prin lege in privin\a sau ca 
urmare a unui accident sau 
prejudiciu adus unui muncitor sau 
altei persoane angajate de 
executanl 

Clauza 17 - Programul de Executie 
17.6 Suma retinuta pentru 5000 lei pentru fiecare zi de 

1ntarzierea transmiterii intarziere a transmiterii 
Programului de Execu1ie Programului de Executie pana la 

acceptarea de beneficiar a 
Programului de Executie 
respectiv. 

Clauza 19 - Proiectarea de catre Antreprenor 
19.3 termenul de elaborare a 3 !uni de la data de incepere 

proiectului tehnic ~i (emiterea ordinului de incepere 
transmitere cat re pe ntru proiectare) 
Supervizor/ Autoritate 
Contractanta 

19.4 termenul de obtinere a 
autorizatiei de construire Nu e cazul 

Clauza 36 - Tntarzieri 
36.3 valoare retinuta din Certificat 10% din totalul sumelor aferente 

de Plata daca Antreprenorul punctelor (a) si (b) din subclauza 
nu reu~e~te sa atinga un 50.1 [Situatia de Lucrari] 
punct de referinta la termenul 
stabilit 

36.4 valoarea penalitatilor de 0, 1 % penalitati de intarziere pe zi din 
intarziere pentru fiecare zi de valoarea lucrarilor neexecutate, 
intarziere pentru fiecare zi care se scurge intre 

finalul Duratei de Executie dupa cum 
poate fi prelungita in conformitate cu 
prevederile clauzei 35 [Prelungirea 
Ouratei de Executie] si data efectiva 
de finalizare a Lucrarilor (sau a 
Sectorului), mentionata in procesul-
verbal de Receptie la Terminarea 
Lucrarilor (sau Sectorului) aprobat de 
Beneficiar sau (in absenta unei 
asemenea mentiuni) certificata de 
catre Supervizor. Suma maxima a 
penalitatilor de intarziere va fide 15% 
din Pretul Contractului la semnarea 
Contractului 

Clauza 46 - Plata in avans 
46.1 Efectuarea unei/unor plati in NU 

a vans 



Clauza 47 - Sume Retinute 
47.1 valoarea procentuala a 10% din totalul sumelor aferente 

Sumelor Retinute din punctelor (a) si (b) din subclauza 
Certificate de Plata 50.1 [Situatia de Lucraril 

47.1 limita Sumelor Retinute 5% din Pretul Contractului la 
semnarea Contractului 

Clauza 48 - Aiustarea preturilor 
48.1 aplicarea unei formule de NU 

aiustare a preturilor atunci 
cand Durata de Executie la 
semnarea Contractului este 
mai mica sau egala cu 365 
dezile 

48.3 aplicarea unei formule de DA 
ajustare a preturilor, atunci 
cand Durata de Executie la 
semnarea Contractului este 
mai mare de 365 de zile 

48.5 tabelul datelor de ajustare An==av+( 1-av)*ln/lo 
Valoarea Moneda indicelui Sursa si Valoarea 
coeficientllor Si definitia indicelui la 0 

numele indicilor indicelui data specificata 

(1) (2) (3) (4) 
Av==este valoarea 
procentuala a platii leu Av=O 
in avans fata de 
Preti.JI Contractului 

In =este 
In =este indicele indicele de cost 
de cost in in constructii -
constructii - total total publicat de 
publicat de lnstitutul 
lnstitutul National lnstitutul National de 
de Statistica in - National de Statistica In 
Buletinul Statistic Statistica Buletinul 
de Preturi, la Statistic de 
tabelul 15, Preturi, la 
aplicabil la data cu tabelul 15, 
60 de zile inainte aplicabil la data 
de ultima zi a lunii cu 60 de zile 
n. inainte de 

ultima zi a lunii 
n. 

lo== este indicele lo este indicele 
de cost in lnstitutul de cost in 
constructii ~ total, - National de constructii ~ 



aplicabil la Data 
de Referinta 

Statistica total, aplicabil 
la Data de 
Referinta 

Clauza 49 - Masurare, evaluari $i Sume Provizionate 
49.3 suma pentru cheltuielile 5% din sumele reale platite sau 

Clauza 50 - Plati 
50.2 a) 

50.3 

indirecte ~i profit (care trebuie platite) de catre 
Antreorenor 

lista Echipamentelor ~i Nu este cazul 
Materialelor oentru olata la 
aducerea lor pe ~antier sau 
in alt loc aprobat de 
Supervizor 
valoarea unor obliga\ii 
neindeplinite 
nerespectate 

sau 
1- Neprezentarea contractelor de 
subcontractare c.f. subclauzei 7 .1-
5000 lei pentru fiecare zi de 
intarziere pana la intrarea in 
legalitate; 
2- inlocuirea unui subcontractor 
fara respectarea clauzei 7.4 -
5000 lei/zi pentru fiecare 
modificare p:lna la intrarea in 
legalitate; 
3- inlocuirea personalului cheie al 
Antreprenorului fara respectarea 
prevederilor subclauzelor 14.3 
~i/sau 14.4: - 5000 lei/zi pentru 
fiecare inlocuire pana la intrarea in 
legalitate; 
4- nerespectarea prevederilor 
subclauzei 16.2 - respectiv 
neincheierea asigurarilor sau 
neplata primelor de asigurare 
prevazute la subclauza 16.2 -
5000 lei /zi pana la indeplinirea 
obligatiilor; 
5-nerespectarea prevederilor 
subclauzei 22. 7: 5000 lei pe zi 
pana la indeplinirea obligatiilor; 
6- nerespectarea prevederilor 
subclauzei 27.2: 5000 lei pentru 
fiecare zi de intarziere pana la 
indeplinirea obligatiilor; 
- nerespectarea prevederilor 
subclauzei 27.3: 5000 lei pentru 
fiecare zi de intarziere pana la 
indeplinirea obliQatiilor; 



. nerespectarea prevederilor 
subclauzei 30.1: 5000 lei pentru 
frecare zi pana la indeplinlrea 
obligatiilor; 
- nerespectarea prevederilor 
subclauzei 39.1 : - 5000 lei pentru 
fiecare zi pana la indeplinirea 
obliQatiilor. 

Clauza 61 - Perioada de Garantie 
61.6 durata Perioadei de Garantie Conform ofertei declarate 

castiQatoare 
Clauza 70 - Dispute $1 arbitraj 
70.4 numarul de arbitri 3 
70.5 locul arbitrajului Buzau 
70.5 limba arbitraiului Limba romana 
Clauza 71 - LeQea 
71 .1 legea care guverneaza Legea romana 

Contractul 
6. Prezentul Acord Contractual i~i produce efectele incepand cu data semnarii sale de 

catre ultima parte. 
Prezentul contract a fost redactat 7n limba romAna si Tncheiat astazi data de 

#..l.0.-f/2019, la sediul beneficiarului, in 3 (trei) exemplare originale, doua exemplare 
pentru beneficiarp, unut-pentru antreprenor, cate unul pentru fiecare parte. 

/ ,,\ ,.\ !\ I ' 

j~~J'~. ;\ ',*'· ANTREPRENOR 

Presedlntel 1Cons~Oul. ulJµde\&a~ Buzau WFA IMPEX S.R.L. 
• Ritr~ - 'tij;a'ndrif N,EA~u ( lider de sociere) 

\~,j~" ~:,j ;~ 
'\~ ... ,':-- - ~ 

'"" c... ,i IJ 0 J I ...,,,,. .... _ -::::::: 
Directia Economics, 

Director executiv 

Ee. Liviu~Mihail CIOLA 

VlZAT de LEGALITATE, 

Olrectia Juridfca §i Admintstratie Publica 

Locals, Director Executiv, 

Mirela OPREA 

Directia admirnstrare/patrimoniu si investitii 
Director Executiv, 

lulian Petre 

CONSILHJL JUOETEAN BUZAU 
"VllAT PENTRtl CONTROL FJNANCIAR 

PREVENTIV PROPRI 
Nr. sl!illlu: 42 4 IUL. ZOl9 
~Data ................ ................... . . 



CONDITllLE GENERALE $1 SPECIFICE $1 ACORDUL CONTRACTUAL 
PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE §I EXECUJIE DE LUCRARI 

aferent obiectivului de investi\ii 
"Proiectare §i executie lucrari pentru obiectivul "Modemizare DJ 204C km 60+000 
- 84+500, limita judet Vrancea - Bisoca -Sarule,ti - VintilA Voda, judetul Buziu"'' 

CONDITll GENERALE PENTRU PROIECTARE $1 EXECUJIE DE LUCRARI 
PREVEDERI PRELIMINARE 

1. Definitii 
2. Limba Contractului 
3. Ordinea de precedenta a documentelor contractuaJe 
4. Comunicari 
5. Supervizorul §i reprezentantul Supervizorului 
6. Cesiune 
7. Subcontractare 
OBLIGATllLE BENEFICIARULUI 
8. Furnizarea Documentelor Beneficiarului 
9. Acces pe ~antier 
10. Autorizatii §i asistenta privind Legea 
11 . Personalul Beneficiarului 
OBLIGATllLE ANTREPRENORULUI 
12. Obligatii generale 
12a. Codul de conduita 
12b. Conflict de interese 
13. Administrarea Lucrarilor 
14. Personal 
15. Garantie de Buna Executie 
16. Responsabilitati §i asigurari 
17. Programul de Executie 
18. Structura detaliata a pretului 
19. Proiectarea de catre Antreprenor 
20. Corectitudinea Pretului Contractului 
21. Riscuri excep\ionale 
22. Siguranta pe ~antier ~i securitatea muncii 
23. Protec\ia proprietatilor adiacente 
24. lnterferente cu traficul ~i caile de acces 
25. Utilitati, cabluri ~i conducte 
26. Trasarea 
27. Activitatea Antreprenorului pe $antier 
28. Descoperiri 
29. Lucrari Provizorii 
30. Utilajele Antreprenorului §i transportul Bunurilor 
31. Suprapunerea unor contracte 
32. Brevete, licente §i drepturi de proprietate intelectuala 
EXE CUT AREA CONTRACTULUI ~I iNTARZIERI 
33. Tnceperea 
34. Durata de Executie 
35. Prelungirea Duratei de Executie 



36. i ntArzieri 
37. Modificari 
38. Suspendare 
MA TERIALE $1 EXECUTIE 
39. Jurnalul de ~antier 
40. Materiale ~i Echipamente folosite la Lucrari 
41. lnspectie ~i testare 
42. Respingere 
43. Dreptul de proprietate asupra Materialelor ~i Echipamentelor 
PLATI 
44. Principii generale 
45. Valoarea Contractuf ui 
46. Plata in avans 
47. Sume Retinute 
48. Ajustarea preturilor 
49. Graficul de E~alonare a Platilor ~i Sume Provizionate 
50. Plati 
51. Plata finala 
52. Plati directe ~tre Subcontractanti 
53. Plati intarziate 
54. Pla\j catre terti 
55. Costuri suplimentare 
56. Tncetarea responsabilltatii Paf!ilor 
RECEPTIE $1 PERIOADA DE GARANTIE 
57. Principii generate 
58. Teste la Terminare 
59. Utilizarea Lucrarilor Tnainte de Receptia la Terminarea Lucrilrilor 
60. Recep\ia la Termlnarea Lucrarllor 
61. Perioada de Garantie 
62. RecepVa Finala 
iNCALCAREA CONTRACTULUI ~I REZILIERE 
63. Tncalcarea Contractului 
64. Rezilierea de catre Beneficiar 
65. Rezilierea de catre Antreprenor 
66. Forta majors ~i denuntare unilaterala 
67. lnsolventa ~i faliment 
SOLUJIONAREA LITIGllLOR $1 LEGEA 
68. Riscuri, alocarea riscurilor ~i despagubiri 
69. Revendicari ~i Decizii 
69a. Revendicarile Antreprenorului 
69b. Revendicarile Beneficiarului 
69c. Decizia Supervizorului 
70. Dispute ~i arbitraj 
71. Legea · 
CONTROL $1 AUDIT 
72. Control ~i audit 



CONDITll GENERALE PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI 

PREVEDERI PRELIMINARE 

Clauza 1. Definitii 
1.1. Tn aceste Condi\ii Contractuale, termenii ~i expresiile de mai jos au urmatoarele 

semnifica\ii: 
a) Acord Contractual - documentul .numit astfel semnat de cele doua Parti; 
b) Antreprenor - persoana numita antreprenor in Acordul Contractual ~i succesorii 

legali ai acestei persoane; 
c) Beneficiar - persoana numlta beneficiar in Acordul Contractual ~i succesorii legali ai 

acestei persoane; 
d) Bunuri - Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele ~i Lucrarile Provizorii 

sau oricare din acestea, dupa caz; 
e) Cerintele Beneficiarului - documentul, parte a caietului de sarcini elaborat de catre 

Beneficiar. intitulat "Cerin\ele Beneficiarului'' ~i inclus in Contract, ~i orice alte modificari 
sau adaugiri ale Cerintelor Beneficiarului in conformitate cu prevederile Contractului. 
Acest document specifica destina\ia ~i scopul Lucrarilor ~i/sau orice cerinte ~i criterii 
tehnice legate de acestea; 

f) Certificat de Plata - un certificat emis de catre Supervizor In conformitate cu 
prevederile subc/auzei 50.3 [Certificatul de Plata] sau 51.2 [Certificatul final de Plata) 
dupa caz; 

g) Certificat final de Plata - un certificat emis de catre Supervizor in conformitate cu 
prevederile subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plata]; 

h) Conditii Contractuale - ansamblul format din Conditiile Speciale (daca exista) ~i 
Condi1iile Generale; 

i) Conditii Generate - documentul numit astfel, inclus in Contract; 
j) Condi1ii Speciale - documentul numit astfel (daca exista), inclus in Contract, elaborat 

de catre Beneficiar ~i care cuprinde prevederi doar cu privire la subclauzele ~i numai in 
legatura cu subiectele men\jonate in Conditiile Generale; 

k) Conflict de interese - o situatie descrisa Tn subclauza 12b.1 , ce poate compromite 
executarea in mod corect ~i obiectiv a Contractului; 

I) Contract - Acordul Contractual impreuna cu toate documentele prevazute in 
subclauza 3.1; 

m) Cost(uri) - toate cheltuielile suportate (sau care urmeiaza sa fie suportate) Tn mod 
rezonabil de catre Antreprenor, in scopul indeplinirii obligatiilor Contractului sau Tn 
legatura cu Contractul; 

n) Data de incepere - data notificat~ Tn conformitate cu prevederile subclauzei 33.1; 
o) Data de Referint~ -data anterioara cu 30 de zile fata de termenul-limita de depunere 

a Ofertelor. Daca nu a existat un asemenea termen {de exemplu, in cazul unui contract 
atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fara publicarea unui anunt de 
participare), Data de Referinta va fi data semn~rii Contractului; 

p) Decizie (a Supervizorului)/Declde/Decis - o decizie emisa de catre Supervizor in 
conformitate cu prevederile clauzei 69c [Dec!zia Supervizorului)/procesul mentionat in 
clauza 69c [Decizia Supervizorului] avand ca rezultat emiterea unei Decizii/probleme Tn 
privinta careia Supervizorul emite o Decizie In conformitate cu prevederile clauzei 69c 
fDecizia Supervizorului]; 



q) Documentele Antreprenorului - proiecte, piese desenate, calcule, programe, 
manuale, modele ~i alte documente tehnice {daca exista), furnizate de catre Antreprenor 
Tn conformitate cu prevederile Contractului; 

r) Documentele Beneficiarului - Cerin\ele Beneficiarului ~i orice proiecte, piese 
desenate, calcule, programe, manuale, modele ~i alte documente tehnice (daca exista), 
elaborate de catre Beneficiar sau in numele acestuia, in conformitate cu prevederile 
Contractului; 

s) Durata de Executie - timpul pentru finallzarea Lucrarilor sau a unul Sector de Lucrari 
(dupa caz) potrivit prevederilor clauzei 34 [Durata de Execu\ie], dupa cum este stabilit in 
Acordul Contractual, inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor clauzei 35[Prelungirea 
Duratei de Execu\ie], calculat 7ncepand cu Data de incepere; 

t) Echipamente - aparatele, ma~inile ~i vehiculele care sunt sau vor fi integrate in 
Lucrarile Permanente; 

u) Formular de Oferta - documentul numit astfel, care a fost completat de catre 
Antreprenor ca parte a ofertei saJe, incfus in Contract; 

v) Garan\ia de Buna Execu\ie - garantia furnizata in conformitate cu prevederile clauzei 
15 [Garan\ia de Buna Execu\ie]; 

w) Graficul de E~alonare a Platilor - documentul numit astfel, inclus Tn Contract; 
x) Jurnal de ~antier - Jurnal al lucrarilor In conformitate cu prevederile clauzei 39 

[Jurnalul de ~antier]; 
y) Legea - toate actele normative in vigoare care emana de la orice organ competent 

potrivit constitutiei, sa elaboreze acte normative; 
z) Lucrari Permanente - lucrarile permanente necesar a fi executate de catre 

Antreprenor potrivit prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele ~i Documentele 
Antreprenorului ); 

aa) Lucrari Provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat Utilajele 
Antreprenorului), necesare pentru proiectarea, execu~a ~i terminarea Lucrarilor 
Permanente ~i remedlerea oricaror defectiuni; 

bb) Lucrarile - Lucrarile Permanente ~i/sau Lucrarile Provizorii; 
cc) Materiale - produse de orice tip (altele decat Echipamentele) care sunt sau vor fi 

integrate in Lucrarite Permanente, potrivit prevederilor Contractului; 
dd) Modificare - orice modificare a Contractului, aprobata potrivit prevederilor clauzei 

37 [Modificari] ~i/sau prin act aditional la Contract; 
ee) Oferta (a Antreprenorului) - actul juridic prin care Antreprenorul ~i-a manifestat 

voin\a de a se angaja din punct de vedere juridic in Contract §i documentele aferente, 
depuse de Antreprenor, incluse in Contract. Oferta include oferta (propunerea) tehnica ~i 
oferta (propunerea) financiara . Oferta tehnica include un proiect sau o schi\a de proiect; 

ff) Ordin Administrativ - document emis de catre Supervizor in conformitate cu 
prevederile clauzei 5 (Super.tizorul ~i reprezentantul Supervizorului]; 

gg) Ordin Administrativ de incepere - Ordin Administrativ emis de Supervizor In 
conformitate cu prevederile clauzei 33 [inceperea]; 

hh) Ordin Administrativ de Moditicare - Ordin Administrativ emis de Supervizor In 
conformitate cu prevederile clauzei 37 [Modificari]; 

ii) Parte/Paf1i - Beneficiarul ~i/sau Antreprenorul, dupa cum cere contextul; 
jj) Perioada de Garantie - perioada, care incepe la data aprobarii Receptiei la 

Terminare a Lucrarilor (sau a Sectorului), in care Antreprenorul va fi responsabil de 
remedierea viciilor !}i deteriorarilor la Lucrari in conformitate cu prevederile clauzei 61 
[Perioada de Garan\ie] ~i care poate fi prelungita in conformitate cu prevederile aceleia~i 
clauze; 



kk) Personalul Antreprenorului - Reprezentantul Antreprenorului §i tot restul 
personalului, forta de munca ~i alti angaja\i ai Antreprenorului, ai tuturor 
Subcontractantilor ~i ori.ce alt personal care asista Antreprenorul la proiectarea §i executia 
Lucrarilor; 

II) Personalul Beneficiarului - Supervizorul, reprezentantii sai ~i tot restul personalului, 
forta de munca lji alti angajati ai Supervizorului sau ai Beneficiarului §i oricare alt personal 
notificat Antreprenorului, de catre Beneficiar sau Supervizor, ca Personal al 
Benefi ciarul ui; 

mm) Pretul Contractului - pretul stabilit in Acordul Contractual pentru proiectarea, 
executia ~i terminarea Lucrarilor §i remedierea tuturor defectiunilor (cu orice modificare 
ulterioara semnarii Contractului prin act aditional), farA TVA; 

nn) Program de Executie - document elaborat de catre Antreprenor in conformitatecu 
prevederile clauzei 17 [Programul de Executie}; 

oo) Program de Referinta - Program de Executie acceptat de Supervizor In 
conformitate cu prevederile subclauzei 17.8 ~i/sau ale subclauzei 17.12 [Revizia 
Programului de Executie]: 

pp) Receptia Finala - receptia Lucrarilor efectuata in conformitate cu prevederile 
clauzei 62 [Recep1ia Final~]; 

qq) Receptia la Terminarea Lucrarilor - recep\ia Lucr~rilor (sau a unei parti de Lucrari 
sau a unui Sector) efectuata in conformitate cu prevederile clauzei 60 [Recep\ia la 
Terminarea LucrarilorJ; 

rr) Reprezentantul Antreprenorului - persoana numita de catre Antreprenor (in Contract 
sau potrivit prevederilor subclauzei 13.2), care actioneaza in numeleAntreprenorului; 

ss) Revendicare - o revendicare emisa de catre Antreprenor in conformitate cu 
prevederile cfauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului] sau de catre Benefrciar in 
conformitate cu prevederile clauzei 69b [Revendic~rile BeneficiaruluiJ; 

tt) Riscurile Antreprenorului - evenimentele sau situa1iile listate in subclauza 68.1 
[Riscurile Antreprenorului]; 

uu) Riscurile Beneficiarului - evenimentele sau situatiile listate in subclauza 68.1 
[Riscurile Beneficiarul ui]; 

w) $antier - locurile in care vor fi executate Lucrarile Permanente %ii unde se vor livra 
Echipamentele ~i Materialele ~i oricare alte locuri prevazute In Contract ca fiind parte 
componenta a ~antierului; 

ww) Sector (de lucrari) - o parte din Lucrari definita ca Sector in Acordul Contractual; 
xx) Situatie de Lucrari - situa\ja de lucrari transmisa de catre Antreprenor In 

conformitate cu prevederile subclauzei 50.1 [Situatia de Lucrari] ~i/sau 51.1 [Situatia 
finala de Lucrari]; 

yy) Subcontractant - orice tert caruia Antreprenorul ii incredinteaza executarea unei 
parti din Contract, potrivit prevederilor dauzei 7 [SubcontractareJ; 

zz) Suma Provizionata - suma prevazuta in Contract ca Suma Provizionata, folosita lji 
pfatita In conformitate cu prevederile subclauzei 49.3 [Sume Provizionate]. Sumele 
Provizionate sunt rezerve de implementare in sensul Legii; 

aaa) Sume Re\inute - sumele cumulate pe care Beneficiarul le retine ~i le plate~te 
potrivit prevederilor clauzei 47 [Sume Retinute] 

bbb) Supervizor - operator economic sau echipa din cadrul Beneficiarului, desemnat 
de catre Beneficiar. Supervizorul are atributiile tehnice, financiare ~i contractuale stabilite 
in Condi\iile Contractuale. Supervizorul este nominalizat in Acordul Contractual sau 
notificat Antreprenorului potrivit prevederilor clauzei 5 [Supervizorul ~i reprezentantul 
Supervizorului]. Supervizorul are in echipa sa diriginti de ~antier autorizati, potrivit 
prevederilor Legii, ~i orice alte persoane pentru indeplinirea rolului sau; 



ccc) Teste la Terminare - testele efectuate potrivit prevederilor clauzei 58 [Teste la 
TerminareJ Tnainte ca Lucrarile sau un Sector de Lucrari (dupa caz) sa fie receptionate la 
terminarea lucrarilor de catre Beneficiar; 

ddd) Utilaje - toate aparatele, ma~inile, vehiculele §i altefe asemenea necesare pentru 
executarea Contractului, cu exceptia Echipamentelor, Materialelor §i Lucrarilor Provizorii; 
eee) Valoarea Contractului - valoarea definita in clauza 45 [Valoarea Contractului], care 

include ajustarile, modificarile !_?i revizuirile efectuate in conformitate cu prevederile 
Contractului ~i reprezinta suma platilor efectuate ~i estimarea platilor viitoare pana la 

1ndeplinirea tuturor obliga\iilor Contractuale. 
1.2. Titlurile din cadrul acestor Conditii Generale nu tac parte din acestea !?i nu vor fi 

luate in considerare la interpretarea Contractului. 
1 .3. Tn masura in care contextul o permite, cuvintele la singular vor include pluralul ~i 

invers, iar cuvintele de genul masculin vor include femininul ~i invers. 
1.4. Cuvintele ce desemneaza persoane sau parti vor include societati, companii ~i 

orice persoana juridica. 

Clauza 2. Limba Contractului 
2.1. Limba Contractului ~i a tuturor comunicarilor dintre Antreprenor, Beneficiar ~i 

Supervizor sau reprezentantii lor va fi limba ·romana, cu exceptia cazului in care este 
prevazut altfel in Acordul Contractual. 

Clauza 3. Ordinea de precedenta a documentelor contractuale 
3.1. Documentele care alcatuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se 

expliciteaza reciproc. Tn scopul interpretarii, ordinea de precedenta a documentelor va fi 
urmatoarea: 

(i) Acordul Contractual; 
(ii) Formularul de Oferta completat ~i . dupa caz. corectat; 
(iii) Condi\iile Speciale; 
(iv) Conditiile Generale; 
(v} Cerintele Beneficiarului; 
(vi) Graficul de E~alonare a Platilor; 
(vii) Oferta Antreprenorului 9i orice alte documente care fac parte din Contract, inclusiv, 

fara a fi limitat la: 
- Oferta financiara a Antreprenorului (dupa corectiile aritme1ice); 
- Oferta tehnica a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a 

ofertelor); 
- angajamentul ferm al fiecarui tert sustfnator (daca este cazul); 
- acordul de asociere (In cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, un consortiu 

sau o alta grupare de doua sau mai multe persoane); 
- subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (daca este cazul); 
- orice alte documente care fac parte din Contract. 
Modificarile ~i actele adi\ionale (daca exista) vor avea prioritatea documentelor pe care 

le modifica. Ordinea de precedenta reprezinta ordinea de prioritate a documentelor. ln 
caz de discrepante intre documente, prevederile documentului prioritar vor prevala. in 
caz de ambigultate ale documentelor, Supervizorul va emite clarificarile sau instructiunile 
necesare. 



Clauza 4. Comunicari 
4.1. Orice comunicare scrisa dintre Beneficiar ~i/sau Supervizor, pe de o parte, ~i 

Antreprenor, pe de alt~ parte, va indica denumirea Contractului ~i numarul de identificare 
~i se va trimite prin po~ta, fax, e-mail cu semnatura digitafa sau se va livra personal, la 
adresa corespunzatoare indicata de parti in acest scop In Acordul Contractual. 

4.2. Daca expeditorul solicita confirmare de primire, va include aceasta solicitare in 
comunicare. Expeditorul va cere confirmare de primire de fiecare data c3nd exista un 
termen fimita pentru primirea comunicarii. Tn orice caz, expeditorul va lua toate masurile 
necesare pentru a asigura primirea la termen a comunicarii. 

4.3. Cand Contractul prevede transmiterea sau emiterea unei notificari, consim\Amant, 
aprobare, acord, certificare sau decizie, notificarea, consimtamantul, aprobarea, acordul, 
certificarea sau decizia vorfi, daca nu se prevede altfel, in sens, iar cuvintele "a notifica", 
"a consimti", "a aproba", "a accepta", "a certifica" sau "a decide" vor fi interpretate 
corespunzator. Orice astfel de consimtamAnt, aprobare, acceptare, certificare sau decizie 
nu var fi refuzate sau amAnate in mod nejustificat. 

4.4. Orice comunicare intre Antreprenor ~i Supervizor va fi transmisa in copie ~i 
Beneficiarului. Orice comunicare intre Antreprenor ~i Beneficiar va fi transmisa in copie 
~i Supervizorului. 

Clauza 5. Supervizorul §i reprezentantul Supervizorului 
5.1. Supervizorul va avea responsabilitatile prevazute in Contract. Cu exceptia 

cazurilor expres prevazute ln Contract, Supervizorul nu va fi autorizat sa-1 elibereze pe 
Antreprenor de oricare din obligatiile sale prevazute Tn Contract. 

Cu excep!ia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, Supervizorul are 
urmatoarele sarcini principale: 

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor; 
(b) emite Ordinul Administrativ de Tncepere; 
(c) verifica, accepta sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv 

existenta fizica a resurselor necesare indeplinirii programului transmis; 
(d) aproba sau respinge motivat documentatia de prolectare elaborata de catre 

Antreprenor; 
( e) verifica ritm ul executiei Lucrarilor; 
(f} verifica respectarea calitatii Echipamentelor ~i Materialelor ~i metodele de punere 

in opera a acestora; 
(g) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedeasca nu fi in 

conformitate cu prevederile Contractului; 
(h) participa la efectuarea testelor ~i la verificarea lucrarilor ajunse in faze 

determinante; 
(i) masoara cantitatile de lucrari real executate; 
U) se asigura de corectitudinea datelor 9i detaliilor din Jurnalul de ~antier; 
(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului; 
(I) emite Certificate de Plata Tn conformitate cu prevederile Contractului; 
(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului; 
(n) analizeaza Revendicarile Antreprenorului ~i ale Beneficiarului; 
(o) asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Recepi;e la Terminarea Lucrarilor ~i de 

Receptie Finala; 
(p) lndepline~te celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract. 



5.2. Fara a afecta responsabilitatea Supervizorului pentru indeplinirea in mod 
corespunzator a sarcinilor ce-i revin potrivit prevederifor prezentului Contract, 
Supervizorul, pastrand raspunderea finala, poate norninaliza unuf sau mai multi 
reprezentanti, din cadrul echipei sale, pentru a indeplini oricare dintre responsabilitatile 
~i autoritatea detinute de Supervizor ~i poate revoca in orice moment aceasta 
nominalizare sau poate inlocui reprezentantul. Orice astfel de nominafizare, revocare sau 
Tntocuire se va face in scris ~i nu se va irnplernenta pana nu se transmite un exemplar 
Antreprenorului ~i Beneficiarului. Supervizorul va emite catre Antreprenor un Ordin 
Administrativ prin care va stabili responsabilitatile, autoritatea ~i identitatea 
reprezentantului Supervizorului, la Data de Tncepere ~i ulterior, ori de cate ori este 
necesar. Rolul reprezentantului Supervizorului va fi eel mentionat in nominalizarea 
transmisa de Supervizor. 

5.3. Orice comunicare transmisa de reprezentantul Supervizorului catre Antreprenor 
conform termenilor acestei delegari va avea acela~i efect ca §i cum ar fi fost transmisa 
de Supervizor, Ynsa: 

(a) lipsa respingerii din partea reprezentantului Supervizorului a unei lucrari, unui 
Material sau unui Echipament nu va afecta autoritatea Supervizorului de a refuza 
lucrarea , Materialul sau Echipamentul respectiv ~idea da instructiunile necesare pentru 
rectificarea acestora; 
· (b) Supervizorul va fr liber sa schimbe sau sa modifice con~nutul acestei comunic~ri, 
intr-un termen de 5 zile. 0 astfel de comunicare nemodificata sau anulata in termen de 5 
zile ramane finals. 

5.4. lnstructiunile ~i/sau Ordinele emise in scris de catre Superyizor sau reprezentantul 
acestuia vorfi considerate Ordin Administrativ. Aceste Ordine var fi datate, numerotate ~i 
notate de Supervizor intr-un registru, iar copiile vor fi transmise personal, dupa caz, 
Reprezentantului Antreprenorului. 

lnstructiunile ~i/sau Ordinele emise verbal vor fl confirmate de Supervizor sau 
reprezentantul acestuia In 24 de ore. Tn cazul In care nu sunt confirmate, se considera 
anulate ~i Antreprenorul nu are nicio obligatie sa le implernenteze. 

5.5. Supervizorul, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat sa emita 
Ordine Administrative catre Antreprenor, inclusiv cu documente suplimentare §i 
instructiuni necesare pentru proiectarea ~i executarea corespunzclitoare ~i adecvata a 
Lucrarilor ~i remedierea oricaror defectiuni. Pentru evitarea oricarui dubiu, dispozitiile de 
~antier emise de catre proiectantul Lucrarilor vor ti implementate de catre Antreprenor 
numai dupa ce (~i daca) sunt incluse intr-un Ordin Administrativ emis de catre Supervizor. 

5.6. Daca identitatea Supervizorului nu este stabilita in Acordul Contractual, 
Beneficiarul va desemna Supervizorul printr-o notificare adresata Antreprenorului in 
termen de 10 zile de la semnarea Contractului. Tn cazul in care Beneficiarul nu transmite 
o asemenea notificare, rolul Supervizorului va fi indeplinit de catre Beneficiar care va 
desemna o echipa in acest scop. Beneficiarul are dreptul de a inlocui Supervizorul. 
Tnlocuirea Supervizorului va ti notificata de catre Beneficiar in scris in eel mai scurt timp 
Antreprenorului impreuna cu furnizarea detaliilor de identificare ale noului Supervizor. 
Data la care noul Supervizor preia atributiile sale va fi data notificarli. 

Clauza 6. Cesiune 
6.1. 0 cesiune va fi valida doar daca reprezinta u n acord scris prin care o Parte 

transfera Contractul sau parte din acesta unui tert ~i a fost obtinut acordul prealabil al 
celeilalte Parti. Cu exceptia cazurilor expres prevazute In aceste Conditii Generale, 
Antreprenorul nu va cesiona niciuna dintre obligatiile sale contractuale. 

6.2. Prin exceptie de la prevederile subclauzei 6.1 : 



(a) frecare Parte poate cesiona, sub form~ de garantie in favoarea unei banci sau unei 
afte institutii financiare, dreptul sau Ja orice sume de incasat sau care vor deveni 
Tncasabile in derularea Contractului, cu o notificare prealabila transmisa catre cealalta 
Pa rte; 

(b) Beneficiarul va efectua pla~ directe catre Subcontractantii care ~i-au exprimat 
optiunea in acest sens, in conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plati directe catre 
Subcontractanti] ~i ale clauzei 50 [Pla\i]; 

( c) in cazul rezilierli Contractului de catre Beneficiar, Tn conformitate cu prevederile 
clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], Antreprenorul va ceda catre Beneficiar orice 
subcontract imediat dupa primirea notificarii Beneficiarului in acest sens; 

(d) Antreprenorul este inlocuit de un nou antreprenor atunci cand drepturile !}i obligatiile 
Antreprenorului sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu 
universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de 
catre noul antreprenor care Tndepline~te criteriile de calificare ~i selectie stabilite initial, 
cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale 
Contractului ~i sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire 
prevazute de Legea Tn domeniul achizi\iilor publice. 

6.3. Aprobarea unei cesiuni de catre Beneficiar nu-I va elibera pe Antreprenor de 
obligatiile care Ii revin pentru partea de Contract deja executata sau partea necesionata 
pentru care se poate retine Garan\ia de Buna Executie a Antreprenorului. 

6.4. 1n cazul in care Antreprenorul a cesionat, integral sau partial, Contractul fara 
respectarea prevederilor prezentei clauze, Beneficiarul poate aplica sanctiunea pentru 
incalcarea Contractului prevazuta in clauzele 63 ~ncalcarea Contractului) ~i/sau 64 
[Rezilierea de catre Beneficiar]. 

Clauza 7. Subcontractare 
7 .1. Un subcontract va fi valid doar daca are forma unui acord scris prin care 

Antreprenorul Tncredinteaza unui tert executarea unei parti din Contract. Simpla Tnchiriere 
a unui utilaj, furnizarea de manopera sau contractele de furnizare de bunuri nu sunt 
considerate sau interpretate drept "subcontracte" pentru scopul prezentului Contract. 
Subcontractele vor fi in concordanta cu acest Contract. Pentru evitarea oricarui dubiu, 
pre\urile din subcontract pot fi diferite de preturile din Contract, in functie de conditiile de 
pia\a, costurile de coordonare, alte costuri indirecte 9i profitul Antreprenorului. 
Subcontractele se vor constitui in anexe la Contract. Prevederile acestor subcontracte 
care nu sunt reglernentate de Conditiile Contractuale nu sunt opozabile Beneficiarului. 

7.2. Niciun Subcontractant nu se va afla in situatiile de excfudere aferente atribuirii 
Contractului. Fiecare Subcontractant va avea capacitatea tehnica ~i profesionala 
necesara pentru executarea pa'1ii din Contract care ii este incredintata. 

7.3. La semnarea Contractului, Antreprenorul va prezenta Benefrciarului 
subcontractele incheiate de Antreprenor cu Subcontractan\ii declarati in Oferta. Pentru 
evitarea oricarui dubiu se considera ca aceste subcontracte au primit acordul 
Beneficiarului. 

7.4. Pentru numirea unui Subcontractant propus dupa semnarea Contractului (inclusiv 
pentru inlocuirea oricarui Subcontractant), Antreprenorul va solicita acordul Beneficiarului 
de a inchela un subcontract. Solicitarea va indica partea Contractului care va fi 
subcontractata, valoarea subcontractului, identitatea Subcontractantului ~; a 
reprezentantului sau legal, certificatele ~i alte documente necesare pentru verificarea 
inexistentei unor situatii de excludere In conformitate cu prevederile aferente atribuirii 



Contractului ~i a resurselor/capabilita1ilor corespunzatoare partii saJe de implicare 
propusa in Contract, precum ~i o declaratie pe propria raspundere a Subcontractantului 
propus prin care i~i asuma respectarea prevederilor Contractului ~i a Ofertei tehnice 
aferente partii sale de implicare propuse Tn Contract. in cazul inlocuirii oricarui 
Subcontractant, solicitarea Antreprenorului va contine justificari rezonabile privind 
inlocuirea. 

Tn termen de 30 de zile de la primirea acestei solicitari, Beneficiarul va notifica decizia 
sa Antreprenorului, cu indicarea motivelor in cazul unui refuz. Daca Beneficiarul nu i~i 
notifica decizia in termenul mai sus indicat, solicitarea este considerate\ aprobata la 
expirarea termenului. Tn termen de 5 zile de la aprobarea oricarui nou Subcontractant, 
Antreprenorul va transmite Beneficiarului un exemplar semnat al subcontractului aferent, 
care se va constitui anexa la Contract. Subcontractantul nu va incepe executarea partii 
sale din Contract inainte de transmiterea subcontractului catre Beneficiar. 

inlocuirea unui Subcontractant care a fast declarat in Oferta se va face in condi\iile 
prevazute Tn prezenta subclauza, cu condi\ia sa nu reprezinte o modificare substantiala 
in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice. 

in cazul in care un Subcontractant reziliaza un subcontract sau renuntA in alt fef la 
subcontract, Antreprenorul va notifica Beneficiarul in termen de 5 zile §i va indica in ce 
mod lnten\ioneaza sa continue executarea partii respective din Contract. 

7 .5. Antreprenorul va fi responsabil de actiunile, abaterile ~i neglijenta 
Subcontractantilor sai, inclusiv ale subcontractantilor acestora de orice nivel, ale agentilor 
sau angajatilor lor, ca ~i cum ar fi actiunile, abaterile sau neglijenta Antreprenorului, ale 
agentilor sau angajatifor sai. Aprobarea de catre Beneficiar a subcontractarii unei par1i 
din Contract sau a Subcontractantului pentru executarea oricarei parti a Contractului nu· 
I va exonera pe Antreprenor de nicio obligatie care Ti revine potrivit prevederilor 
Contractului. 

7.6. Daca un Subcontractant ~i·a asumat fata de Antreprenor o obligatie continua, 
pentru o perioada ce depa~e~te Perioada de Garantie conform Contractului, cu privirela 
proiectare, lucrari executate sau la bunurile, Materialele, Echipamentele sau serviciile 
furnizate de Subcontractant, inclusiv garan\ii pentru acestea, Antreprenorul, in orice 
moment dupa expirarea Perioadei de Garantie, va transfera imediat Beneficiarului, la 
cererea ~i pe costul Beneficiarului, beneficiul acestei obliga1ii pentru perioada ramasa 
valabila. in cazul in care Antreprenorul nu efectueaza un astfel de transfer, obligatia 
continua va fi transferata imediat. 

7.7. Tn cazul Tn care Antreprenorul incheie un subcontract fara acordul Beneficiarului, 
acesta poate aplica sanctiunea pentru incalcarea Contractufui prevazuta la clauzele 63 
[incalcarea Contractului] ~i/sau 64 [Rezilierea de catre Beneficiar]. 

7.8. Daca un Subcontractant nu i~i indepline~te obliga\iile sale sau le indepline~te in 
mod defectuos, Beneficiarul poate solicita Antreprenorului sa-1 inlature pe Subcontractant 
de pe $antier ~i sa asigure un Subcontractant cu calificari ~i experienta adecvate ca 
inlocuitor sau sa reia personal executarea partii relevante a Contractului. 

7.9. Antreprenorul va informa Beneficiarul, lunar, cu privire la platile efectuate catre 
Subcontractanti. Tn cazul in care Antreprenorul intarzie nejustificat efectuarea pla\ilor 
catre Subcontractan\i, Beneficiarul va fi Yndreptatit sa sisteze platile catre Antreprenor 
aferente subclauzei 50.4 [Plata] pan a la remediere situatiei. 

OBLIGATllLE BENEFICIARULUI 

Clauza 8. Furnizarea Documentelor Beneficiarului 



8.1 . Cerintele Beneficiarului sunt documentul elaborat de Beneficiar care prezinta 
cerintele esentiale aferente Lucrarilor. Cerintele Beneficiarului includ, fara a se limita la: 

(a) tema de proiectare ~i caracteristicile imperative ale Lucrarilor, inclusiv criterii de 
performant~; 

(b) studiul de fezabilitate (cu titlu informativ); 
(c) standardele ~i normativele aplicabile; 
( d) T este la T erminarea Lucrarilor; 
(e) teste care se efectueaza in Perioada de Garantie; 
(f) cerin\ele privind manuale de operare ~i intretinere; 
(g) cerintele privind instruirea Personalului Beneficiarului ~i 
(h) orice alte cerinte ale Beneficiarului, potrivit prevederilor Condi\iilor Contractuale. 
8.2. Cu exceptia situatiei cand este prevazut un alt calendar Tn Condi\iile Speciale, In 

termen de 15 zile de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, 
gratuit, un exemplar complet al studiului de fezabilitate intocmit pentru proiectarea ~i 
executia Lucrarilor, precum ~i al tuturor Documentelor Benefrciarului relevante pentru 
proiectarea ~i execu\ia Lucrarilor sau va confirma ca studiul de fezabilitate complet ~i 
toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documenta\iei de atribuire. 

8.3. Beneficiarul, prin Supervizor, va comunica informatiile pe care Antreprenorul le 
poate solicita in mod rezonabil pentru executarea Contractului, altele dedlt cele in 
responsabilitatea Antreprenorul ui. 

8.4. Oupa Data de Tncepere, Antreprenorul va studia cu atentie Cerin\ele Beneficiarului 
(inclusiv criteriile de proiectare ~i calculele de proiectare, daca exista) ~i reperele 
topografice sau sistemele de referinta initiale prevazute in Contract sau comunicate de 
Supervizor, exercitand eel putin diligentele definite in Cerintele Beneficiarului. in termen 
de 90 de zile de la Data de Tncepere (cu exceptia cazului in care un alt termen este 
prevazut in Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice 
eroare, gre~eala sau alta neconcordan\a identificata In Cerintele Beneficiarului sau in 
aceste repere sau sisteme de referinta. 

Dupa primirea acestei notificari, Supervizorul va Decide daca se vor aplica prevederile 
clauzei 37 [Modificari] ;;i va notifica, in mod corespunzator, Antreprenorul. Daca ~i in 
masura in care, avand in vedere costurile implicate, conditiile ~i timpul de pregatire a 
Ofertelor, un antreprenor diligent, acord~md atentia necesara, ar fi identificat eroarea, 
gre11eala sau defectul atunci cand a inspectat ~antierul ~i a examinat Cerintele 
Beneficiarului inainte de depunerea Ofertei, Durata de Executie nu va fi prelungita ~i 
Valoarea Contractului nu va fi modificata. 

8.5. Daca Antreprenorul lnregistreaza intarzieri ~i/sau se produc costuri suplimentare 
ca urmare a unei erori in Cerintele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, avand In 
vedere perioada aferenta, nu ar fi descoperit eroarea atunci cand a studiat Cerintele 
Beneficiarului potrivit prevederilor subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi indreptatit, cu 
conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului]. la: 

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, ~i 

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], 
la care se adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarata explicit 
de catre Antreprenor In Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%). 

8.6. Daca nu este necesar pentru scopul Contractului, studiul de fezabilitate ~i celelalte 
Documente comunicate de Beneficiar nu vor fi utilizate sau comunicate unui tert de catre 
Antreprenor fara acordul prealabil al Beneficiarului. 

Clauza 9. Acces pe ~antier 



9.1 . Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe $antier ~i va pune $antierul la 
dispozitia Antreprenorului la termenele ~i pentru sectoarele prevazute In CondiJiile 
Speciale. Daca nu sunt prevazute asemenea termene ~i sectoare in Conditiile Speciale, 
Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe $antier ~i va pune $antierul la 
dispozi\ia Antreprenorului in termen de 30 de zile de la Data de Tncepere. 

9.2. Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe $antler altor persoane In 
conformitate cu prevederife Conditiilor Speciale sau conform instructiunilor 
Supervizorului. 

9.3. Orice teren obtinut pentru Antreprenor de catre Beneficiar nu se va utiliza de catre 
Antreprenor in alte scopuri decat executarea Contractului. 

9.4. Antreprenorul va pastra orice facilitati puse la dispozitia sa in stare buna pe durata 
ocuparii ~i le va readuce, inainte de Receptia la Terminarea Lucrai'ilor, la starea ini\iala 
luand in considerare uzura normala. Antreprenorul nu va avea dreptul la nicio plata pentru 
imbunatatirile rezultate din activitatea desfa~urata din proprie ini1iativa. 

9.5. Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri 'i/sau se produc costuri suplimentare 
ca urmare a ~ecului Beneficiarului de acordare a dreptului de acces pe $antier sau 
punere la dispozitie a $antlerului la termenul speciflcat in subclauza 9.1 sau eel tarziu la 
o data care sa dea Antreprenorului posibilitatea sa actioneze in conformitate cu 
programul transmis conform prevederilor clauzei 17 [Programul de Executie], 
Antreprenorul va ti indreptatit, cu conditia respectArii prevederilor clauzei 69a 
[Revendicarile Antrepren orulu i], la: 

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 
[Prelungirea Duratei de Executie]. daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, ~i 

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentareJ, 
la care se adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarata explicit 
de catre Antreprenor in Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%). 

Daca ~i in masura in care e~ecul de acordare a dreptului de acces sau punere la 
dispozitie a fost cauzat de o gre~eala sau intarziere a Antreprenorului, incluzand o eroare, 
sau o lntarziere a transmiterii oricaruia dintre Documentele Antreprenorului, 
Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a Duratei de Executie, nici 
la respectivele Costuri suplimentare ori profit. 

Clauza 10. Autorizatii fi asistenta privind Legea 
10.1. Cu exceptia altor prevederi ale Condi\iilor Speciale: (a) Beneficiarul a obtinut (sau 

va obtine) certificatul de urbanism ~i actul de reglernentare In domeniul mediului, 
impreuna cu acordurile/avizele/autorizatiile pentru Lucrarile Permanente (~i orice alte 
aprobari) descrise in Cerin\ele Beneficiarului ca fiind deja obtinute (sau in curs de 
obtinere) de catre Beneficiar; Beneficiarul va despagubi Antreprenorul ~; ii va proteja 
irnpotriva consecintelor datorate e~ecului obtinerii acestor certificate ~i aprobari ; 

(b) Antreprenorul va trans mite toate in~tiintarile, va plati toate taxele, cote ~i tarife, va 
pregati toata documentatia necesara ~i va obtine toate autorizatiile, licentele ~i aprobarile 
in conformitate cu Legile in vigoare pentru proiectarea, executia ~i terminarea Lucrarilor 
~; remedierea oricaror defectiuni (altele decat cele mentionate la punctele (a) ~i (c) ale 
prezentei subclauze). Antreprenorul va obtine ~i autorizatiile aferente Lucrarilor Provizorii. 
Antreprenorul va despagubi Beneficiarul ~i ii va proteja Tmpotriva consecintelor datorate 
neindeplinirii acestor obligatii; ~i 

(c) Antreprenorul va intreprinde diligentele necesare pentru ca Beneficiarul sa obtina 
~i. dupa caz, sa prelungeasc~ autorizatia de construire necesara pentru Lucrarile 
Permanente proiectate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului. 
De asemenea, pentru aceste Lucrari , Antreprenorul va obtine, Tn numele Beneficiarului, 



toate aprobarile ~i avizele conexe necesare pentru a ini\ia ~i executa aceasta parte de 
Lucrari. 

10.2. Antreprenorul nu va executa nicio lucrare in absenta unei autoriza1ii de construire 
valabile. 

10.3. Antreprenorul poate solicita asistenta Beneficiarului in obtinerea documentelor 
Legii ~i altar informa~ii similare, care nu ar fi accesibile ln mod facil ~i care pot afecta 
Antreprenorul in indeplinlrea obligatiilor ce Ti revin prin Contract. 

10.4. Beneficiarul va oferi asistenta rezonabil~ Antreprenorului, la cererea sa, pentru 
autoriza\ii, acorduri sau aprobari necesare sa fie obtinute de catre Antreprenor potrivit 
prevederilor Legii. 

Clauza 11. Personalul Beneficiarului 
11. 1. Personalul Beneficiarului include Supervizorul, reprezentantii acestuia, precum 

§Ii orice alta persoana angajata de catre Beneficiar §\i numita de catre acesta ca fac~nd 
parte din Personalul Beneficiarului. Personalul Beneficiarului va avea competentele 
delegate de catre Benefidar, comunicate in scris Antreprenorului. Delegarea va intra in 
vigoare la data primirii comunicarii. De asemenea, Beneficiarul poate retrage delegarea, 
printr-o comunicare scrisll catre Antreprenor. 

OBLIGA!llLE ANTREPRENORULUI 

Clauza 12. Obligatii generale 
12.1. Antreprenorul, cu diligenta necesara, va proiecta, va executa ~i va finaliza 

Lucrarile in conformitate cu prevederile Contractului ~i instructiunile Supervizorului ~i va 
remedia orice defectiuni ate Lucrarilor. Lucrarile executate in conformitate cu proiectul 
elaborat de Antreprenor vor fi Conforme cu scopul ~i destinatia lor, definite in Cerintele 
Beneficiarului, ~i/sau cu tema de proiectare prevazuta in Contract. Lucrarile vor include 
orice lucrare care este necesara pentru a satisface Cerintele Beneficiarului ~i Oferta 
Antreprenorului, precum ~i toate lucrarile care sunt necesare pentru asigurarea 
rezistentei, stabilitatii ~i siguran\ei In exploatare a Lucrarilor (inclusiv daca nu sunt 
mentionate in Contract). 

12.2. Antreprenorul va asigura pe de-a intregul administrarea, Personalul, Materialele, 
Echipamentele, aparatura, Utilajele ~i toate celelalte articole, provizorii sau permanente, 
necesare pentru a proiecta, executa, finaliza §i remedia orice vicii, potrivit prevederilor 
Contractului sau a~a cum se deduce rezonabil din Contract. 

12.3. Antreprenorul i~i va asuma intreaga responsabilitate pentru conformitatea, 
stabilitatea ~i siguranta tuturor operatiunilor !}r metodelor de constructie in cadrul 
Contractului. 

12.4. Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de catre Supervizor. 
Tn cazul in care Antreprenorul considera ca cerintele unui Ordin Administrativ depa§esc 
autoritatea Supervizorului sau scopul Contractului, Antreprenorul va transmite o notificare 
motivata Supervizorului. Tn cazul In care Antreprenorul nu transmite notificarea In termen 
de 10 zile de la primirea Ordinului Administrativ, se va considera ca Antreprenorul 
accepta Ordinul Administrativ ca fiind emis in mod valabil. Supervizorul va raspunde 
notificarii in termen de 10 zile §i poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. 
in cazul in care Supervizorul nu raspunde in termen de 1 O zile, se considera ca a 
confirmat Ordinul Administrativ. Transmiterea unei notificari de catre Antreprenor nu va 
suspenda efectul Ordinului Administrativ. 



12.5. Antreprenorul va transmite, in termen de 5 zile de la primirea unei cereri a 
Beneficiarului in acest sens, orice informatii ~i documente cu privire la conditiile in care 
este implementat Contractul. 

12.6. in indeplinirea obligatiilor sale contractuale, Antreprenorul va respecta Legile in 
vigoare §i se va asigura ca Personalul sau, agen\ii ~i angajatii sai respecta de asemenea 
aceste Legi. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru orice reclamatii sau 
proceduri care ar putea aparea ca urmare a nerespectarii de catre Antreprenor, 
Personalul sau, agentii sau angaja\ji sai a acestor Legi. 

12.7. Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca filnd strict confidentiale, in masura 
in care o astfel de tratare nu afecteaza desfa§urarea obligatiilor contractuale sau 
respectarea obligatiilor prevazute de Lege. Antreprenorul nu va utiliza ~i nu va divulga 
unor terti lnformatii sau documente cu privire la indeplinirea Contractului fara 
consimtamantul prealabil al Beneficiarului. Antreprenorul va continua sa respecte acest 
angajament 10 ani dupa primirea platii finale In conformitate cu prevederile subclauzei 
51.3 [Plata finala] §i va obtine de la fiecare membru al Personalului sau acela~i 
angajament. insa, folosirea referintei Contractului pentru marketing sau ofertare nu 
necesita acordul prealabil al Beneficiarului. 

12.8. Tn cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau alta grupare 
formata din doua sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile 
individual ~i in solidar fat~ de Beneficiar pentru executarea Contractului ~i Tndeplinirea 
obligatiilor contractuale, inclusiv Tn privinta oricarei sume recuperabile. Aceste persoane 
vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor, persoana desemnata de asociere sa 
aqioneze in numele sau in cadrul acestui Contract ~i care va fi autorizata sa angajeze 
asocierea. Componenta (inclusiv identitatea liderului) ~i statutul asocierii nu vor fi 
modificate fara acordul prealabil al Beneficiarului. Tn cazul in care asocierea i~i modifica 
statutul sau componenta f~ra acorduf prealabil al Beneficiarului, Beneficiarul poate aplica 
sanc~iunea pentru incalcarea Contractului prevazuta fn clauzele 63 ~ncalcarea 
Contractului] ~i/sau 64 [Rezilierea de catre Beneficiar]. 

Prevederile acordului de asociere inclus in Contract care nu sunt reglementate de 
Conditiile Contractuale nu sunt opozabile Beneficiarului. 

12.9. Tn cazul in care Antreprenorul a primit, in cadrul Ofertei sale, sustinere din partea 
unui tert. aceasta sustinere este demonstrata printr-un angajament term al acestui ter1, 
inclus in Contract. Tertul sustinator se obliga fata de Antreprenor ~i de Beneficiar sa duca 
la indeplinire actiunile (inclusiv, dupa caz, punerea la dispozi\ia Antreprenorului a unor 
resurse financiare, umane ~i/sau tehnice) sau, dupa caz, partea de Lucrari, ce fac obiectul 
angajamentului term, inclusiv prin substituirea Antreprenorului conform angajamentului 
term, rn cazul in care Antreprenorul nu reu~e~te sa indeplineasca obliga\iile ~i 
responsabilita\ile Contractuale aferente activitatilor, situatiilor sau partii de Lucrari pentru 
care a primit sustinere de la tert. 

Daca Antreprenorul nu reu~e~te sa indeplineasca obligatiile ~i responsabilitatile 
Contractuale aferente activitatilor, situatiilor sau partii de Lucrari pentru care a primit 
sustinere de la tert, Beneficiarul va fi indrepta\jt sa notifice Antreprenorul ~i tef1ul 
sus1inator ~i sa solicite remedierea situatiei prin implicarea tertului. 

Tertul sustinator va despagubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi 9i cheltuieli 
suportate de Beneficiar in cazul In care tertul sustinator nu respecta obligatiile asumate 
prin angajamentul ferm sau indepline~te aceste obligatii In mod defectuos. 

12.1 O. Toate documentele Antreprenorului aferente Contractului, inclusiv inregistrari ~i 
eviden1e cantabile, cu exceptia cetor predate Beneficiarului, var fi pastrate de catre 
Antreprenor pe perioada stabilita de Lege, dar nu mai putin de 10 ani de la Plata Finala 
efectuata in cadrul Contractului. 



12.11. Antreprenorul va permite Beneficiarului sa inspecteze §i sa copieze, fara 
restrictii, contabilitatea sa, inregistnlrile ~i alte documente privind procedura de depunere 
a Ofertei §i executarea Contractului ~i sa permita auditarea acestora de catre 
expertitauditori desemnati de cfitre Beneficiar. Beneficiarul va fi lndrepta\it sa produca ~i 
sa foloseasca orice astfel de conturi ~i inregistrari ~i alte documente ca evidenta in caz 
de disputa. 

12.12. Standarde §i reglementari tehnice 
Referirile din Contract la standarde publicate vorfi intelese ca referiri la editia aplicabila 

la Data de Referinta, daca nu este altfel specificat. 
Daca, dupa Data de Referinta. intra in vigoare standarde aplicabile modificate sau noi 

~i (i) Supervizorul, cu aprobarea prealabila a Beneficiarului, considers ca este necesara 
sau oportuna aplicarea acestora !ii (ii) aceasta aplicare nu implica o modificare 
substantiala in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice, atunci Supervizorul va ini\ia o 
Modificare potrivit prevederilor clauzei 37 [ModificariJ. 

Prevederile prezentei subclauze se vor aplica in mod corespunzator in cazul in care o 
noua reglementare tehnica, relevanta pentru proiec1area Lucrarilor Permanente, este 
adoptata ~i publicata dupa data emiterii autorizatiei de construire pentru Lucrarile 
Permanente. 

Clauza 12 a. Codul de conduita 
12a.1. Antreprenorul va actiona intotdeauna conform codultii de conduita al profesiei 

sale. Se va abtine sa faca declaratii publice cu privire la Contract fara aprobarea 
prealabila a Beneficiarului. Antreprenorul nu va obliga Beneficiarul in niciun fel fara 
acordul sau prealabil ~; va prezenta clar aceasta obliga\ie tertilor. 

12a.2. Antreprenorul, Personalul sau sau oricare dintre Subcontractantii ~i agentii sai 
nu vor abuza de puterea incredintata pentru ca~tig privat. Antreprenorul, Personalul sau 
sau oricare dintre Subcontractan\ii ~i agen\ii sai nu vor primi ~i nu vor fi de acord sa 
primeasca de la orice persoana ~i nu vor oferi ~i nu vorfi de acord sa ofere unei persoane 
sau sa obtina pentru orice persoan~ un dar, o recompensa, un comision sau compensatie 
de orice fel ca stimulant sau recompensa pentru desfa~urarea unei actiuni sau renuntarea 
la o actiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea sau defavorizarea 
vreunei persoane in legatura cu Contractul. Antreprenorul va respecta Legile ~i codurile 
aplicabile in vigoare cu privire la combaterea darii ~i luarii de mita ~i oombaterea coruptiei. 
Pentru evitarea oricarui dubiu , prevederile prezentei Subclauze 12a.2nu1mpiedica ~inu 
afecteaza posibilitatea incheierii unor tranzactii judiciare sau extrajudiciare intre 
Beneficiar ~i Antreprenor 1n legatura cu aspecte rezultate din executarea Contractului sau 
in legatura cu Contractul. 

12a.3. Platile catre Antreprenor in baza Contractului vor constitui singurul venit sau 
beneficiu ce poate decurge, pentru Antreprenor, din Contract. Antreprenorul ~i Personalul 
sau nu vor desfa~ura nicio activitate ~i nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu 
obligatiile prevazute in Contract. 

12a.4. Semnarea ~l executarea Contractului nu vor genera cheltuieli comerciale 
neobi~nuite de catre Antreprenor. Cheltuieli comerciale neobi~nuite sunt comisioane 
neprevazute in Contract sau negenerate de un contract incheiat in mod corect cu privire 
la Contract, comisioanele care nu sunt platite tn schimbul unor servicii reale !?i legitime, 
comisioane platite intr-un paradis fiscal, comisioane platite unui beneficiar care nu este 
clar identificat sau oomisioane platite unei societa1i despre care exista indicii ca ar ti o 
societate-paravan. Beneficiarul ~i autoritatile cu atributii de control al operatiunilor 
Beneficiarului pot efectua verificari documentare sau la fata locului, dupa caz, pentru a 
descoperi dovezi in cazul suspectarii unor cheltuieli comerciale neobi~nuite. 



Clauza 12 b. Conflict de interese 
12b .1 . Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau pune capcllt 

oriccllrei situatii ce poate compromite executarea tn mod corect ~i obiectiv a Contractului. 
Acest conflict de interese poate fi general, tn mod direct sau indirect, de un interes 
financiar, economic sau de un alt interes personal imparta~it intre persoanele cu functii 
de decizie in cadrul Antreprenorului (inclusiv al tuturor membrilor din asociere §i al 
Subcontractantilor sai), pe de o parte, §i persoanele cu functii de decizie in cadrul 
Beneficiarului §i al Supervizorului, pe de alta parte. Orice conflict de interese ce poate 
aparea in timpul executarii Contractului se va notifica Beneficiarului fara intarziere. Tn 
cazul unui astfel de conflict, Antreprenorul va lua imediat toate masurile necesare pentru 
a-I preveni §i solu\iona. 

Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a verifica daca aceste masuri sunt corespunzatoare 
§i poate soficita masuri suplimentare, dupa caz. Antreprenorul se va asigura ca personalul 
sau cu functii de decizie nu este pus Tntr-o situatie ce poate genera un conflict de interese. 
Fara a afecta obligatia ce ii revine prin Contract, Antreprenorul va inlocui imediat ~; gratuit 
pentru Beneficiar orice persoana cu fune1ie de decizie din Personalul sau expus unei 
astfel de situa\ii. 

12b.2. Antreprenorul se va abtine de la orice contact ce poate influenta independenta 
sa sau a Personalului sau ~i compromite executarea in mod corect ~i obiectiv a 
Contractului. 

Clauza 13. Administrarea Lucrarilor 
13.1. Antreprenorul se va asigura ca Lucrarile sunt proiectate ~i executate 

corespunzator ~i ca Cerin\ele Beneficiarului ~i Ordinele Administrative sunt respectate de 
Personalul sau, inclusiv propriii angaja1i, Subcontractan1ii ~i angaja\ii lor. 

13.2. Antreprenorul va desemna un Reprezentant al Antreprenorului care va actiona 
in numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. Cu exceptia cazului in care 
Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta spre 
aprobarea Supervizorului, in termen de. 15 zile de la semnarea Contractului, numele ~i 
referintele persoanei propuse ca Reprezentant al Antreprenorului. Supervizorul va 
aproba sau respinge motivat propunerea in term en de 10 zile. Aprobarea Supervizorului 
poate fi retrasa in orice moment printr-o notificare adresata Antreprenorului. Tn cazul in 
care Supervizorul refuza Reprezentantul propus in termenul-limita sau retrage aprobarea 
desemnarii, va prezenta motivele, iar Antreprenorul va comunica o propunere altemativa 
imediat. Adresa Reprezentantului Antreprenorului va ti considerata a fi adresa pentru 
comunicare comunicata de catre Antreprenor. 

13.3. Supervizorul T~i poate retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul 
Antreprenorului in urmatoarele situatii: (i) Reprezentantul Antreprenorului nu 
lndepline~te, in mod grav sau repetat, obligatiile Contractuale ~i/sau (ii) prin actiunile sau 
inactiunile Antreprenorului, siguranta ~i securitatea muncii §i/sau protec1ia mediului sunt 
puse in pericol. Daca Supervizorul l~i retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul 
Antreprenorului, Antreprenorul, in eel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de zile, 
dupa primirea notificarii in acest sens, i~i va retrage Reprezentantul din $antier ~i-1 va 
lnlocui cu un alt Reprezentant, cu aprobarea prealabila a Supervizorului. 

13.4. Reprezentantul Antreprenorului va ti pe deplin autorizat sa ia orice decizie 
necesara pentru proiectarea ~i executarea Lucrarilor, inclusiv sa primeasca ~i sa 
implementeze Ordine Administrative. Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi 
alocat in totalitate coordonarii executarii Contractului. 



Tn cazul in care Reprezentantul Antreprenorului sau asistentii acestuia nu vorbesc 
fluent limba Contractului, Antreprenorul va asigura toate cele necesare pentru 
comunicarea eficienta in limba Contractului. 

13.5. Documentele transmise de Antreprenor Beneficiarului (sau Supervizorului) vorfr 
semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului. 

13.6. Antreprenorul se va asigura ca personalul sau specializat este autorizat §i/sau 
certificat tn conformitate cu prevederile Legii. 

13.7. Antreprenorul va asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor Contractului 
printr-un sistem propriu de calitate conceput ~i realizat prin personal propriu, cu 
responsabili tehnici cu executia autoriza\i potrivit prevederilor Legii. Sistemul de asigurare 
a calita\ii va fi in conformitate cu detaliile prevazute in Contract. daca exista. Supervizorul 
va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calita\ji. Detaliile tuturor 
procedurilor §i documentele de conformitate vor fi transmise Supervizorului spre 
informare, tnainte de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie. 

Respectarea sistemului de asigurare a calitAtii nu va exonera Antreprenorul de niciuna 
din sarcinile, obligatille sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor ContractuluL 

13.8. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului 
inconjuriltor (atAt pe ~antler, cat ~i in afara acestuia) ~i pentru limitarea daunelor sau 
afectarii populatiei ~i a proprietatilor ca urmare a polu~rii, zgomotului ~i a altar consecinie 
ale activita\ii sale. Aceste masuri vor fi conforme cu cele prevazute in Cerinie1e 
Beneficiarului ~i Tn actul de reglernentare in domeniul mediului. 

Antreprenorul se va asigura ca emisiile, deversarile de suprafata ~i de~eurile rezultate 
in urma activitatilor proprii nu vor depa§i valorile prevazute in Cerintele Beneficiarului ~i 
nici valorile stabilite de Lege. 

Clauza 14. Personal 
14.1. Persoanele angajate de Antreprenor trebuie sa fie in numar suficient, in 

conformitate cu prevederile Programului de Executie in vigoare. Ace~i angajati vor 
dispune de aptitudinile ~i experienta necesare progresului ~i executarii corespunzatoare 
a Lucrarilor. Supervizorul poate cere retragerea oricarei persoane din cadrul Personalului 
Antreprenorului in urmatoarele situatii: (i) persoana nu indepline~te, in mod grav sau 
repetat, obligatiile Contractuale ~i/sau (ii) prin actiunile sau inactiunile acestel persoane, 
siguranta ~i securitatea muncii ~i/sau protectia mediului sunt puse in pericol. 
Antreprenorul va inlocui imediat orice membru al Personalului sau pentru care 
Supervizorul, prin notificare motivata, cere retragerea. 

14.2. Antreprenorul va lua toate masurile pentru angajarea 1ntregului personal ~i a 
tortei de munca, Tn conformitate cu prevederile Legii. 

14.3. Antreprenorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din Ofertc\. 
Personalul-cheie este personalul in privinta caruia au existat cerinte minime stabilite in 
documentatia de atribuire a Contractului. Reprezentantul Antreprenorului ~i personalul
cheie al Antreprenorului vor fi mentinutl pe toata durata proiectarii ~i executiei Lucrarilor, 
cu exceptia situatiilor in care Supervizorul solicita inlocuirea din motive 1ntemeiate sau 
atunci cand este necesara inlocuirea din alte motive independente de Antreprenor {ex. 
demisie din cadrul societa\ii/asocierii, boala, deces etc.). 

14.4. Orice inlocuire a personalului-cheie se va face cu personal cu calificare ~i 
experienta eel pu~n echivalente cu cele (daca existal stabilite in documentatia de 
atribuire, cu consimtamantul prealabil al Beneficiarului. In cazul in care un membru al 
personalului-cheie a fost evaluat In cadrul criteriului de atribuire, Antreprenorul va 
propune un inlocuitor care sa obtina eel putin acela~i punctaj ca urmare a aplicarii 
factorilor de atribuire. 



Antreprenorul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica 
lndeplinirea criteriilor de calificare/selectie stabilite ~i/sau a calcula punctajul aferent 
factorilor de evaluare, pentru once inlocuire a personalului-cheie. 

Clauza 15. Garantie de Buna Executie 
15.1. Antreprenorul va constitui o Garantie de Buna Executie ca instrument de 

garantare pentru executarea corespunzatoare a Contractului, in valoarea stipulata In 
Acordul Contractual ~i in forma inclusA in Contract (daca existlj). Daca in Acordul 
Contractual nu este mentionata o valoare (absoluta sau procentuala din Pretul 
Contractului), valoarea Garantiei de Buna Executie va fi de 10% din Pretul Contractului. 

Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garantia de Buna Executie la data semnarii 
Contractului ~i va transmite o copie a acesteia ~i Supervizorului. 

Garan~a de Buna Executie va fi emisa de o societate bancara sau de o societate de 
asigurarl, autorizata sa emita asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau 
(pentru celelalte societ~ti) cotata eel putin cu ratingul BBB·/Baa3 sau echivalent ~i 
Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in aceasta privinta. Garantia de 
Buna Executie va fi irevocabila ~i va prevedea ca plata Garantiei de Buna Executie se va 
executa necondi\ionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei 
acestuia cu privire la culpa Antreprenorului ln conformitate cu prevederile subclauzei 
15.3. Garantia de Buna Executie a unei asocieri sau a unui consortiu va fi emisa in 
numele asocierii sau consortiului. 

15.2. Antreprenorul se va asigura ca Garan1ia de Buna Executie este valabila ~i in 
vigoare) luand In considerare prevederile subclauzei 15.6, pana la aprobarea Receptiei 
Finale. Daca termenii Garantiei de Buna Executie specifica data de expirare a acesteia, 
iar Antreprenorul nu este indreptatit sa obtina aprobarea Receptiei Finale cu 30 de zile 
lnainte de data de expirare a Garan\jei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garantiei 
de Buna Executie pan~ cand Lucrarile vor fi terminate ~i toate defectiunile remediate. 
Daca societatea emitenta a Garantiei de Buna Executie pierde autorizarea sa emita 
asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau nu mai este cotata eel putin cu 
ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent, se va considera ca Garantia de Buna Executie i~i 
pierde valabilitatea ~i Antreprenorul va avea obligatia de a constitui o noua Garantie de 
Buna Executie in conformitate cu prevederile prezentei clauze. 

15.3. Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, Beneficiarul 
va notifica pretentia atat Antreprenorului, cat ~i emitentului instrumentului de garantare, 
precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum !?i modul de calcul al sumei 
pretinse. 

Beneficiarul nu va formula nicio pretentie asupra Garantiei de Buna Executie cu 
excep\ia urmatoarelor cazuri ~i in limita sumelor la care Beneficiarul este indreptatit 
potrivit prevederilor Contractului: 

(a) Antreprenorul nu reu~e~te sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna 
Executie, a~a cum este descris in subclauza 15.2, situatie 'fn care Beneficiarul poate cere 
intreaga valoare a Garan1iei de Buna ExecuUe; 
· (b) Antreprenorul nu plate§te Beneficiarului, in termen de 30 de zile, o suma datorata, 
convenita de catre Antreprenor sau Decisa de catre Supervizor potrivit prevederilor 
subclauzei 69c [Decizia Supervizorului]; 

(c) Antreprenorul nu reu~e~te sa remedieze o nerespectare a obligatiilor sale in termen 
de 30 de zile de la primirea notificarii Beneficiarului privind nerespectarea obligatiei 
respective; sau 

(d) Beneficiarul reziliaza Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea decatre 
Beneficiar]. 



15.4. Beneficiarul va despagubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi ~i cheltuieli 
(inclusiv taxe legale ~i cheltuieli) care rezulta din orice cerere privind executarea Garantiei 
de Buna Executie, in conditiile in care Beneficiarul nu era indreptatrt lacerere. 

15.5. De fiecare data cAnd Pre1ul Contractului este modificat, Antreprenorul va ajusta 
valoarea Garantiei de Buna Executie, in aceea~i propof1ie, in terrnen de 15 zile de la 
modificare. 

Defiecare data cand Garantia de Buna Executie este executata ca urmare a unei cereri 
a Beneficlarului, potrivit prevederilor literelor (b} sau ( c) din subclauza 15. 3, Antreprenorul 
va reintregi valoarea Garan\iei de Buna Executie in termen de 15 zile de la executarea 
sumelor cerute de catre Beneficiar. 

15.6. Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie dupa 
cum urrneaza: 

(a) valoarea procentuala din valoarea Garantiei de Buna Execu\ie stabilita in Acordul 
Contractual (70% daca nicio valoare procentuala nu este stabilita in Acordul Contractual) 
in termen de 14 zile de la data aprobarii Receptiei la Terminarea Lucrarilor, daca 
Beneflciarul nu a forrnulat pana la acea data cereri asupra Garantiei de Buna Executie; 

(b) restul valorii Garantiei de Buna Execu\ie fa aprobarea Recep\iei Finale, cu exceptia 
sumelor cerute de catre Beneficiar pana la acea data ~i care nu au fost reintregite de 
catre Antreprenor. 

15.7. Pe durata executArii Contractului, daca societatea care a emis Garantia de Buna 
Executie nu 1§i poate respecta angajarnentele, Garantia de Buna Executie nu va rnai fi 
valida. Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a elibera o noua garantie conform 
acelora~i termeni ca cei ai anterioarei garan\ii. Tn cazul in care Antreprenorul nu transrnite 
o noua Garantie de Buna Executie in termen de 30 de zile de la data notificarii, 
Beneflciarul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 (Rezilierea de catre 
Beneficiar]. 

Clauza 16. Responsabilitati ~i asigurari 
16.1. Responsabilitati 
a) Responsabilitatea pentru calitatea proiectului ~i pentru daune aduse Lucrarilor Fara 
a afecta prevederile clauzei 59 [Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la 

Terminare], clauzei 61 [Perioada de Garan1ie] ~i clauzei 66 [Forta rnajora ~i denuntare 
unilaterala], Antreprenorul T~i va asuma (i) intreaga responsabilitate pentru calitatea 
proiectului, pe baza Cerintelor Beneficiarului, (ii) intreaga responsabilitate pentru 
rnentinerea integritatii Lucrarilor ~i (iii) riscul pierderii ~i daunei, indiferent de cauza, pana 
la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor a~a cum se prevede la clauza 60 
[Receptia la Terrninarea LucrarilorJ. 

Compensatia pentru daunele aduse Lucrarilor 17i generate de raspunderea 
Antreprenorului va fi lirnitata la Pre~ul Contractului. 

Aceasta limita nu se va aplica pentru compensatie pentru pierderi sau daune generate 
de frauda sau neglijenta grava a Antreprenorului sau Personalului sau, inclusiv 
Subcontractantilor sai ~i oricarei persoane pentru care Antreprenorul esteresponsabil. 

Dupa aprobarea Receptiei la Terrninarea Lucrarilor conform clauzei 60 [Receptia la 
Terminarea Lucrarilor], Antreprenorul .va ramane responsabil de orice nerespectare a 
obligatiilor ce ii revin prin Contract pentru perioada prevazuta de Lege. 

b) Raspunderea Antreprenorului fata de Beneficiar 
Tn orice moment, Antreprenorul va fi responsabil ~i va despagubi Beneficiarul pentru 

orice daune aduse, pe durata executarii Contractului, Beneficiarului de catre Antreprenor 
sau Personalul sau, inclusiv Subcontractantii sai ~i orice persoana pentru care 
Antreprenorul este responsabil. 



Compensatia pentru daunele aduse Beneficiarului (altele decat cele aduse LucrArilor) 
~i generate de raspunderea Antreprenorului va fi limitatA la Pretul Contractului. 

Aceasta limita nu se va aplica pentru compensatie in caz de vatamare corporala, 
inclusiv deces, ~i nici pentru daune de orice tip aduse Beneficiarului ~i generate de frauda 
sau neglijenta grava a Antreprenorului sau Personalului sau, inclusiv Subcontractan!ilor 
sai l}i oricarei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil. 

c) Raspunderea Antreprenorului fa\a de terti 
Antreprenorul va despagubi, proteja !ii apara Beneficiarul, inclusiv Personalul sau, de 

orice actiuni, reclama\ii, pierderi sau daune, directe sau indirecte, de orice naturA 
(denumite in continuare "reclamatie") generate de o actiune sau inac\iune a 
Antreprenorului sau Personalului sau, inclusiv Subcontractan\ilor sai ~i/sau oricarei 
persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in indeplinirea obligatiilor 
contractuale, cu excep\ia situatiilor 1n care: 

(1) reclamatia este generata de dreptul Beneficiarului de a executa Lucrarile 
Permanente pe, peste, sub, 1n sau prin orice teren, ~i de a ocupa acest teren pentru 
Lucrarile Permanente, sau 

(2) pierderea sau dauna este un rezultat inevitabil al obligatiilor Antreprenorului de a 
proiecta ~i executa Lucrarile ~i de a remedia orice defectiuni. 

Beneficiarul va aduce la cuno9tinta Antreprenorului reclamatia oricarui tert in eel mai 
scurt timp posibil din momentul Yn care Beneficiarul o ia la cuno9tinta. 

Tn cazul in care Beneficiarul alege sa conteste reclama\ia sau s:i se apere impotriva 
reclamatiei, Antreprenorul va acoperi costurile rezonabile de contestare sau aparare 
suportate de Beneficiar 9i Personalul sau. 

Tn sensuf prezentului punct c), agen\ii !1i angajatii Beneficiarului, Supervizorul, angajatii 
s~i. subcontractantii sai, precum ~i Personalul Antreprenorului, Subcontractantii ~i orice 
persoana pentru care Antreprenorul este responsabil sunt considerateterti. 

Antreprenorul va gestiona toate reclamatiile In stransa colaborare cu Beneficiarul. 
Orice intelegere sau acord cu tertii pentru solu1ionarea unei reclamatii necesita acordul 

expres prealabil al Beneficiarului ~;al Antreprenorului. 
16.2. Asigurare 
a) Asigurare - aspecte generale 
Tncepand cu Data de incepere sau mai devreme ~i pe durata executarii Contractului, 

Antreprenorul se asigura ca el, Personalul sau, inclusiv Subcontractantii sai ~i orice 
persoana pentru care Antreprenorul este responsabil, sunt asigurati corespunzator de 
societati de asiQurare recunoscute pe piata europeana a asigurarilor. 

La Data de lncepere, Antreprenorul va transmite Beneficiarului ~i Supervizorului o 
copie a tuturor certificatelor de asigurare ce indica faptul ca obligatiile Antreprenoruluicu 
privire la asigurari sunt respectate, precum ~i a politelor. Pe durata executarii 
Contractului, Antreprenorul va transmite fara lntarziere, dup~ plata fiecarei prime de 
asigurare ~i oricand la cererea Supervizorului, o versiune actualizata a certificatelor de 
asigurare. 

Antreprenorul va obtine de la asiguratori angajamentul de a informa personal ~i direct 
Beneficiarul ~i Supervizorul cu privire la orice eveniment ce poate reduce, anula sau 
modifica in orice fel asigurarea in cauza. Asiguratorii vor transmite aceste informatii in eel 
mai scurt timp posibil, ~i in orice caz cu eel pu\jn 30 de zile inainte de reducerea, anularea 
sau modificarea asigurarii. Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a-1 despagubi pe asigurator 
in cazul in care Antreprenorul nu plate~te prima, fara a afecta dreptul Beneficiarului dea 
recupera suma astfel platita ~idea solicita ulterior despagubire pentru potentialele daune 
rezultate. 



Tn masura posibilului, Antreprenorul se va aslgura ca respectivele polite de asigurare 
Tncheiate con\in o renun\are a dreptului de regres al asiguratorului in favoarea 
Beneficiarului ~i Supervizorului, agen\ilor ~i angajatilor lor. 

Tncheierea ~i men\inerea de catre Antreprenor a unor asigur~ri corespunzatoare nu vor 
exonera pe Antreprenor de responsabilitatile legale ~i/sau contractuale. Ca un minimum, 
asigurarile listate in prezenta subclauza vor furniza acoperire pAna la nivelul minim de 
responsabilitati contractuale prevazute Tn subclauza 16.1 [Responsabilita\i] sau nivelul 
minim al responsabilita\ilor prevazute in Legea in vigoare, oricare ar fi mai mare. 

Antreprenorul va suporta integral consecin\ele lipsei totale sau partiale a aslgurarii, 
eliberand complet Beneficiarul !?i Supervizorul de orice raspundere in aceasta privinta. 

Antreprenorul se va asigura ca Personalul sau, inclusiv Subcontractan\ii sai ~i orice 
persoana pentru care Antreprenorul este responsabil, respecta acelea~i cerinte de 
asigurare ca cele impuse Antreprenorului prin acest Contract. In caz de lipsa de asigurare 
sau de asigurare necorespunzatoare a Personalului Antreprenorului, inclusiv a 
Subcontractan\ilor sai sau a oricarei persoane pentru care Antreprenorul este 
responsabil, Antreprenorul va despagubi Beneficiarul ~i Supervizorul pentru toate 
consecintele rezultate. 

Sub propria responsabilitate ~i fara a afecta obligatia de a incheia toate asigurarile 
pentru acoperirea obligatiilor prevazute in acest Contract, Antreprenorul se va asigura ca 
toate asigurarile obligatorii sunt incheiate conform Legii in vigoare. Se va asigura de 
asemenea ca toate obligatiile legale ce se aplica asigurarii sunt respectate. 

Beneficiarul ~i Supervizorul vor fi exonerati de orice raspundere privind evaluarea ~i 
conformitatea politelor de asigurare incheiate de Antreprenor Tn raport cu obligatiile sale 
contractuale ~i/sau legale. 

Pe durata executarii Contractului, daca vreun asigurator nu i~i poate respecta 
angajamentele, asigurarea respectiva nu va mai fi valida. Beneficiarul va notifica 
Antreprenorul pentru a incheia o nouA asigurare potrivit prevederilor Contractului. in cazul 
in care Antreprenorul nu transmite o copie a noului certificat de asigurare !ii a politei 
aferente in termen de 30 de zile de la data notiftcarii, Beneficiarul poate rezilia Contractul 
potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar]. 

b) Asigurare -Aspecte specifice 
1. Asigurare pentru daune aduse tertilor 
Antreprenorul va incheia o asigurare de raspundere civlla ce va acoperi vatamari 

corporale §i daune aduse proprietA\ii ce pot fi provocate tertilor ca urmare a executarii 
Contractului, inclusiv in Perioada de Garantie. Polita de asigurare trebuie sa prevada ca 
Personalul Beneficiarului, inclusiv eel al Supervizorului, precum !Ji eel al altor antreprenori 
~i tef1i prezenti pe ~antier, in vecinatatea $antierului sau in orice alt Joe folosit de 
Antreprenor sunt considerati terti in aceasta asigurare. Cu exceptia cazului in care este 
prevazut altfel in Acordul Contractual, limitele de acoperire pentru aceasta asigurare nu 
var ti inferioare celor valabile pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto 
potrivit reglementarilor Uniunii Europene. 

2. Asigurarea Lucrarilor 
Antreprenorul va 7ncheia o asigurare de tip "toate riscurile pentru lucrarile de 

constructii-montaj" in beneficiul sau individual ~i in solidar cu Subcontractantii sai, 
Beneficiarul ~i Supervizorul. 

Aceasta asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrarilor incluse in 
Contract, inclusiv daune generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, 
materialele de constructie sau punerea in opera ~i pentru care Antreprenorul este 
responsabil conform Contractului ~i daune generate de evenimente naturale. Aceasta 



asigurare va acoperi ~i prejudiciul adus Documentelor Antreprenorului, bunurilor ~i 
proprietatilor existente ale Beneficiarului §i Supervizorului. 

De asemenea, Antreprenorul va Tncheia o asigurare pentru acoperirea Utilajelor ~i 
Lucrarilor Provizorii eel putin pana la valoarea totala de lnlocuire/reconstruc\ie. 

3. Asigurare auto 
Antreprenorul va incheia (sau se va asigura ca sunt incheiate) asiguril!.lri de raspundere 

civila auto pentru toate vehiculele folosite de Antreprenor sau Subcontractantii sai 
(indiferent daca aceste vehicule sunt detinute in proprietate sau nu) Tn legatura cu 
Contractul. 

4. Asigurare impotriva accidentelor la locul de munca 
Antreprenorul va incheia polite de asigurare pentru asigurarea Antreprenorului, 

Personalului sau, inclusiv Subcontractantilor sai §i oricarei persoane pentru care 
Antreprenorul este responsabil, in caz de accident la locul de munca sau in drum spre ~i 
de la locul de munca. Se va asigura ca Subcontractantii sai procedeaza la fel. 
Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru orice reclamatii pe care Personalul sau, 
inclusiv angajatii sai sau Subcontractan~i sai le-ar putea formula in aceste privin\e. 

5. Asigurarea raspunderii cu privire la calitatea Lucrarilor 
Antreprenorul va incheia o asigurare pentru a acoperi intreaga sa raspundere cu privire 

la calitatea Lucrarilor, chiar ~i dupa Recep1ia Finala, conform Legil. 

Clauza 17. Programur de Executie 
17. 1. Tn termen de 30 de zile de la Data de incepere, Antreprenorul va transmite 

Supervlzorului, spre analiza ~i acceptare, un Program de Executie detaliat al intregului 
Contract, alcatuit dintr-un grafic de e~alonare calendaristica Gantt (pe suport hartie 9i in 
format electronic editabil) 9i un raport descriptiv. Acest prim Program de Execu\ie, inclusiv 
metodologia de lucru ~i resursele, va fi elaborat pe baza programului de lucrari depus in 
Oferta de catre Antreprenor. 

17.2. Graficul de e§alonare calendaristica Gantt va fi realizat utilizand analiza drumului 
critic §i va cuprinde totalitatea activitatilor specificate in Contract ~i punctele de referinta 
stabilite (daca exista). Programul de Execu\ie va fi elaborat in conformitate cu 
urmatoarele cerinte: 

(a} Programul de Executie va fi alcatuit din activitatile necesare pentru executarea 
Contractului, conform Cerintelor Beneficiarului, r;;i va fi prezentat intr~o structure astfel 
incat sa fie identificate: 

1. etapele proiectarii (investigatii pe teren, etape de proiectare, verificare, transmitere 
spre aprobare a proiectului etc.); 

2. principalele faze ce alcatuiesc executarea Contractului (achizitii, constructii, 
inspectii. testare, avize ~i autoriza\ii, receptii); 

3. obiectele de construc\ii din care sunt alcatuite Lucrarile; 
4. categoriile de lucrari sau stadiile fizice care alcatuiesc Lucrarile; 
5. sectoarele de lucru sau locul In care se vor pune In opera activitatile de constructii; 
6. Subcontractantii, in cazul in care unele parti din Contract sunt realizate cu 

Subcontractanti. 
(b) Activitatile vor avea a locate: 
1. resurse necesare proiectarii (numarul !iii specialita\ile proiectantilor, verificatori 

autorizati, utilaje, aparate ~i softuri specifice etc.); 
2. resurse necesare execu~iei lucrarilor (principalele Materiale ce se vor pune in opera, 

manopera - numarul ~i meseriile de muncitori, Utilaje), Tn concordanta cu necesarul ~i 
disponibilul acestora; 

3. cantitatile de lucrari conform proiectului tehnic; 



4. costurile estimate in concordanta cu Oferta; 
5. productivitatile estimate. 
(c) Durata activitatilor va ti exprimata in zile, luand in considerare: 
1. cantitatea de lucrare, 
2. dimensiunea frontului de lucru, 
3. numarul de resurse umane ~i Utilaje, 
4. productivitatea resurselor. 
(d) Nivelul de detaliu al activitatilor va ti ates astfel Tncat durata acestora sa nu fie mai 

mare de 30 de zile calendaristice. 
( e) Succesiunea activitatilor va ti stabilita luand Tn considerare metodologia de lucru 

propusa de Antreprenor, tehnologiile de executie din Cerintele Beneficiarului (daca 
exista) ~i constrangerile de natura organizatorica. Relatiile de conditionare dintre activitati 
vor fl de tip inceput-Tnceput, star~it-Tnceput ~i sta111it-sfar~it. 

(f) Graficul retea va fi alcatuit astfel incat sa nu existe decat o singura activitate fara 
predecesor ~i o singura activitate fara succesor, cu exceptia activitatilor care desemneaza 
puncte de referlnta sau a activitatilor la care nu se poate stabili Qustificat prin raportul 
descriptiv) o relatie de conditionare. 

(g) Drumul critic va fi eviden\jat ~i va corespunde cu succesiunea de activitatl a carei 
durata maxima este Durata de Executie. 

Pana la finalizarea proiectului tehnic, activitatile ~i resursele aferente executiei 
Lucrarilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat. Dupa finalizarea proiectului 
tehnic, aceste activitati !}i resurse vor fi de deplin detaliate. 

17.3. Cerin1ele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urmatoarele: 
(a) Antreprenorul va pregati !}i transmite Supervizorului un raport descriptiv prin care 

va detalia ~i explica planul de lucru stabilit in cadrul Programului de Executie. 
(b} Raportul descriptiv va cuprinde: 
1. o descriere a fazelor de proiectare ~i a metodelor aferente, 
2. o descriere generals a modului in care Antreprenorul va executa Lucrarile, 
3. descrierea activita1ilor critice !jii a modului rn care Antreprenorul va asigura resursele 

necesare, · 
4. numarul ~i structura formatiilor de lucru cu care Antreprenorul va realiza activitatile, 
5. prezentarea listei cu resursele umane (numarul §i meseriile muncitorilor) distribuite 

peluni, 
6. prezentarea listei de Utilaje (tip, numar, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea 

la dispozi1ie, precum ~i perioadele de timp in care vor ti folosite, 
7. Subcontractantii implica\i, precum ~i resursele umane ~i Utilajele aferente, 
8. curba "S" de progres fizic ~i financiar ~i graficul de flux de numerar. 
17.4. Tn termen de 15 zile de la transmiterea sa de catre Antreprenor, Supervizorul va 

analiza Programul de Execu1ie ~i ii va accep1a sau respinge. Tn lipsa unui raspuns al 
Supervizorului la termenul aferent, Programul de Executie va fi considerat ca fiind 
acceptat. 

17.5. in cazul in care Programul de Execu\ie este respins, Supervizorul va prezenta 
motivete respingerii ~i va solicita Antreprenorului sa retransmita in termen de 10 zile 
Programul de Execu\ie completat ~i/sau corectat, astfel incat acesta sa fie conform cu 
prevederile Contractului ~i realist de pus in practica. 

17.6. Daca Antreprenorul nu transmite Programul de Executie, inclusiv Programul de 
Executie completatlcorectat, in tennenul prevazut, Beneficiarul va fi Tndreptatit. cu 
conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile BeneficiaruluiJ sa fie retinuta 
o suma in cuantumul prevazut in Acordul Contractual pentru fiecare zi de intarziere a 



transmiterii Programului de Executie, pana la acceptarea Programului de Execu1ie 
respectiv. 

17. 7. Tn situa1ia in care Programul de Executie analizat de Supervizor in conformitate 
cu prevederile subclauzei 17.4 este respins de 3 ori consecutiv, in raport cu aceea~i 
solicitare de completare/corectare, Beneficiarul va fi indreptatit sa sisteze pla\jle catre 
Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] p~na la acceptarea Programului de Executie 
respectiv. 

17 .8. Odata acceptat, Programul de Executie transmis Tn conformitate cu prevederile 
subclauzei 17.1 se va numi Program de Referinta §ii va deveni un mijloc de urmarire ~i 
control al performantei Antreprenorului ~i al progresului Lucrarilor. Cu excep~a pla\ii in 
avans, nicio alta plata nu va fi efectuata de catre Beneficiar Tnainte de acceptarea 
Programului de Referinta. 

17 .9. Acceptarea Programului de Executie nu va exonera Antreprenorul de 
responsabilita\ile ce ii revin in executarea Contractului. 

17 .10. ln cazul in care Antreprenorul nu define~te Tn cadrul Programului de Executie 
un element de lucrare, activitate sau rela\ie de conditionare, iar Supervizorul, In urma 
analizei sale, nu identifica aceasta omisiune sau eroare, atunci cand aceasta va fi 
descoperit~ de Antreprenor sau Supervizor, va fi corectata de catre Antreprenor in 
urmatorul Program de Executie actualizat, fara sa afecteze Durata de Executie ~i fara a 
fndreptati Antreprenorul la plata unor Costuri suplimentare. 

17 .11. Actualizarea Programului de Executie 
Lunar, in termen de 10 zile de la inceputul fiecarei luni, pana la finalizarea tuturor 

Lucrarilor, Antreprenorut va transmite Supervizorului un Program de Executie actualizat 
care va con\ine graficul de e~alonare calendaristica Gantt ~i raportul descriptiv 
actualizate. 

Continutul Programului de Executie actualizat va fi in conformitate cu prevederile 
subclauzelor 17 .2 ~i 17 .3. Fiecare document actualizat va fi prezentat in comparatie cu 
documentul aferent din Programul de Referinta, fiind eviden\iate diferentele, precum ~i 
evenimentele ~i cauzele care au condus la aparitia diferentelor ~i, In caz de intarziere, 
masurile pe care Antreprenorul le va lua pentru respectarea Duratei de Executie. 

in termen de 5 zile de la transmiterea sa de catre Antreprenor, Supervizorul va analiza 
Programul de Executie actualizat ~i ii va accepta sau respinge. Tn lipsa unui raspuns al 
Supervizorului la termenul aferent, Programul de Execu\ie va fi considerat ca fiind 
acceptat. 

Prevederile subclauzelor de la 17 .5 la 17. 7 se vor aplica corespunzator pentru analiza, 
acceptarea sau respingerea Programului de Execu1ie actualizat ~I consecintele acestora. 

17 .12. Revizuirea Programului de Executie 
f n cazul in care evenimente neprevazute, inclusiv evenimente care tin de riscurile 

Beneficiarului, afecteaza durata activitatilor critice, Antreprenorul va transmite 
Supervizorului o revizuire a Programului de Executie. 

De asemenea, ori de cate ori Antreprenorul constata ca nu poate finaliza Lucrarile in 
Durata de Execu\je, va prezenta o revizie a Programului de Executie. 

Prevederile subclauzelor de la 17 .2 la 17. 7 se vor aplica corespunzator pentru 
Tntocmirea, analiza, acceptarea sau respingerea Programului de Executie revizuit ~i 
consecintele acestora. 

Programul de Executie revizuit ~i acceptat de Supervizor devine noul Program de 
Referinta. 

Acceptarea de catre Supervizor a unui Program de Executie in care durata de 
proiectare ~i execu~ie a Lucrarilor ar fi mai mare decat Durata de Executie nu reprezinta 
acordarea unei prelungiri a Duratei de Executie. Orice prelungire a Duratei de Executie 



se va face doar in conformitate cu prevederile subclauzei 35 [Prelungirea Duratei de 
Executie] ~i cu conditia respecUirii clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului]. 

Clauza 18. Structura detaliata a pretului 
18.1. Tn termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va 

transmite o propunere de preturi unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, 
precum ~i o defalcare a acestor preturi unitare care va identifrca costurile incluse pentru 
manopera, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte §i profit. Aceste propuneri nu vor 
afecta Pretul Contractului ca suma forfetara (cu exceptia Sumelor Provizionate) sau 
prevederile Contractului. 

18.2. Supervizorul poate lua in considerare propunerile Antreprenorului transmise 
potrivit prevederilor subclauzei 18.1, atunci cand evalueaza impactul financiar al unor 
Modificari sau valoarea unor paf'\i de lucrAri, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu 
aceasta. 

Clauza 19. Proiectarea de catre Antreprenor 
19.1. Antreprenorul va proiecta Lucrarne Permanente in conformitate cu Cerintele 

Beneficiarului ~i cu Oferta tehnica. Antreprenorul va ti raspunzator de proiectul elaborat 
Antreprenorul va indeplini rolul de proiectant in conformitate cu prevederile Legii, inclusiv 
cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea fazelor determinante ~i asigurarea 
asistentei tehnice din partea proiectantului in conformitate cu prevederile Legii. 

De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrari Provizorii necesare pentru 
executarea Contractului. 

Proiectul elaborat de catre Antreprenor va respecta cu strictete caracteristicile 
imperative stabilite in cadrul Cerintelor Beneficiarului. Cu excep\ia cazului in care 
Antreprenorul demonstreaza ca exista o eroare in aceste caracteristici imperative (caz in 
care se aplica prevederile subclauzelor 8.3 ~i/sau 8.5), Antreprenorul nu va propune, in 
cursul elaborarii proiectului sau in cursul executiei Lucrarilor, nicio derogare de la aceste 
caracteristici. 

Proiectul va fi elaborat de catre prolectanti calificati in conformitate cu prevederile Legii 
~i cu criteriile (daca exista) mentionate Tn Cerintele Beneficiarului. Antreprenorul va 

transmite spre acceptare Supervizorului numele ~i referintele proiectantilor propu~i. cu 
exceptia celor prevazuti in Oferta. Supervizorul va raspunde in termen de 1 O zile, 

motivand orice respingere. Lipsa raspunsului Supervizorului va fi considerata acceptare. 
Antreprenorul va garanta ca el, proiectantii sai ~i orice Subcontractant implicat in 

proiectare au experienta ~i capacitatea necesara pentru proiectare. 
Antreprenorul va elabora proiectul, inclusiv specificatii, piese desenate ~i liste de 

cantitati. In limba Contractului ~i in conformitate cu prevederile Legii ~i ale Contractului. 
Orice eroare descoperita in cadrul proiectului elaborat de Antreprenor va ti rectificata 

pe riscul ~i raspunderea Antreprenorului, cu exceptia celor prevazute In subclauzele 8.4 
~i 8.5. Aprobarea de catre Supervizor a proiectului elaborat de catre Antreprenor nu ii va 
exonera pe Antreprenor de raspundere asupra proiectului respectiv. 

19.2. Prevederile definite in continuare in prezenta subclauza se aplica pentru orice 
faza sau element de proiectare elaborat de catre Antreprenor. 

Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferenta proiectului, verificata 
de catre un verificator autorizat angajat de catre Antreprenor, impreuna cu o dec/aratie 
privind conformitatea proiectulul elaborat de el cu (i) caracteristicile imperative stabilite in 
Cerintele Beneficiarului, (ii) celelalte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului ~i (iii) proiectul 
sau schita de proiect din Oferta tehnica. Tn cazul in care proiectul elaborat de catre 
Antreprenor prezinta unele devieri sau diferente fata de Cerintele Beneficiarului sau fa1a 



de proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica, altele decat diferente sau devieri 
rezult§nd din erori identiflcate in Cerintele Beneficiarului ~i notificate de catre Antreprenor, 
aceste diferente sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de Modificare initiate de catre 
Antreprenor in conformitate cu prevederile subclauzei 37.11. 

Cu exceptia cazului Tn care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, Supervizorul va 
aproba sau va respinge motivat documentatia elaborata de Antreprenor in termen de 60 
de zile de la primire. Acest termen va include ~i orice perioade necesare de consultari 
Tntre Supervizor ~i Beneficiar, analiza i;;i aprobare de catre Beneficiar sau alte entitati. 

ln cazul in care Supervizorul respinge motivat proiectul elaborat de Antreprenor, acesta 
va trata in mod corespunzator comentariile primite in documentatia aferenta proiectului 
~i va retransmite documentatia astfel corectata Supervizorului spre aprobare. 

Daca Supervizorul intarzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de catre 
Antreprenor, cu exceptia cazului in care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o 
Modificare, ~i daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri §i/sau se produc costuri 
suplimentare ca urmare a intarzierii Supervizorului, Antreprenorul va fi indreptatit, cu 
conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la: 

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, ~i 

(b) plata Costuri!or suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 
19.3. Cu exceptia altar prevederi ale Cerintelor Beneficiarului: 
(a) in termenul(ele) specificat(e) in Acordul Contractual, calculat de la Data de 

incepere, Antreprenorul va elabora proiectul tehnic, inclusiv documentatia tehnica pentru 
autorizarea executarii lucrarilor de construire necesara pentru Lucrarile Permanente, la 
nivelul de calitate specificat in Lege §i in Contract, ~i 11 va transmite Supervizorului spre 
revizuire ~i/sau aprobare in conformitate cu prevederile subclauzei 19.2. Documentatia 
tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire necesara pentru Lucrarile 
Permanente va fi elaborata de Antreprenor pentru ~i in numele Beneficiarului ~i va 
cuprinde documentatiile, avizele ~i acordurile conexe necesare pentru executia 
Lucrarilor, obtinute de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile subclauzei 10.1. 
in cazul 1n care autoritatea emitenta a unui aviz sau acord formuleaza observatii sau 
solicitari care nu sunt cauzate de o deficienta in Documentele Antreprenorului, 
Antreprenorul va fi tndreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a 
[Revendicarile Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere 
potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea 
Lucrarilor este sau va ti intarziata. 

(b) in termen de 60 de zile de la data aprobarii Supervizorului aferent documentelor 
mentionate la punctul {a) de mai sus, cu exceptia cazului Tn care un alt termen este stabilit 
in Acordul Contractual, Beneficlarul va obtine autorizatia de construire pentru Lucrarile 
Permanente. in cazul depa~irii acestui termen, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia 
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la prelungirea 
Duratei de Executie pentru tntarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei 
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata. Tn cazul Tn care 
autoritatea emitenta a autorizatiei de construire formuleaza orice observatie sau solicitare 
cu privire la documentatia depusa de catre Beneficiar, cauzate de o deficienta a 
Documentelor Antreprenorului, se vor aplica prevederile subclauzei 19.6 [Erori Tn 
Documentele Antreprenorului], iar termenul mentionat mai sus va decurge de la 
momentul in care solicitarea este solutionata. in cazul in care autoritatea emitenta a 
autorizatiei de construire formuleaza alte observatii sau solicitari, care nu sunt cauzate 
de o deficienta Tn Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va fi Tndreptatit, cu conditia 
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la prelungirea 



Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei 
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi TntarziatA. 

(c) in cazul in care.Documentele Antreprenorului emise ulterior obtinerii autorizatiei de 
construire, altfel decat rezultand (i} dintr-un Ordin Administrativ de Modificare emis de 
c~tre Supervizor in conformitate cu prevederile clauzei 37 [Modificari] sau dintr-un act 
aditional la Contract sau (ii) dintr-o Decizie emisa de catre Supervizor in conformitate cu 
prevederile subclauzei 69c.2 [Declzia Supervizorului], implica o modificare a autorizatiei 
de construire, Antreprenorul va fi responsabil pentru perioadele de timp ~i costurile 
aferente. 

19.4. Antreprenorul nu va executa nicio lucrare aferenta proiectului elaborat de el 
Ynainte de aprobarea Supervizorului a Documentelor Antreprenorului aferente acestei 
lucrari ~i cu condi\ia existentei unei autorizatii de construire pe deplin valabile pentru 
aceasta lucrare. 

19.5. Tn conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul va elabora 
manualele de operare ~i intretinere detaliate astfel incat Beneficiarul va reu~i sa 
exploateze, repare, demonteze, inlocuiasca, intre\jna orice parte a lucrarilor respective. 
Receptia la Termlnarea acestor Lucrari nu se va putea realiza f~ra ca aceste documente 
sa fie transmise catre Beneficiar. 

Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru operarea §i 
fntretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederlle Cerin\elor Beneficiarului. Daca este 
prevazut in Cerintele Beneficiarului ca instruirea trebuie efectuata inainte de Receptia la 
Terminarea Lucrarilor, se va putea efectua Receptia la Terminare a Lucrarilor potrivit 
prevederilor subclauzei 60 [Receptia Lucrarilor ~i a Sectoarelor de Lucrari] numai dupa 
terminarea acestei instruiri. 

19.6. Erori In Documentele Antreprenorului 
in cazul in care, in Documentele Antreprenorului , se identifica erori, omisiuni, 

ambiguitati. discrepante sau alte deficiente. acestea ~i Lucrarile vor fi remediate pe 
cheltuiala Antreprenorufui, fara a tine cont de nicio aprobare emise potrivit prevederilor 
acestei clauze. 

Tn acest caz, Antreprenorul va transmite Documentele corectate Supervizorului in 
conformitate cu prevederile subclauzei 19.2. 

19.7. Cartea tehnica a constructiei 
Lucrarile nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei conform clauzei 60 

[Receptia la Terminarea LucrarilorJ Tnainte ca Antreprenorul sa transmita Supervizorului 
toate documentele necesare intocmirii capitolelor A ~i Bale cartii tehnice a construqiei , 
Tn sensul Legii, ~i, dupa caz, documentele necesare completarii capitolului D al cartii 
tehnice a constructiei. 

Clauza 20. Corectitudinea Pretului Contractului 
20.1. Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, 

eel tarziu la Data de Referinta, toate datele relevante, care se afla in posesia 
Beneficiarului, referitoare la structura geologica ~i conditiile hidrologice de pe $antier, 
inclusiv aspectele legate de mediu. Antreprenorul are responsabilitatea interpretarii 
acestor date. 

20.2. Se considera ca Antreprenorul, in masura in care este posibil (tinand cont de 
costuri ~i timp), a inspectat ~i examinat ~antierul ~i 1mprejurimile sale, a analizat datele 
mentionate la subclauza 20.1 ~i ca s-a edificat, inainte de depunerea Ofertei, asupra 
tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului ~i subsolului, forma ~i natura 
$antierului, intinderea ~i natura Lucrarilor, Materialele necesare executiei Lucrarilor, ~ile 
de acces la $antier ~i ln general a obtinut toate informatiile cu privire la riscurile , inclusiv 



in legatura cu probabilitatea de apari\ie a acestora, ~i alte circumstante ce influenteaza 
sau afecteaza Oferta. 

20.3. Se considera ca tnainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu 
privire la corectitudinea ~i suficien\a Ofertei, a Pretului Contractului ~i a preturilor indicate 
in Graficul de E~alonare a Pla\ilor, care, cu exceptia celor prevazute altfel in Condi\iile 
Contractuale, acopera toate obligatiile prevazute in Contract. 

20.4. Avand Tn vedere ca se considera ca Antreprenorul ~i-a stabilit Oferta financiara 
tn baza propriilor calcule, operatiuni ~i estimari, Antreprenorul, fara plata vreunui cost 
suplimentar, va respecta orice obligatie ~i va proiecta ~i executa orice lucrare prevazute 
Tn Contract, chiar daca pentru obliga\ia sau lucrarea respectiva nu exista o suma sau o 
valoare in Graficul de E~alonare a Platilor. 

Clauza 21. Riscuri exceptionale 
21.1. Daca, pe durata executarii Contractului, Antreprenorul se confrunta cu conditii 

frzice adverse, naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati subterane, 
precum ~i alte obstacole fizice sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut 
fi prevazute de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, Antreprenorul va 
transmite, de indata ce a luat cuno~tinta de aceasta situatie, o notificare Supervizorului 
in care va descrie aceste conditii sau obstacole, va furniza detalli privind efectele 
anticipate ale acestora, masurile pe care le ia sau intentioneaza sa le la precum ~i 
impactul anticipat asupra executiei Lucrarilor. Prevederile prezentei clauze nu se aplica 
in cazul conditiilor meteorologice. 

21.2. Dupa primirea notificarii in conformitate cu prevederile subclauzei 21.1, 
Supervizorul, printre altele: 

(a) poate solicita Antreprenorului sci comunice o estimare a costului masurilor pe care 
le va lua sau intentioneazi!l sa le ia; 

(b) poate aproba masurile prevazute la subclauza 21.1 cu sau fara modiflcare; 
(c) poate comunica instructiuni scrise cu privire la modul de gestionare a condi\iilor sau 

obstacolelor mentionate la subclauza 21.1. 
21.3. in termen de 30 de zile de la primirea notificarii Antreprenorului in conformitate 

cu prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul: 
(a) va Decide daca sau Tn ce masura condi\iile sau obstacolele notificate de catre 

Antreprenor puteau fi prevazute, in mod rezonabil, de un antreprenor diligent la data 
depunerii Ofertei; 

(b) va evalua daca solu\ionarea problemei ~i continuarea executarii Lucrarilor necesita 
o Modificare ~i daca o asemenea Modificare s-ar incadra ca fiind una nesubstantiala in 
sensul Legii in domeniul achizitiilor publice; ~i 

(c) va transmite Decizia ~i evaluarea Beneficiarului ~iAntreprenorului. 
21.4. Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri ~i/sau se produc costuri suplimentare 

ca urmare a conditiilor sau obstacolelor mentionate la subclauza 21 .1, Antreprenorul va 
fi Tndreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile 
Antreprenorului], la: 

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru fntarziere potrivit prevederilor clauzei 35 
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; ~i 

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 

Clauza 22. Siguranta pe $antier Ii securitatea muncii 
22.1. Antreprenorul va avea dreptul sa interzica accesul pe $antier oricarei persoane 

neimplicate in executarea Contractului, cu exceptia persoanelor autorizate de Beneficiar 



sau Supervizor. in sensul prezentei subclauze, se considera ca sunt persoane autorizate 
urmatoarele: 

(a) riveranii, in cazul rn care accesul catre proprietatile lor se face prin ~antier, ~i 
(b) utilizatorii constructiei, in cazul \)i In masura in care Contractul prevede ca Lucrarile 

se executa in regim de continuare a utilizarii (inclusiv a traficului). 
22.2. in executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legea ~i reglementarile In 

vigoare legate de securitatea muncii, inclusiv, daca este cazul, reglementarile specifice 
de securitate §i siguranta ale Beneficiarului. 

Antreprenorul va lua masuri de siguranta pentru Personalul sau corespunzatoare 
pericolului frzic potential. Antreprenorul va fl responsabil de monitorizarea nivelului de rise 
fizic la care este expus Personalul sau ~i pentru informarea Beneficiarului cu privire la 
situatie. Daca Beneficiarul sau Antreprenorul iau la cuno~tinta o amenintare iminenta a 
vletii sau sanatatii unui membru al Personalului Antreprenorului, Antreprenorul va actiona 
de urgenta pentru siguranta persoanelor implicate. Tn cazul in care Antreprenorul 
intreprinde o astfel de actiune, 11 va informa imediat pe Supervizor. 

22.3. Pe lntreaga perioada de la data punerli la dispozitie a $antierului pana la 
aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor ~i oricand executa vreo lucrare in Perioada 
de Garantie, Antreprenorul va asigura securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de 
a se afla pe $antier, va fi responsabil de masurlle necesare, in interesul Personalului 
Beneficiarului ~i tertilor, pentru a preveni orice pierdere sau accident determinata de 
proiectarea sau executarea Lucrarilor !}i va depune toate eforturile rezonabile pentru a 
pclstra $antierul ~i Lucrarile libere de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri 
a persoanelor respective. 

22.4. Antreprenorul va lua toate masurile esentiale, pe propria raspundere, pentru a se 
asigura ca structurile §i instalatiile existente sunt protejate, p~strate ~i intretinute. 
Antreprenorul va asigura paza ~i supravegherea Lucrarilor ~i. daca este prevazut astfel 
in Cerintele Beneficiarului, i'mprejmuirea ~i iluminatul Lucrarilor, pana la aprobarea 
Receptiei la Terminarea Lucrarilor. 

22.5. Daca, pe durata executarii Contractului, sunt necesare masuri urgente pentru a 
evita orice rise de accident sau dauna sau pentru securitate ca urmare a unui accident 
sau a unei daune, Supervizorul va transmite un Ordin Administrativ Antreprenorului 
pentru a actiona a~a cum considera necesar. in cazul in care Antreprenorul nu dore~te 
sau nu poate lua masurile necesare, Beneficiarul, cu conditia respectarii prevederilor 
clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului}, poate executa lucrarea pe costul 
Antreprenorului in masura in care Antreprenorul este responsabil. 

22.6. Tn termen de 30 de zile de la Data de incepere, Antreprenorul va transmite 
Supervizorului spre acceptare "Planul propriu de sanatate ~i securitate in munca" in 
conformitate cu Legea. Supervizorul nu va permite executla niciunei lucrari pe ~antier 
tnainte ca acest plans~ fie acceptat. Acceptarea Planului propriu de sanatate ~i securitate 
in munca nu ii va exonera pe Antreprenor de niciuna din responsabilitatile sale privind 
sanatatea ~i securitatea muncii pe $antier. 

22.7. Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe $antier, care sa 
raspunda de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceasta 
persoana va avea calificarea necesara pentru o astfel de activitate §i va avea autoritatea 
de a emite instructiuni ~i a dispune masuri de prevenire a accidentelor. 

22.8. Antreprenorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de 
munca, evenimentelor §i incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate 
sau produse de echipamenteJe tehnice (Utifaje, instalatii etc.) §i de munca sau de 
procedeele tehnologice utllizate, sau de catre Personalul sau inclusiv orice persoana care 
desfa~oara, direct sau indirect, activitati pentru Antreprenor, In conformitate cu 



prevederile Legii , inclusiv orice modif icare legislativa aparuta pe perioada executarii 
Contractului. 

Tn cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in 
activitatea desfa~urata de catre Antreprenor, acesta va comunica ~i cerceta accidentul 
de munca, evenimentul, conform prevederilor legale ~i se va inregistra cu acesta la 
lnspectoratul Teritorial de MuncA pe raza caruia s-a produsevenimentul. 

Clauza 23. Protectia proprietitilor adiacente 
23.1. Pe propria raspundere ~i cheltuiala, Antreprenorul va lua toate masurile necesare 

impuse de buna practice in constructii ~i prin natura circumstantefor pentru a proteja 
proprietatile adiacente $antierului sau oricarei zone in care activeaza Antreprenorul ~i 
pentru a evita perturbarea acestora. Tn acest sens, Antreprenorul va proiecta ~i executa 
orice Lucrari Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapete ~i garduri) care pot fi 
necesare, datorita executiei Lucrarilor, pentru utilizarea de catre public §i protectia 
publicului , a proprietarilor §i ocupantilor terenurilor adiacente. 

23.2. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru consecin\ele financiare ale 
tuturor reclamatiilor formulate de proprietari sau rezidenti ai proprietAtilor adiacente, tn 
masura in care Antreprenorul este responsabil §i in masura in care prejudiciul cauzat 
proprietatilor adiacente nu este rezultatul unui rise generat de proiectul elaborat de catre 
Beneficiar sau metoda de constructie impusa de catre Beneficiar sau Supervizor. 

Clauza 24. lnterferente cu traficul §i caile de acces 
24.1. Antreprenorul se va asigura ca execu\ia Lucrarilor §i activitatile sale aferente nu 

afecteaza traficul ~i nu obstructioneaza caile de comunica!ie cum ar fi drumuri, cai ferate, 
cursuri de apa ~i aeroporturi, cu exceptia masurii prevazute in Condi\iile Speciale ~i i n 
Cerin\ele Beneficiarului. Se var avea in vedere in special restric\iile de greutate ~i de 
gabarit la alegerea rutelor 9i vehiculelor. 

24.2. Antreprenorul va fl responsabil pentru repararea oricaror daune aduse cailor de 
acces ~i generate de folosirea necorespunzatoare a acestor cai de c_atreAntreprenor. 

24.3. Antreprenorul va ti responsabil pentru orice masuri speciale pe care le considera 
necesare pentru a proteja, consolida sau amenaja sectiuni ale cailor de acces, indiferent 
daca sunt sau nu executate de el. Antreprenorul va informa Supervizorul cu privire la 
orice masuri speciale pe care intentioneaza sa le ia inainte de a le executa. 

24.4. Antreprenorul va suporta toate costurile, tarifele ~i taxele pentru accesele cu 
destinatie speciala ~i/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru caile de 
acces pe $antier. De asemenea, Antreprenorul va obtine, pe riscul sau, orice alte facilitati 
suplimentare din afara $antierului , care ii pot fi necesare la proiectarea §i execu1ia 
Lucrarilor. 

Clauza 25. Utilitati, cabluri §i conducte 
25.1. Daca, pe parcursul proiectarii ~i/sau executiei Lucrarilor, Antreprenorul 

descopera repere ce indica traseul unor cabluri, conducte sau altor utilitati subterane, va 
mentine aceste repere in pozi1ie sau le va inlocui, daca proiectarea ~i/sau executia 
Lucrarilor necesita 1nlaturarea lor temporara. 

25.2. Antreprenorul va fi responsabil de pastrarea, protejarea, mutarea sau lnlocuirea, 
dupa caz, a cablurilor, conductelor ~i altar utilitati prevazute in Contract sau descoperite 
pe parcursul proiectarii ~i/sau executiei Lucrarilor, in conformitate cu cele prevazute in 
Contract, Lege ~i in reglementarile ~i acordurile specifice ale proprietarilor/gestionarilor 



acestor retele de utilitati, inclusiv prevederile avizelor date de catre ace~tia. Prevederlle 
prezentei subclauze nu afecteaza drepturile ~i obligatiile Antreprenorului prevAzute in 
Contract, inclusiv cele aferente clauzei 20 [Corectitudinea Pretului Contractului] ~i clauzei 
21 [Riscuri exceptionale]. 

25.3. C~nd o activitate de pe $antier poate provoca perturbari sau afecta un serviciu 
de utilitati, Antreprenorul ii va informa imediat in scris pe Supervizor ~i va lua masurile 
corespunzatoare in timp util cu scopul continuarii norrnale a proiectarii ~i/sau executlei 
Lucrarilor. 

Clauza 26. Trasarea 
26.1. Antreprenorul va fi responsabil de: 
(a) trasarea exacta a Lucrarilor in raport cu reperele ~i sistemele de referinta initiale 

prevazute tn Contract sau comunicate de Supervizor; 
(b) corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor ~i traseului tuturor partilor din Lucrari; 

~i 
(c) mobilizarea, pe parcursul executarii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii 

~i manoperei necesare in legatura cu responsabilitatile de mai sus. 
26.2. Daca, in orice moment in timpul executarii Contractului, apare o eroare in pozitia, 

cotele, dimensiunile sau traseul unei parti din Lucrari, Antreprenorul, la solicitarea 
Supervizorului, va rectifica orice eroare, fara a fi indreptatit la prelungirea Duratei de 
Executie sau la plata unor costuri suplimentare. Totu~i. daca aceasta eroare are la baza 
date lncorecte aferente reperelor sau sistemelor de referinta initiafe prevazute in Contract 
sau comunicate de Supervizor, date pe care un antreprenor diligent nu ar ti putut sa le 
identifice astfel Tndlt sa evite intarzieri sau costuri suplimentare, ~i daca Antreprenorul 
inregistreaza intarzieri ~i/sau se prodµc costuri suplimentare ca urmare a acestei erori ~i 
rectifi~rii ei, Antreprenorul va fi Tndreptatit, cu condi\ia respectarii prevederilor clauzei 
69a [Revendicarile Antreprenorului], la: 

(a) prelungirea Duratei de Execu1ie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; ~i 

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 
26.3. Verificarea trasarii Lucrarilor de catre Supervizor nu-I va exonera in vreun fel pe 

Antreprenor de responsabilitatea pentru acuratete, iar Antreprenorul va proteja ~i pastra 
cu atentie toate reperele, jaloanele, pichetele ~i alte elemente folosite in trasarea 
Lucrarilor. 

Clauza 27. Activitatea Antreprenorului pe ~antier 
27 .1. Antreprenorul va desfa~ura activitati numai in limitele $antierului ~i in alte zone 

auxiliare care pot fi ob\inute de catre Antreprenor ~i acceptate de catre Supervizor ca 
zone de lucrari. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a pastra Utilajele 
Antreprenorului ~i Personalul Antreprenorului in limitele ~antierului ~i ale zonelor auxiliare 
pentru a nu afecta terenurile adiacente. 

27.2. Pe parcursul executarii Contractului, Antreprenorul va depozita sau indeparta 
orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va curata ~i Tnlatura de pe 
$antier orice moloz, resturi ~i Lucrarile Provizorii care nu mai sunt necesare. 

27.3. Dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va curata ~i 
indeparta de pe partea receptionata a $antierului toate Utilajele Antreprenorului, excesele 
de materiale, molozul, gunoaiele ~i Lucrarile Provizorii. Antreprenorul va lasa partea 
respectiva a $antierului i;;i Lucrarile curate ~i in siguranta. Pe parcursul Perioadei de 
Garantie, Antreprenorul poate pastra pe $antier Bunurile care ii sunt necesare pentru 
indeplinirea obligatlilor prevazute in Contract. 



27.4. Cu excep\ia cazului ln care este prevazut altfel in Conditiile Contractuale sau 
Cerintefe Beneficiarului, Antreprenorul va fi responsabil de toate materialele ~i articolele 
rezultate din orice lucrare de demolare sau excavari ~i alte materiale in exces (naturale 
sau artificiale), moloz ~i de~euri §i va plati toate costurile aferente transportului ~i 
depozitarii acestora. 

27.5. Tn cazul In care Condi\iile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului rezerva 
Beneficiarului dreptul de proprietate ~i responsabilitatea asupra unor materiale sau 
articole ob\jnute din demolare sau excavAri , Antreprenorul va lua toate masurile necesare 
pentru a se asigura ca sunt pastrate. Va fi responsabil de orice distrugere sau dauna 
aduse acestor materiale sau articole, pana Ja predarea lor catre Beneficiar. 

lndiferent de scopul folosirii de catre Beneficiar a materialelor sau articolelor cuprivire 
la care i~i rezerva dreptul de proprietate §i responsabilitatea, Antreprenorul va suporta 
toate costurile pentru transportul !}i depozitarea lor !}i toate taxele de depozitare in locurile 
prevazute in Contract. Tn cazul In care asemenea locuri nu sunt prevazute in Contract, 
vor fi Indicate de catre Supervizor, cu respectarea prevederilor clauzei 37 [Modificari]. 

Clauza 28. Descoperiri 
28.1. Artefactele, antichitatile ~i obiectele naturale, numismatice, sau de alta natura de 

interes ~liin\ific, precum !}i obiectele rare ~i obiectele obtinute din materiaJe pretioase 
descoperite in timpul executarii Contractului vor ramane In proprietatea (ca intre Parti) ~i 
re$ponsabilitatea Beneficiarului !}i vor fr lncredintate in grija ~r sub autoritatea acestuia. Tn 
cazul unor nein\elegeri, Beneficiarul va fi, intre Parti. singura autoritate In masura sa 
decida cu privire la calificarea descoperirifor prevazute in prezenta subclauza. 

28.2. Descoperirile de orlce fel din timpul executarii Contractului vor ti notificate imediat 
Supervizorului. Supervizorul va emite instructiuni catre Antreprenor asupra gestionarii 
acestor descoperiri aferente subclauzei 28.1, avand in vedere prevederile Legii ~i ale 
Contractulu i. 

28.3. Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri ~i/sau se produc costuri suplimentare 
ca urmare a respectarii instructiunilor Supervizorului prevazute la subclauza 28.2, 
Antreprenorul va fr indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a 
{Revendicarile Antreprenorului], la: 

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru i ntarziere potrivit prevederilor cfauzei 35 
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va ti intArziata, ~i 

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 

Clauza 29. Lucrari Provizorii 
29.1. Antreprenorul va executa toate Lucrarile Provizori i pentru a permite executarea 

Contractului. Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Ccntractuale 
sau Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul, in legatura cu Lucrarile Provizorii, va fi 
responsabil pentru ob\inerea terenului necesar, proiectarea, obtinerea avizelor ~i 
autorizatiei de construire (daca este necesar), executia, demontarea sau dezafectarea ~i 
readucerea suprafetelor de teren aferente la starea lor initia/a. 

29.2. in cazul In care Conditiile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului prev~d 
executarea unor Lucrari Provizorii specifice (cu detalierea localizarii acestora), terenul 
aferent va fi considerat a face parte din $antier. 

Clauza 30. Utilajele Antreprenorului §i transportul Bunurilor 
30.1. Antreprenorul va raspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura 

Utilaje 1n conformitate cu cele prevazute Tn Programul de Execu\ie acceptat ~i tn vigoare. 



Pentru executarea Contractului, Antreprenorul va folosi Utilaje de eel pu1in aceea~i 
calitate ~i capacitate cu Utilajele propuse in Oferta ~i listate in Contract. 

30.2. Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, 
primirea, descarcarea, depozitarea ~i protejarea tuturor Bunurilor ~i a altor produse 
necesare exectJ1iei Lucrarilor. Antreprenorul nu va ti rndreptatit la prelungirea Duratei de 
Executie sau la plata unor costuri suplimentare pentru daune, pierderi ~i cheltuieli care 
rezulta din transportul Bunurilor. 

Clauza 31. Suprapunerea unor contracte 
31.1. Antreprenorul, in conformitate cu cele prevazute in Contract ~i cu instructiunile 

Supervizorului, va asigura conditii corespunzatoare pentru prestarea unor servicii sau 
execu\ja unor lucrari care nu tac parte din Contract de catre Beneficiar, alti antreprenori 
angajati de Beneficiar, o autoritate publica sau antreprenori angajati de catre o asemenea 
autoritate, pe $antier sau Tn vecinatatea $antierului. Aceste conditii pot include folosirea 
unor cai de acces pentru care Antreprenorul este responsabil, a unor Lucrari Provizorii 
sau, cu caracter temporar ~i exceptional, a unor Utilaje aleAntreprenorului. 

Tn masura in care asigurarea de catre Antreprenor a acestor conditii nu este prevazuta 
in Contract ~i daca Antreprenorul lnregistreaza intarzieri ~i/sau se produc costuri 
suplimentare ca urmare a respectarii instrue1iunilor Supervizorului prevazute in prezenta 
subclauza, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respect~rii prevederilor clauzei 69a 
{Revendicarile Antreprenorului], la: 

(a) prelungirea Duratei de Execu\ie pentru Tntclrziere potrivit prevederilor clauzei 35 
[Prelungirea Duratei de Execu1ie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, ~i 

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 
31 .2. Tn niciun caz dificultatile Tntampinate cu privire la un contract nu vor indreptati 

Antreprenorul sa modifice sau sa intarzie executarea altor contracte. Tn mod similar, 
Beneficiarul nu se va prevala de asemenea difrcultati pentru a suspenda sau intarzia 
platile datorate in baza unui alt contract. 

Clauza 32. Brevete, licente §I drepturi de proprietate intelectuala 
32.1. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului ~i agen\ii 

acestuia ~i se va asigura ca nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere ~i 
cheltuiala ca urmare a unei reclamatii formulate de un tert inclusiv creatori ~i intermediari, 
pentru orice nerespectare a unor drepturi de proprietate intelectuala, industrials sau de 
alta natura in baza folosirii de catre Beneficiarin conformitate cu prevederile Contractului 
a unor brevete, licente, proiecte, modele sau marci inregistrate, cu exceptia. situatiei In 
care o astfel de nerespectare rezulta din conforrnitatea cu Cerintele Beneficiarulul sau cu 
instructiunile Supervizorului. 

32.2. Toate drepturHe de proprietate intelectuala, industriala ~i de alta natura aferente 
Documentelor Antreprenorului elaborate in conformitate cu prevederile clauzei 19 
[Proiectarea de catre Antreprenor] vor apartjne Beneficiarului de indata ce Antreprenorul 
le transmite Supervizorului. Pentru fiecare Document al Antreprenorului elaborat potrivit 
prevederilor clauzei 19 [Proiectarea de catre AntreprenorJ, acest transfer este definitiv 
atunci cand acest Document este platit, in conformitate cu prevederile Contractului. 

Prin exceptie fata de prevederile de mai sus, toate drepturile de proprietate industriala, 
intelectuala sau de alta natura (lnclusiv dar nu limitat la brevete ~i drepturi de autor) 
dezvoltate strict in raport cu modul de executie a Lucrarilor de catre sau Tn numele 
Antreprenorului vor apartine Antreprenorului insa Beneficiarul va dispune de o licenta 
irevocabila, gratuita ~i neexclusiva asupra drepturilor mai sus mentionate pentru scopul 
Contractului ~i pentru folosirea, Tntretinerea ~i repararea Lucrarilor. 0 astfelde licenta va 



include dreptul de a acorda sub-licente ~i va fi transferabila de catre Beneficiar tef1ilor 
rara ca acordut Antreprenorului sa fie necesar. 

32.3. Toate drepturile de proprietate industriala, intelectuala sau de alta natura (lnclusiv 
dar nu limitat la brevete !}i drepturi de autor) dezvoltate Tn raport cu executarea 
Contractului de catre sau in numele Beneficiarului, inclusiv dar nu limitat la orice drepturi 
asupra oricaror documente intocmite in scopul executarii Contractului, vor apartine 
Beneficiarului, lnsa Antreprenorul va avea dreptul sa copieze, sa foloseasca ~i sa obtina 
comunicarea acestor documente in scopul executarii Contractului. 

EXECUTAREA CONTRACTULUI $1 iNTARZIERI 

Clauza 33. lnceperea 
33.1. ln termen de 30 de zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul emite 

Ordinul Administrativ de Tncepere catre Antreprenor, cu notificarea Datei de Tncepere. 
33.2. Antreprenorul va incepe proiectarea ~i executia Lucrarilor cat mai curand posibil 

dupa Data de Tncepere ~i va continua proiectarea ~i executia Lucrarilor cu promptitudine 
~i f ara intarzieri. 

Clauza 34. Durata de Executle 
34.1. Antreprenorul va finalize toate Lucrarile ~i fiecare Sector (daca exista) pana la 

expirarea Duratei de ExecuUe a Lucrarllor sau a Sectorului (dupa caz} inclusiv: 
(a) trecerea Testelor la Terminare, ~i 
(b) terminarea tuturor lucrarilor ~i 1ndeplinirea obligatiilor prevazute in Contract astfel 

incat Lucrarile sau Sectoarele sa poata fi considerate terminate pentru a fi supuse 
Receptiei la Terminarea Lucrarilor. 

Clauza 35. Prelungirea Duratei de Executie 
35.1. Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni aparitia oncaror 

intarzieri ~i pentru a limita efectele intarzierilor aparute pe 9antier. Cu conditia respectarii 
prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], respectiv a prevederilor 
subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] tn cazul in care, in conformitate cu prevederile 
Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Durata de Execu\ie fara ca o 
Revendicare a Antreprenorului sa fi fost notificatt:i, Antreprenorul va fi tndrepta1it la o 
prelungire a Duratei de Executie daca ~i in masura in care terminarea Lucr~rilor este sau 
va fi Tntarziata datorita uneia din urmatoarele cauze: 

(i) condi\ii meteorologice adverse exceptionale. Conditii meteorologice adverse vor fi 
considerate exceptionale daca probabilitatea for de aparitie este mai mica decat o data 
Tntr-o perioada de timp definita ca Durata de Executie la semnarea Contractului 
multiplicata cu 5, luandu-se in considerare specificul lucrarilor, localizarea ~antierului ~I 
perioada din an in care au aparut conditiile respective; 

(ii} autoritati publice, personalul lor sau agentii lor intarzie activitatea Antreprenorului 
din motive care nu se datoreaza culpei Antreprenorului ~i intr-un mod pe care un 
antreprenor diligent nu ii putea prevede la data depunerii Ofertei sau preveni in mod 
rezonabil; 

(iii) Ordine Administrative care afecteaza data de terminare a Lucrarilor 9i care nu se 
datoreaza culpei Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul Tn care nu s-a convenit altfel 
in cadrul Modificarii); 

(iv) neindeplinirea de catre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatiilor care 
le revin prin Contract; 



(v) orice suspendare a Lucrarilor care nu se datoreaza culpei Antreprenorului sau 
vreunui rise in responsabilitatea Antreprenorufui; 

(vi) forta majora; 
(vii) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Condi1iilor 

Contractuale, indreptate~te Antreprenorul la o prelungire a Duratei de Execu\ie ~i care nu 
se datoreaza culpei Antreprenorului. 

Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care Antreprenorul nu respecta prevederile 
clauzei 69a [RevendicArile Antreprenorului], respectiv prevederile subclauzei 69c.5 
{Notificarea de dezacord] in cazurile relevante, Antreprenorul va fi decazut din dreptul 
sau de prelungire a Duratei de Executie. 

35.2. Durata de Executie va fi considerata ca fiind prelungita prin Decizia 
Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului], 
Decizie care poate fi modificata sau anulata in conformitate cu prevederile clauzei 70 
{Dispute ~i arbitraj]. 

Clauza 36. intarzleri 
36.1. in scopul asigurarii conditiilor de executare a Contractului vor fl organizate 

intalniri periodice de management, lunar sau ori de cate ori este necesar. Tntalnirile vor 
avea Joe in ~antier sau intr-un loc stabilit de comun acord ~i vor fi convocate de catre 
Supervizor. La intalniri var participa reprezentanti ai Beneficiarului, Reprezentantul 
Antreprenorului, Supervizorul, precum ~i ai attor entit~ti invitate de catre Beneficiar. 
Supervizorul va stabili ordinea de zi, va conduce ~edinta ~i va transmite minuta int~lnirilor 
tuturor participantilor. lndiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care 
participa la intalnire, responsabilitatile pentru aci;unile de intreprins vor fi in conformitate 
cu prevederile Contractului iar precizarile facute in cadrul intalnirii ~i/sau inregistrate in 
cadrul minutei nu pot modifica Contractul ~i minuta nu poate constitul act adi\ional. 

36.2. Ritmul nesatisfacator al proiectarii ~i/sau al executiei Lucrarilor 
Daca, din culpa Antreprenorului, se constata un ritm nesatisfAcator al proiectarii ~i/sau 

al execu\iei Lucrarilor, Supervizorul va notifica Antreprenorul In aceasta privinta. 
Antreprenorul va actualiza Programul de Executie, in conformitate cu prevederile 
subclauzei 17.11 [Actualizarea Programului de Executie], In termen de 10 zile de la 
primirea notificarii. Programul de Executie actualizat va include un plan de mAsuri pe care 
Antreprenorul le va lua in vederea recuperarii intarzierilor aparute. Antreprenorul va 
respecta acest plan de masuri, inclusiv orice mobilizare suplimentara de resurse. 

36.3. Daca este definit astfel in Cerin\ele Beneficiarului. conformitatea evolutiei 
Lucrarilor cu Programul de Referinta stabilit conform prevederilor subclauzei 17.8 va fi 
controlata printr-un sistem de puncte de referinta. prin care se asigura monitorizarea ~i 
evaluarea evolu\iei Lucrarilor. Tr. acest caz, Cerintele Beneficiarului vor defini (i) punctele 
de referin~a (ii) termenul, calculat de la Data de Tncepere, pentru atingerea fiecaruipunct 
de referinta ~i/sau (iii) metoda de stabilire a punctelor de referinta ~i a termenelor aferente 
pe baza Programului de Referin\a. Aceste puncte de referinta ~i termenele aferente vor 
fi revizuite in mod corespunzator in cazul in care este aprobata o Modificare In 
conformitate cu prevederile clauzei 37 [Modificari] ~i ca urmare a aplicarii prevederilor 
clauzei 35 [Prelungirea Duratei de ExecutieJ. Daca Antreprenorul nu reu~e~te, in mod 
nejustificat, sa atinga vreun punct de referinta la termenul stabilit (luAnd in considerare 
reviziile efectuate), Supervizorul va fi Tndreptatit sa retina din fiecare Certificat de Plata 
ulterior o valoare procentuala de 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) ~i (b) din 
subclauza 50.1 [Situa\ia de Lucrari], cu exceptia cazului in care este prevazuta o alt~ 
valoare (absoluta sau procentuala) in Acordul Contractual. Suma astfel re\inuta va fi 
integrata in Certificatul de Plata aferent lunii in care punctul de referinta va fi atins. 



36.4. in cazul in care Antreprenorul nu finalizeaza Lucrarile (sau un Sector) in Durata 
de Executie, dupa cum poate fi prelungita in conformitate cu prevederile cfauzei 35 
[Prelungirea Duratei de Executie], Beneficiarul, cu condi\ja respectarii prevederifor clauzei 
69b [Revendicarile Beneficiarului] ~i fara a afecta alte remedii prevazute Yn Contract, va 
fi indrepta(it sa perceapa de la Antreprenor, cu titlu de daune-interese moratorii, penalitAti 
de intarziere pentru fiecare zi care se scurge intre finalul Duratei de Execu\ie dupa cum 
poate ti prelungita In conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de 
Executie] ~i data efectiva de finalizare a Lucrarilor (sau a Sectorului), mentionata in 
procesul-verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor (sau Sectorului) aprobat de 
Beneficiar sau (in absenta unei asemenea mentiuni) certificata de catre Supervlzor. Cu 
exceptia cazului in care este prevazuta o alta valoare in Acordul Contractual, valoarea 
penalitatilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egala cu Pretul Contractului 
(sau al Sectorului) la semnarea Contractului impa'1it la Durata de Executie la semnarea 
Contractului exprimata in zile. Suma maxima a.penalitatilor de intarziere va fide 15% din 
Pretul Contractului la semnarea Contractului. 

Daca un Sector sau o parte din Lucrari au facut obiectul Receptiei la Terminarea 
Lucrarilor, varoarea penalltatilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egala cu 
Pretul Contractului la semnarea Contractului din care se scade pre\ul Sectorului sau partii 
din Lucrari la semnarea Contractului, impartit la Durata de Executie la semnarea 
Contractului exprimata in zile. De asemenea, suma maxima a penalitatilor de intarziere 
va fi de 15% din Pre\ul Contractului la semnarea Contractului din care se scade pretul 
Sectorului sau paJ1H din Lucrari la semnarea Contractului. 

36.5. Daca Beneficiarul devine indreptatit sa perceapa de la Antreprenor suma maxima 
a penalita\ilor de intarziere, dupa cum este stabilita in subclauza 36.4, Benefrciarul va fi 
indreptatit sa rezilieze Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de 
catre Beneficiar]. 

36.6. Penalitatile de tntarziere vor fi singurele penalitati datorate de Antreprenor pentru 
intarziere in finalizarea Lucrarilor, in afara penalitatilor ~i despagubirilor In cazul rezilierii 
Contractului potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar]. Pentru 
evitarea oricarui dubiu, expirarea Duratei de Executie nu reprezinta expirarea 
Contractului. Perceperea de catre Beneficiar a penalita\ilor de intarziere nu vor exonera 
Antreprenorul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini, obligatii sau 
responsabilita\i pe care le are conform prevederilor Contractului ~i nu vor exonera 
Beneficiarul de obliga~ile sa~e contractuale. 

Ctauza 37. Modificari 
37 .1. in scopul interpretarii Contractului, aplicarea directa a prevederilor Conditiilor 

Contractuate sau ale Cerintelor Beneficiarului, stabilite de la semnarea Contractului ~i 
care nu presupune ca vreo hotarare sa fie luata de catre Beneficiar, Supervizor sau 
Antreprenor in legatura cu oportunitatea modificarii in cauza, nu reprezinta o Modificare. 
Pentru evitarea oricarui dubiu: 

(a) modificarea de catre Antreprenor a proiectului sau, inclusiv corectarea de catre 
Antreprenor a unei erori de proiectare potrivit prevederilor subclauzei 19.6 [Erori in 
Documentele AntreprenoruluiJ, nu reprezinta o Modificare, cu conditia sa nu aduca 
modificari Cerinlelor Beneficiarului sau proiectului sau schitei de proiect din Oferta 
tehnica; 

(b) aplicarea prevederilor subclauzei 37.4 sau 37.11 [Propunere de Modificare initiata 
de catre Antreprenor) reprezint~ Modificari. 

37.2. Orice Modificare va fi aprobata printr-un Qrdin Administrativ sau printr-un act 
adi\ional la Contract. Orice Modificare a Condi\iilor.Co.ritractuaie va fi aprobata doar prin 



act aditional la Contract. Doar Modificarile nesubstantiale in sensul Legii in domeniul 
achizitiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin Administrativ. 

37.3. in cazul in care, ca urmare a aplicarii directe a prevederilor Condi\iilor 
Contractuale sau ale Cerintelor Beneficiarului in conditiile prevazute la subclauza 37.1 
sau a aprobarii unei Modificari nesubstantiale in sensul Legii Yn domeniul achizitiilor 
publice, este necesara tncheierea unui act aditional la Contract al carui singurul scop este 
de a mari Pretul Contractului astfel inciit platile aferente sa poata fi efectuate, Beneficiarul 
va transmite Antreprenorului actul adltional ~i Antreprenorul ii va returna, semnat, 
Beneficiarului in term en de 10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemenea act 
adi\ional de catre Antreprenor nu va prejudicia orice alt drept al Antreprenorului. in cazul 
in care Antreprenorul nu returneaza un asemenea act aditional semnat in termen de 10 
zile de la transmitere de catre Beneficiar, Antreprenorul este decazut din dreptul de a 
beneficia de orice plata suplimentara pe care aplicarea directa a prevederllor Conditiilor 
Contractuale sau ale Cerin\e!or Beneficiarului sau aprobarea Modificarii nesubstantiale 
in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice ar fi putut sa ogenereze. 

37.4. Oricand Ynainte de aprobarea Recep\iei la Terminarea Lucrarilor, Supervizorul 
poate aproba prin Ordin Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrarilor, cu 
conditia ca aceasta Modificare sa fie nesubstantiala In sensul Legii rn domeniul achizitiilor 
pub/ice ~i sa fie aprobata in prealabil de catre Beneficiar. O asemenea Modificare poate 
include modificari ale Cerintelor Beneficiarului, ale Documentelor Antreprenorului sau ale 
Lucrarilor. 

Procedura de elaborare 9i aprobare a Ordinului Administrativ de Modificare va ft 
contorma cu prevederile prezentei clauze. 

37.5. Antreprenorul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei 
cantitati de lucrari real executate fata de cele indicate in listele de cantitati parte a 
Documentelor Antreprenorului, cu exceptia cazului in care o asemenea majorare sau 
reducere este cauzata de o Modificare. Cu excep\ia acestui caz, Valoarea Contractului 
nu va fi afectata de vreo majorare sau reducere a cantitatilor real executate fata de cele 
indicate In listele de cantitati parte a Documentelor Antreprenorului. 

37.6. Tnainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Supervizorul va 
notifica Antreprenorul cu privire la natura ~i forma Modificarii considerate. Antreprenorul, 
in termenul prevazut In notificarea Supervizorului, va transmite Supervizorului o 
propunere scrisa ce va conUne, In raport cu aceasta modificare: 

(a) o descriere a activitatilor ce vor fi lmplementate sau a masurilor ce vor fi luate ~i a 
programului de execu\ie aferent; 

(b) orice ajustare necesara a Duratei de Executie sau a oricaror obligatii ale 
Antreprenorului rezultate din acest Contract; ~i 

(c) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulflor prevazute in prezenta clauza, 
~i a Graficului de E~alonare a Platifor. 

37.7. Supervizorul, pentru toate Modificarile considerate conform prezentei clauze, va 
stabili ajustarea Vatorii Contractului aferenta unor lucrari suplimentare sau la care se 
renunta in baza urmatoarelor principii: 

(a) elemente similare ~i relevante din Contract, daca exista; 
(b) estimari rezonabile de Costuri la care se adauga un profit rezonabil; ~i 
(c) preturi de piata. 
37.8. Tn procesul de elaborare a Ordinului Administrativ ~i a Deciziilor sale aferente, 

Supervizorul va lua in considerare elementele de preturi ~i defalcarile prezentate in 
conformitate cu prevederile clauzei 18 [Structura detaliata a pretuluiJ precum ~i 
propunerea transmisa de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile subclauzei 
37.6, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu acestea. 



Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la proiectul de Modificare ~i la 
incadrarea Modificarii ca fiind nesubstan\iale in sensul Legii in domeniul achizitiilor 
publice. De asemenea, Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la impactul 
proiectul de Modificare asupra autorizatiei de construire. 

37 .9. Ordinul Administrativ de aprobare a ModificArii va include eel putin urmatoarele: 
(a) orice modificare relevanta a Cerintelor Beneficiarului, Documentelor 

Antreprenorului sau ale Lucrarilor; 
(b) orice modificare relevanta a Programului de Executie; 
(c) Deciz.ia Supervizorutui in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia 

Supervizorului} privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a Duratei de Execu\ie 
aferenta ModificArii; 

(d) Decizia Supervizorului in confonnitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia 
SupervizoruluiJ privind orice ajustari ale Valorii Contractului §i ale Graficului de E~alonare 
a Platilor, aferente Modificarii. 

37.10. La primirea Ordinului Adminlstrativ de Modificare, Antreprenorul va pune in 
aplicare Modificarea fara intarziere, dar fara a prejudicia dreptul Antreprenorului de a 
emite o notificare de dezacord cu privire la Decizia Supervizorului Tn conformitate cu 
prevederile subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord]. Antreprenorul nu va executa nicio 
lucrare fara o autorizatie de construire valabila (inclusiv, daca este cazul, o nous 
autorizatie de construire pentru Lucrarile modificate), ob\inuta in conformitate cu 
prevederile subclauzei 10.1. 

37.11. Propunere de Modificare ini\iata de catre Antreprenor 
Antreprenorul poate transmite oricand Supervizorului o propunere scrisa care (in 

opinia Antreprenorului), daca va fi aprobata, (i) va urgenta terminarea Lucrarilor, (ii) va 
reduce costul executiei, intretinerii ~i exploatarii Lucrarilor, (iii) va Tmbunatati eficienta sau 
valoarea lucrllrilor finalizate sau (iv) din alte considerente va fi in avantajul Beneficiarului. 

Tnsa, Antreprenorul nu va transmite nicio propunere care ar afecta caracteristicile 
imperative ale Lucrarilor, stabilite In Cerintele Beneficiarului, cu exceptia cazului (~i In 
rnasura) In care exista erori in aceste caracteristici imperative (caz in care se vor aplica 
prevederile subclauzelor 8.4 ~i/sau 8.5).8.3*) 

*) Sintagma "prevederile subcJauzelor 8. 4 §ilsau 8. 5). 8. 3" nu este corecta, insa ea este 
reprodusa exact In forma tn care a fost publicata la pagina 68 din Monitoru/ Oficial al 
Romfmiei, Partea I, nr. 26 din 11 ianuarie 2018. 

Propunerea va fi elaborata pe cheltuiala Antreprenorului §i va include elementele 
enumerate in subclauza 37.6, precum ~i urmatoarele elemente, fara a fi In mod necesar 
!imitate la acestea: 

(a) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului (inclusiv 
Cerintele Beneficiarului ~i proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica); 

(b} masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de 
reglementare in domeniul mediului; 

(c) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizatiei de 
construire (daca exista). 

Orice document emis de Antreprenor, altfel decat rezultand (i) dintr-o Modificare 
aprobata sau (ii) dintr-o instructiune sau Decizie a Supervizorului ~i care, daca ar fi 
implementat, ar rezulta intr-o Modificare fata de prevederile Contractului, va fi considerat 
ca fiind o propunere emisa in conformitate cu prevederile prezentei subclauze. Orice 
propunere care ar constltui o Modificare substantiala in sensul Legii Tn domeniul 
achizitiilor publice va fi respinsa. 



Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere facuta potrivit acestei 
subclauze, inclusiv pentru perioadele necesare pentru elaborarea, tevizuirea ~i/sau 
aprobarea propunerii §i, daca este cazul, obtinerea unui act de reglementare in domeniul 
mediului nou sau revizuit ~i a unei autorizatii de construire noi sau revizuite. Antreprenorul 
nu va fi indreptatit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau la plata unor costuri 
suplimentare. 

O propunere facuta potrivit prevederilor prezentei subclauze va fi aprobata prin Ordin 
Administrativ de Modificare ~i prevederile subclauzelor de la 37.7 la 37.10 se vor aplica 
in mod corespunzator. 

3 7 .12. Antrep renoru I va notifica Benefici arul cu privi re la orice modificare a contului 
sau bancar. Beneficiarul va avea dreptul sa se opuna modificArii contului bancar al 
Antreprenorului in cazurile in care modificarea respectiva ar ridica dubii cu privlre la 
beneficiarul real ~i/sau din alte motive legate de combaterea spalArii banilor ~i finantarea 
terorismului. 

37 .13. Prin exceptie de la prevederile prezentei clauze, daca Supervizorul constata ca 
a survenit o situatie de urgenta ce poate afecta in mod direct ~i imediat siguranta vie\ii, a 
Lucrarilor sau a unor proprietati Tnvecinate, acesta poate, fara aprobarea prealabila a 
Beneficiarului, sa dispuna Antreprenorului sa execute lucrari sau sa faca toate cele 
necesare, in opinia Supervizorului, pentru a anula sau reduce riscul §i fara a·I exonera 
pe Antreprenor de obliga\iile asumate prin Contract. Antreprenorul se va conforma 
imediat acestor instructiuni primite de la Supervizor. 

Daca situatia de urgenta este datorata unuia dintre riscurile enumerate ln subclauza 
ffi.1 [Riscurile Beneficiarului] ~i daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri §i/sau se 
produc costuri suplimentare ca urmare a respectarii instructiunilor Supervizorului 
prevazute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii 
prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la: 

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru lntarziere potrivit prevederilor clauzei 35 
[Prelungirea Duratei de Executie], daca term in area Lucrarilor este sau va fi intarziata, ~i 

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 7 [Costuri suplimentare]. 

Clauza 38. Suspendare 
38.1. Suspendarea prin Ordin Administrativ al Supervizorului 
Antreprenorul, la primirea unui Ordin Administrativ de suspendare, va suspenda 

executia Lucrarilor sau a unei parti din acestea, pe perioada sau perioadele ~i in modul 
specificate in notificare. Ordinul Administrativ va mentiona cauza suspendarii, precum ~i 
Partea responsabila in conformitate cu prevederile Contractului. Suspendarea va intra in 
vigoare la data la care Antreprenorul prime~te Ordinul sau la o data ulterioara daca 
Ordinul prevede astfel. Daca data reluarii executiei nu este prevazuta in Ordinul 
Administrativ de suspendare, Supervizorul va emite un nou Ord in Administrativ de reluare 
a executiei imediat dupa ce, in opinia Supervizorului, cauza suspendarii a disparut sau a 
fost remediata in mod rezonabil. Antreprenorul va relua executia Lucrarilor la data reluarii 
executiei (daca este mentionata In- Ordinul Administrativ de suspendare) sau in eel mai 
scurt timp rezonabil ~i , cu exceptia cazului in care Partile stabilesc altfel, in eel mull 10 
zile de la primirea unui Ordin Administrativ de reluare a executiei. Aplicand prevederile 
subclauzei 10 .1. Partile se vor asigura ca autorizatia/autorizatiile de construire este/sunt 
In contlnuare valabilatvalabile. 

38.2. Suspendarea prin notificarea Antreprenorului 
Daca Supervizorul nu indepline~te obligatiile prevazute in subclauza 50.3 (Certificatul 

de Plata] sau daca efectuarea unei plati datorate de catre Beneficiar in conformitate cu 
prevederile Contractului este intarziata cu eel putin 45 de zile fata de termenul-limit~ 



potrivit prevederilor subclauzei 50.4 [Plata], Antreprenorul va notiflca Beneficiarul ~i va fi 
indreptatit, dupa un termen de 30 de zile de la transmiterea notificarii, sa suspende 
executia Lucrarilor sau sa reduca ritmul de executle, in conformitate cu cele prevAzute in 
notificare, pana la data la care Antreprenorul va primi Certificatul de Plata sau plata, dupa 
caz, ~i In conformitate cu cele precizate in in~tiintare. 

Actiunea Antreprenorului nu va afecta dreptul sau la dobAnzi pentru intarzierea in 
efectuarea platilor potrivit prevederilor clauzei 53 [Plati intarziate] ~i la reziliere potrivit 
prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor). Tn cazul in care Antreprenorul 
prime~te Certificatul de Plata sau plata, dupa caz, inainte de a transmite notificarea de 
reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor), Antreprenorul 
va relua activitatea obi~nuita in eel mai scurt timp rezonabil ~i. cu excep\ia cazului in care 
Partile stabilesc altfel, in eel mult 1 O zile de la primirea Certificatului sau a pla\ii. 

38.3. In perioada suspendarii, Antreprenorul va lua masurile de protectie necesare sau 
orice masura stabilita intr-o instruc\iune a Supervizorului pentru a proteja Lucrarile, 
Echipamentete, Bunurile !}i ~antierul impotriva deteriorarii, pierderii sau daunei. 

38.4. 1n cazul In care cauza suspendarii este aferenta neindeplinirii de catre 
Antreprenor a vreuneia dintre obligatiile sale potrivit prevederilor Contractului, inclusiv, 
dar nu limitat la erori din proiectul elaborat de Antreprenor, lucrari, materiale sau 
manopera necorespunzatoare, nerespectarea regulilor de securitate ~i siguranta a muncii 
sau e~ecul Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza, sau in general 
vreunui rise in responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului, 
Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau la plata 
unor costuri suplimentare ca urmare a suspendarii, luarii masurilor de protectie sau a 
reluarii executiei Lucrarilor. Pentru evitarea oricarui dubiu, suspendarea totala sau 
partiala a Lucrarilor nu suspenda in mod automat Durata de Executie. Durata de Executie 
va fi prelungita doar In conformitate cu prevederile cfauzei 35 [Prelungirea Duratei de 
Executie]. 

38.5. Tn cazul In care cauza suspendarii este aferenta neindeplinirii de catre Beneficiar 
a vreuneia dintre obliga\iile sale potrivit prevederilor Contractului sau in general vreunui 
rise in responsabilitatea Beneficiarului potrivit prevederilor Contractului, ~i daca 
Antreprenorul lnregistreaza lntarzieri !?i/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a 
suspendarii, luarii masurilor de protectie sau a reluarii executiei Lucrarilor, Antreprenorul 
va fi indreptatit, cu condi\ia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile 
Antreprenorului], la: 

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru lntarziere potrivit prevederilor clauzei 35 
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi lntarziata, ~; 

(b) plata Costurilorsuplimentare, potrivit prevederilorclauzei 55 [Costuri suplimentare]. 
38.6. Daca perioada de suspendare a executiei tuturor Lucrarilor depa~e~te 180 de 

zile, iar cauza suspendarii nu este aferenta neTndeplinirii de catre Antreprenor a vreuneia 
dintre obligatiile sale potrivit prevederilor Contractului ~i nici vreunui rise in 
responsabilitatea Antreprenorului, Antreprenorul, printr-o notificare adresata 
Supervizorului, poate solicita reluarea executiei Lucrarilor in termen de 30 de zile de la 
notificare. in caz de raspuns negativ sau in absen\a unui raspuns In termen, 
Antreprenorul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de catre 
Antreprenor J. 

Supervizorul, dupa consultari cu Beneficiarul, va informa Antreprenorul in eel mai scurt 
timp posibil , dar nu mai mult de 10 zile de la primirea notific~rii cu privire la data de reluare 
a executlei Lucrarilor. 



MATERIALE $1 EXECUTIE 

Clauza 39. Jurnalul de $antier 
39.1. Antreprenorul va constitui ~i va mentine la zi un jurnal al lucrarilor, numit Jurnal 

de ~antier, in formatul agreat de Supervizor. Jurnalul de $antier va fi Unut pe $antier ~i 
Antreprenorul va inregistra zilnic eel putin urmatoarefe informalii: 

(a) conditiile meteorologice, pauzele de munca din cauza condi\iilor meteorologice 
nefavorabile; 

(b) numarul de ore lucrate; 
(c) numarul ~i calificarea personalului muncitor prezent pe ~antier; 
(d) Materialele achizi\ionate, livrate ~i depozitate in $antier ~i in alte locuri, precum ~i 

Materialele Incorporate Tn Lucrari; 
(e) Utilajele utilizate In ~antier ~i alte locuri ~i cele nefunctionale sau ie~ite din uz; 
(f) testele efectuate ~i probele prelevate; 
(g) lucrarile executate; 
(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intampinate de Antreprenor in timpul 

executiei Lucrarilor din ziua respectiva; 
(i) incidente ~i/sau accidente; 
(j) Ordinele Administrative primite. 
39.2. Tnregistrarile in Jurnalul de $antier vor fi semnate de c!ltre Reprezentantul 

Antreprenorului la momentul inregistrarii ~i verificate ~i contrasemnate de Supervizor in 
termen de 5 zile de la data inregistrarii. in cazul i n care Supervizorul nu verifica Jurnalul 
de ~antier in termenul mai sus mentionat se considera ca inregistrarile Antreprenorului 
suht corecte. 

in cazul in care Supervizorul noteaza in Jurnalul de $antier dezacordul sau asupra 
unei inregistrari, Antreprenorul va comunica in scris Supervizorului comentariile sale in 
termen de 10 zile de la data la care Supervizorul a notat dezacordul sau In Jurnalul de 
$antier. In cazul in care Antreprenorul nu transmite comentariile sale In termenul dat, se 
considera ca Antreprenorul accepta pozi1ia Supervizorului. 

39.3. La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispozi\ia Supervizorului, in 
locul specificat de acesta, o copie a Jurnalului de ~antier. 

Clauza 40. Materiale ~i Echipamente folosite la Lucrari 
40.1. Antreprenorul se va asigura ca toate Materialele §i Echipamentele aduse pe 

$antier sunt in conformitate cu prevederile Contractului ~i ale Documentelor 
Antreprenorului (primele prevaland). 

Antreprenorul este responsabil de producerea ~i aprovizionarea Echipamentelor ~i 
Materialelor necesare executiei Lucrarilor, in timp util pentru a permite Supervizorului ~i 
altor membri ai Personalului Beneficiarului (daca este cazul) sa verifice calitatea 
Materialelor ~i Echipamentelor. 

40.2. Antreprenorul, inainte de folosirea Materialelor 9i/sau Echipamentelor In Lucrari, 
va transmite spre consimtamantul Supervizorului toate documentele de calitate, precum 
9i rezultatele probelor ~i testelor In conformitate cu prevederile Contractului 9i ale 
Documentelor Antreprenorului. Antreprenorul va transmite toate certificarile Materialelor 
~i ale Echipamentelor ~i proceselor in conformitate cu cerintele autoritatilor competente. 
cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare proba de Material va fi etichetata mentionandu
se sursa Materialului ~i locul in care se va folosi Tn Lucrare. Probele din $antier vor fi 
prelevate in prezenta Supervizorului, aplicAndu~se in mod corespunz~tor procedura 
definita in clauza 41 [lnspeqie 9i Testare]. 



40.3. Materialele ~i/sau Echipamentele folosite la Lucrari pot ti respinse de catre 
Supervizor daca se constata vicii sau deficien\e, inclusiv la o examinare ulterioara, caz in 
care se vor aplica prevederile clauzei 42 [Respingere] ~i vor fi inlocuite imediat de 
Antreprenor pe riscul ~i cheltuiala sa. 

40.4. Antreprenorul va plati toate taxele, tarifele ~i redeventele aplicabile pentru 
Materialele ob\inute din afara ~antierului 9i pentru transportul §i depozitarea acestora. 

Clauza 41. lnspectie Ji testare 
41.1 . Supervizorul ~i al!i membri ai Personalului Beneficiarului {daca este cazul) vor 

avea dreptul Sa inspecteze, Sa examineze, Sa evalueze, Sa masoare, Sa solicite sa fie 
testate Echipamentele, Materialele §i executarea Lucrarilor ~i sa verifice intocmirea, 
fabricarea sau producerea oricarui element pregatit, fabricat sau produs pentru Lucrarile 
conform Contractului pentru a stabili daca respectivele Echipamente, Materiale, elemente 
§i executie au calitatea ~i cantitatea prevazute. Acestea se pot desfa!}ura la locurile de 
productie, fabricare, pregatire, depozitare sau in ~antier sau alte locuri prevazute in 
Cerintele Beneficiarului. 

41.2. Pentru efectuarea testelor ~i inspectiilor, Antreprenorul: 
(a) va asigura Supervizorului !}i Personalului Beneficiarului (daca este cazul), temporar 

~i gratuit, asistenta. mostre sau piese de testare, ma~ini, utilaje, instrumente, mana de 
lucru calificata, materiale, grafice ~i date de produc(ie soficitate in mod obi~nuit ~i/sau 
potrivit prevederilor Cerintelor Beneficiarului pentru inspectie §oi testare, inclusiv 
echipamente de protectie; 

(b) va stabili cu Supervizorul ora !}i locul testelor; 
(c) va asigura accesul Supervizorului !}i Personalului Beneficiarului (daca este cazul) 

in toate locurile de efectuare a inspectii!or ~i testelor. 
41.3. De fiecare data cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza 

determinanta, in conformitate cu programul de control stabilit de catre proiectantul lucrarii 
respective, Antreprenorul va convoca, in conformitate cu prevederile Legii ~i Tn termenul 
prevazut de Lege, factorii responsabili in vederea verificarii lucrarilor ajunse in faza 
determinanta ~i aprobarii continuarii executiei Lucrarilor. Tn conformitate cu prevederile 
Legii, vor fi verificate lucrarile ajunse in faze determinante, documentele de calitate 
aferente, precum §i masurile dispuse prin actele de control anterior incheiate. Pe baza 
constatarilor consemnate in procesul-verbal, Supervizorul va actiona, dupa cum este 
relevant, in conformltate cu prevederile Contractului, inclusiv, dar nu limitat la clauza 42 
[Respingere], clauza 38 [Suspendare], sau va notifica Antreprenorul cu privire la 
autorizarea continuarii executiei Lucrarilor. 

41.4. Fara a prejudicia prevederile subclauzei 41.3, de fiecare data cand o lucrare sau 
o parte din lucrare este terminata ~i inainte ca aceasta sa devina acoperita sau ascunsa, 
Antreprenorul va in§tiinta Supervizorul. Supervizorul, fara intarziere nejustificata, va 
efectua inspectia, testarea ~i/sau masurarea necesare sau va in~tiinta Antreprenorul ca 
aceste activitati nu sunt necesare. Tn cazul 1n care Antreprenorul nu in~tiinteaza 
Supervizorul, Antreprenorul, la instrucUunea Supervizorului, va descoperi lucrarife in 
vederea inspeqiei, testarii §i/sau masurarii pe riscul ~i cheltuiala sa. 

41.5. ln cazul in care Supervizorul nu participa la efectuarea testelor, Antreprenorul 
poate sa Tnceapa efectuarea lor ~i testele vor fi considerate ca flind efectuate in prezen\a 
Su pervizorulu i. 

fn cazul in care Supervizorul emite un Ordin Administrativ prin care stabile~te 
efectuarea testelor la o data ulterioara celei agreate, Antreprenorul va ti indreptatit, cu 
condi\ia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarlle Antreprenorului], la: 



{a} prelungirea Duratei de Executie pentru intArziere potrivit prevederllor clauzei 35 
[Prelungirea Duratei de ExecutieJ, daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; ~i 

(b) pl a ta Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suptimentare]. 
41.6. Dupa efectuarea testelor, Antreprenorul va prezenta Supervizorului rezultatele 

testelor, buletine de analizA etc. 
41.7. Supervizorul poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor teste 

suplimentare. in cazul in care testele repetate sau suplimentare confirma faptul ra 
Materialele, Echipamentele sau lucrarile sunt in conformitate cu prevederile Contractuale 
~i ale Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va fi indrepta1it, cu condltia respectarii 
prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la plata Costurilor acestor teste 
repetate sau suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 

41.8. in cazul in care rezultatele testelor aratA ca unele Materiale, Echipamente sau 
lucrari nu sunt in conformitate cu prevederile Contractului ~i/sau ale Documentelor 
Antreprenorului (primele prevaland) se var aplica prevederile clauzei 42 [Respingere]. 

41.9. Tn cazul in care rezultatele testelor arata ca Materialele, Echipamentele ~i/sau 
lucrarile sunt In conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul va emite, in termen 
de 5 zile de la primirea rezultatelor, un certificat prin care se confirma aceste rezultate. Tn 
cazul in care Supervizorul nu transmite acest certificat in termenul mentionat ~i nu 
actioneaza Tn conformitate cu prevederile subclauzei 41. 7, se va considera ca certificatul 
a fost emis. 

Emiterea de catre Supervizor a certificatului prin care sunt confirmate rezultatele 
testelor (inclusiv cazul cand un asemenea certificat se considera a ti fost emis) nu va 
exonera Antreprenorul de raspunderea sa asupra calitatii Lucrarilor. 

Clauza 42. Respingere 
42.1. Materialele ~i Echipamentele care nu au calitatea specificata vor fi respinse de 

catre Supervizor. O marca specials se va aplica pe Materialele sau Echipamentele 
respinse. Aceasta marca nu le va modifica ~i nu va afecta valoarea lor comerciala. 
Materialele ~i Echipamentele resplnse vor ti ridicate de Antreprenor de pe $antier intr-un 
term en indicat de Supervizor. in cazul in care Antreprenorul nu respecta termenul indicat, 
Materialele l?i Echipamentele respinse pot ti ridicate de Beneficiar pe costul (cu condi\ia 
respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului)} ~i riscul 
Antreprenorului. Orice lucrare sau parte de lucrare care include Echipamente sau 
Materiale respinse va fi respinsa. Nu se va emite niciun Certificat de Plata ~i nu se va 
face nicio plata pentru Materiale, Echipamente sau lucrari respinse. 

42.2. Supervizorul, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, are 
autoritatea s~ solicite sau sa Decida, prin emiterea unui Ord in Administrativ: 

(a) ridicarea de pe $antier, ln termenul indicat 1n Ordin, a Materiafelor sau 
Echipamentelor care, in opinia motivata a Supervizorului, nu sunt conforme cu 
prevederile Contractului ~i inlocuirea lor cu Materiale sau Echipamente conforme; sau 

(b) demolarea ~i refacerea corespunzatoare sau repararea satisfacatoare, fara a se 
tine seama de vreun test anterior sau plata anterioara, a oricarei lucrari care, in raport cu 
Materialele, Echipamentele, executia sau proiectul pentru care este responsabil 
Antreprenorul , nu este, Tn opinia motivata a Supervizorului, conforma cu prevederile 
Contractului ~i/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland). 

42.3. Antreprenorul va remedia defectiunlle specificate cat mai curand posibil ~i pe 
propriul cost. ln cazul in care Antreprenoru! nu respecta Ordinul Administrativ, 
Beneficiarul va avea dreptul sa anga]eze alte persoane sa implementeze prevederile 
Ordinului, iar, cu condi\ia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile 



Beneficiarului], toate costurile aferente vor ti deduse de catre Beneficiar din sumele 
platiblle Antreprenorului. 

42.4. Dupa remedierea defectiunilor, se vor reface testele In conformitate cu 
prevederile Contractului. 

42.5. DacA respingerea unor Materiale, Echipamente $ifsau lucrari genereaza costuri 
suplimentare Beneficiarului, aceste costuri, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 
69b [Revendicarile Beneficiarului], vor fi deduse de catre Beneficiar din sumele plAtibile 
Antreprenorul ui. 

42.6. Prevederile prezentei clauze nu vor afecta dreptul Beneflciarului de a aplica, dupa 
caz, prevederile clauzelor 36 ~ntarzieri] ~i/sau 63 [incalcarea ContractuluiJ. 

Clauza 43. Dreptul de proprietate asupra Materialelor §i Ech_ipamentelor 
43.1. Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la executia Lucrarilor ~i 

Lucrarile Provizorii, atunci cand sunt aduse pe $antier sau in alt loc special amenajat ~i 
aprobat de Supervizor (cum poate fi organizarea de ~antier a Antreprenorului), vor ti 
considerate a fi exclusiv destinate executarii Lucrarilor. Antreprenorul nu le va putea 
retrage de pe 9antier fara acceptul Supervizorului. 

43.2. Dupa ce Materialele liii Echipamentele sunt aduse pe $antier sau In alt loc 
aprobat de Supervizor, Antreprenorul va da o declaratie pe propria raspundere ca toate 
Materialele ~i Echipamentele folosite la executia Lucrarilor sunt degrevate de orice 
sarcina. Aceasta declaratie va fi data eel tarziu In momentul punerii in opera dar va fi 
necesara pentru Materialele sau Echipamentele solicitate la plata in conformitate cu 
prevederile subclauzei 50.2. La primirea dectaratiei Antreprenorului, Materialele ~i 
Echipamentele respective vor deveni automat proprietatea Beneficiarulul. De~i acestea 
devin proprietatea Beneficiarului, Antreprenorul i~i va asuma intreaga raspundere pentru 
pastrarea, depozitarea, intretinerea, gestionarea ~i siguranta acestora de la Data de 
Tncepere pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor sau a Sectorului sau partii 
aferente. Pentru evitarea oricarui dubiu, in aceasta perioada, Antreprenorul este 
responsabil de orice daune sau pierderi, inclusiv pierderiletehnologice. 

43.3. Tn cazul rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate 
cu prevederile clauzelor 64 [Rezilierea de catre BeneficiarJ, 65 [Rezilierea de catre 
Antreprenor] sau 66 [Forta majora 9i denuntare unilaterala], Antreprenorul va asigura 
transportul ~i depozitarea pe $antier, in conformitate cu instructiunile Supervizorului, a 
tuturor Materialelor ~i Echipamentelor aflate in proprietatea Beneficiarului, dar care nu se 
afla pe $antier la momentul rezilierii. Tn cazul rezilierii sau denuntaril unilaterale in 
conformitate cu prevederile cJauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau ale clauzei 
66 [Forta majora ~i denuntare unilaterala], Antreprenorul, cu conditia respectarii 
prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului), va fi lndreptatit la plata 
Costurilor transportului ~i depozitarii pe $antier potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri 
suplimentare]. 

43.4. Tn cazul rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate 
cu prevederile clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezillerea de catre 
AntreprenorJ sau 66 [Forta majora ~i denuntare unilaterala], Beneficiarul va fi indreptatit 
sa foloseasca Lucrarile Provizorii ~i/sau Utilajele Antreprenorului, care ar fi necesare 
pentru asigurarea stabilitatii sau sigurantei Lucrarilor. Beneficiarul va transmite 
Antreprenorului o notificare In acest sens in termen de 5 zile de la data rezilierii. 
Antreprenorul, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile 
AntreprenoruluiJ, va fi indrepta1it la plata Costurilor aferente folosirii de catre Beneficiar a 
acestor Lucrari Provizorii sau Utilaje dupa data rezilierii, potrivit prevederilor clauzei 55 
[Costuri suplimentare]. 



43.5. Orice acord pentru inchirierea (sub orice forma) de catre Antreprenor a unor 
Lucrari Provizorii §i/sau utilaje va contine o prevedere conform careia, la cererea scrisa 
a B.eneficiarulul in termen de 5 zile de la data rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetarii 
Contractului in conformitate cu prevederile clauzelor 64 {Rezilierea de catre Beneficiar), 
65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Forta majora §i denuntare unilaterala] §i cu 
angajamentul Beneficiarului de a plati toate costurile implicate in acest sens de la data 
respectiva, proprietarul va inchiria Beneficiarului aceste Lucrari Provizorii §ilsau utilaje 
conform acelora~i termeni in care au fest inchiriate de catre Antreprenor, cu mentiunea 
ca Benefici~rul are dreptul sa permita folosirea de catre orice alt antreprenor angajat 
pentru conservarea §i/sau finalizarea Lucrarilor. 

PLATI 

Clauza 44. Principii generate 
44.1. Cu excep~ia cazului in care este prevazut altfel in Condi\iile Speciale, moneda 

Contractului va fl leul romAnesc ~i platile vor fi efectuate in aceasta moneda. 
44.2. Platile datorate de Beneficiar se vor efectua in contul stabilit in Contract sau 

indicat de catre Antreprenor, respectiv in conturile indicate de Antreprenor ~i 
Subcontractanti. Beneficiarul este indreptaiit sa refuze orice cont care ar ridica dubii cu 
privire la beneficiarul real sau din alte motive legate de combaterea spalarii banilor. Daca 
Legea prevede astfel sau la solicitarea Beneficiarului, acest conturi vor fl deschise de 
catre Antreprenor ~i Subcontractanti la Trezoreria Statului. 

44.3. Beneficiarul nu va face nicio plata daca nu exlsta o Garantie de Buna Executie 
valida, in conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de Buna Executie]. 

44.4. Antreprenorul se obliga sa plateasca Beneficiarului orice suma solicitata de 
Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 69b [Revendicarile BeneficiaruluiJ ~i 
considerata prin acordul Partnor, Decizia Supervizorului, sentinta arbitrala sau altcumva 
in conformitate cu prevederile Legii ~i ale Contractului ca fiind datorata. Orice astfel de 
suma, daca nu este dedusa din sumele platibile de catre Beneficiar Antreprenorului, va fi 
plati1a de catre Antreprenorin termen de 30 de zile de la transmiterea de catre Beneficiar 
a unei f acturi. 

in cazul in care Antreprenorul nu efectueaza o astfel de p/ata Tn termenul stabilit, 
Beneficiarul va fi indrepta\it, fara nicio alta formalitate decat transmiterea unei facturi 
aferente, la aplicarea unor dobanzi pentru intarziere in efectuarea platilor, la nivelul ~i Tn 
condi\iile prevazute in clauza 53 [Plati intarziate]. 

44.5. Daca sunt indeplinlte condi\iile care permit rezilierea Contractului de catre 
Beneficiar Tn conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar), 
lnainte sau in locul rezilierii Contractului, Beneflciarul poate suspenda plaUle ca masura 
de precautie fara notificare prealabila. Tn cazul in care Contractul nu este reziliat, o 
asemenea suspendare nu va dura mai mult de 60 de zile. 

Clauza 45. Valoarea Contractului 
45.1. Valoarea Contractului va ti Pretul Contractului ca suma forfetara (cu exceptia 

Sumelor Provizionate), la care se adauga TVA, ~i va putea ti ajustata !}i revizuita in 
conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale. 

45.2. Antreprenorul va plati toate taxele, impozitele !}i onorariile pe care acesta trebuie 
sale plateasca potrivit prevederllor Contractului ~i ale Legii, iar Valoarea Contractului nu 
va ti modificata in func1ie de aceste costuri, cu exceptia celor prevazute in subclauza 
48.8. 



45.3. Supervizorul va notifica Beneficiarul ~i Antreprenorul ori de cate ori ia cuno~tinta 
de faptul ca Valoarea Contractului poate depa~i Pretul Contractului stabilit la momentul 
respectiv, cu evaluarea diferentei respective. Daca sunt aplicabile, Beneficiarul va actiona 
far~ lntarzlere In conformitate cu prevederile subclauzei 37.3. 

45.4. Daca o parte din Lucrari urmeaza a ti platita conform cantita\jlor furnizate sau 
lucrarilor efectuate, prevederile referitoare la masurare §i evaluare vor fi mentionate in 
Condi\iile Speciale. Valoarea Contractului va fi stabilita In consecinta ~i va face obiectul 
unor actualizari in conformltate cu prevederile Conditiilor Contractuale. 

Clauza 46. Plata in avans 
46.1. Tn cazul in care este prevazut In Acordul Contractual ca nu se va efectua nicio 

plata in avans, prevederile prezentei clauze nu se vor aplica. 
46.2. Beneficiarul va efectua plati in avans, fara dobanda, 7n vederea mobilizarii, 

proiect~rii ~i executarii Lucrarilor, in conformitate cu prevederile prezentei clauze. 
Efectuarea ptatii in avans va fi condi\ionata de existenta unei Garantii de Buna Executie 
valide, In conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garan\ia de Buna Executie], existenta 
unei garantii de returnare a avansului in conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. 
Plata In avans nu va ti efectuata inainte de Data de incepere. 

46.3. Antreprenorul, cu exceptia cazurilor tn care Legea prevede altfel, va prezenta 
Beneficiarului o garantie de returnare a avansului ~i va transmite o copie a acesteia ~i 
Supervizorului. Valoarea garantiei va fi eel putin egala cu valoarea pla\ii In avans plus 
valoarea rezultata din aplicarea ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romlmiei 
la valoarea platii In avans, pentru perioada prevazuta de la momentul platii pana la 
justificarea integrals a avansului. 

Garantia de returnare a avansului va fi emisa de o societate bancara sau de o societate 
de asigurari, autorizata sa emita asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau 
(pentru celelalte societati) cotata eel pu\in cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent 9i 
Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in aceasta privinta. Garantia de 
returnare a avansului va ti irevocabila §i va prevedea ca plata Garantiei de returnare a 
avansului se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza 
declaratiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului. Garantia de returnare a avansului 
a unei asocieri sau a unui consortiu va fi emisa in numele asocierii sau consortiului. 

Antreprenorul se va asigura ca garantia de returnare a avansului va ramane valabila 
~i In vigoare pana la justificarea sau rambursarea avansului, dar valoarea garantiei poate 
fi redusa in mod progresiv cu sumele justificate de catre Antreprenor, a~a cum acestea 
sunt indicate in Certificatele de Plata. Daca plata in avans nu a fost justificata integral sau 
rambursata cu 30 de zile inainte de data expirarii garantiei, Antreprenorul va prelungi 
valabilitatea garantiei pan a la justificare integrala sau rambursare a platii in avans. 

In cazul in care garantia de returnare a avansului ~i-a lncetat valabilitatea, iar 
Antreprenorul nu a prelungit valabilitatea garantiei, sumele ramase de justificat din avans 
vor fi considerate, fara alta formalitate, ca fiind datorate in conformitate cu prevederile 
subclauzei 44.4 ~i vor fi recuperate de catre Beneficiar, prin emiterea unei note de debit 
catre Antreprenor sau prin deducere din pl~\ile viitoare datorate Antreprenorului in baza 
Contractului. 

Garantia de returnare a avansului va fi eliberata de catre Beneficiar Antreprenorului la 
data ~i atunci cand plata in avans este integral justificata sau rambursata. 

46.4. in cazul in care Contractul este reziliat sau denuntat unilateral sau lnceteaza in 
conformitate cu prevederile clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea 
de catre Antreprenor] sau 66 [Forta majora ~i denuntare unilaterala), indiferent de motiv, 
sumele ramase de justificat din avans vor fi considerate, fara alta formalitate, ca fiind 



datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 ~i vor fi recuperate de ~tre 
Beneficiar. Garantja de returnare a avansului poate fi executata imediat de catre 
Beneficiar pentru a rambursa sumele ramase de justificat din plata in avans, iar garantul 
nu va intarzia plata ~i nu ova contesta indiferent de motiv. 

46.5. Antreprenorul va utiliza sumele reprezentand plata in avans exclusiv pentru 
operatiunile aferente executarii Contractului. in cazul in care Antreprenorul nu folose~te 
corespunzator o parte din aceste sume, Beneficiarul va fi indrepta\it, cu conditia 
respectarii prevederilor subclauzei 69b [RevendicArile Beneficiarului] la rambursarea de 
catre Antreprenor a sumelor ramase de justificat (inclusiv prin executarea de catre 
Beneficiar a garantiei de retumare a avans), la plata de catre Antreprenor a unor penalitati 
de intarziere aplicand rata dobAnzii de referinta a Bancii Na\ionale a Romaniei, calculata 
pentru perioada de cand s-a acordat avansul ~i p~na in momentul recuperarii, la sumele 
folosite necorespunzator ~i sa nu mai efectueze nicio alta plata in avans. 

46.6. Valoarea (care poate fi exprimata sub forma de valoare procentuala} fiecarei 
tran~e din pla\ile in avans, numarul ~i data tran~elor vor fi cele specif icate in Acordul 
Contractual !?i se vor incadra in limitele stabilite de Lege. 0 garan1ie corespunzatoare va 
fi prezentata de catre Antreprenor pentru fiecare tran$a, in conformitate cu prevederile 
subclauzei 46.3. Daca Acordul Contractual nu specifica valoarea, numarul ~i data 
tran~elor, cclte o tran~a in valoare de 15% din valoarea platilor (inclusiv TVA} pentru 
fiecare an calendaristic, prevazute In graficul de flux de numerar din Programul de 
Executie aprobat ~i in vigoare la momentul respectiv, va ft solicitata de catre Antreprenor 
1ntr-o Situape de Lucrari emisa imediat dupa Data de Tncepere pentru primul an ~i Tn 
prima Situatie de Lucrari din fiecare an calendaristic urmator ~i va fi platita de catre 
Beneflciar in conformitate cu prevederile clauzei 50 [Plati). 

Fiecare plata in a vans va fi justificata prin deduceri integrale ( 100%) din fiecare Situatie 
de Lucrari, respectiv Certificat de Plata. Nuse admit plati efective decat dupa deducerea 
integrala a avansului. 

Acordarea unei noi tran~e de avans se face numai dupa ce avansul acordat anterior a 
fost justificat integral sau rambursat. 

Daca unele sume reprezentand pla\i in avans au ramas nejustificate pana la sfa11itul 
anului calendaristic, Beneficiarul va fi indreptatit, cu condi\ia respectarii prevederilor 
subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] la rambursarea de catre Antreprenor a 
sumelor ramase de justificat (inclusiv prin executarea de catre Beneficiar a garan\iei de 
returnare a avans ), ~i la plata de catre Antreprenor a unor penalitati de intarziere aplicand 
rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, calculata pentru perioada de 
cand s-a acordat avansul ~i pana Tn momentul recuperarii, la sumele folosite 
necorespunzator (In masura in care Tntarzierea Antreprenorului nu se datoreaza unei 
cauze sau unui rise in responsabilitatea Beneficiarului). 

46.7. Tn cazul in care este prevazut in Acordul Contractual ca sumele reprezentand 
plati in avans pot fi justificate prin lucrari executate pfma la termenul stabilit in cadrul 
Contractului, prevederile subclauzei 46.6 nu se vor aplica, ci se vor aplica prevederile 
prezentei subclauze. 

0 garantie corespunzatoare va fi prezentata de catre Antreprenor pentru fiecare 
tran~a. in conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. Cu exceptia cazului Tn care 
Acordul Contractual specifica alte valori, numar ~i/sau date ale tran~elor (in limitele 
stabilite de Lege), o prims tran~a in valoare de 5% din Pretul Contractului (la care se 
adauga TVA) va fi solicitata de catre Antreprenor intr-o Situatie de Lucrari emisaimediat 
dupa Data de Tncepere §i va fi platita de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile 
clauzei 50 {Plati] ~i o a doua tran~a in valoare de 10% din Pretul Contractului (la care se 
adauga TVA) va ti solicitata de catre Antreprenor Tntr-o Situatie de Lucrari emisa imediat 



dupa ob\jnerea autorizatrei de construire pentru Lucrarile Permanente ~i va fi platita de 
catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 50 [Pfati]. 

Fiecare plata Tn avans va fi justificata prin deduceri procentuale din Certificatele de 
Plata, in valoare procentuala de 25% din totaful sumelor aferente punctelor (a), (b) ~i (c) 
din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] (cu excep\ja cazului in care o alta valoare 
procentuala este specificata in Acordul Contractual), pana cand plata in avans este 
justificata integral. 

La tncheierea fiecarui an bugetar Antreprenorul va transmite Beneficiarului un deviz 
justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care va confirma gradul de utilizare a avansului 
corespunzator destina\iei stabilite prin Contract. 

Clauza 47. Sume Retinute 
47.1. Sumele Retinute vor fi retinute din Certificatele de Plata, ca o metoda de plata 

aferenta obliga\iilor Antreprenorului (i) de a termina Lucrarile ~i {ii} de a remedia 
defectiunile in Perioada de Garantie. Cu exceptia cazului in care Acordul Contractual 
specifica alte valori, o valoare procentuala de 10% din totalul sumelor aferente punctelor 
(a) §i (b) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari) va fi retinutil din fiecare Certificat de 
Plata, p3na cand se atinge limita Sumelor Retinute, unde totalul Sumelor Retinute este 
egal cu 5% din Pretul Contractului la semnarea Contractului. 50% din Sumele Retinute 
vor fi integrate in primul Certificat de Plata dupa aprobarea Receptiei la Terminarea 
Lucrarilor ~i platite de catre Beneficiar. Soldul Sumetor Retinute va fi integrat in primul 
Certificat de Plata dupa aprobarea Recep\iei Finale ~i platit de catre Beneficiar. 

47.2. Antreprenorul , la alegerea sa, poate constitui ~i furniza Beneficiarului o garantie 
pentru Su me Re\inute (suportand costurile aferente) care va fi emisa de catre o institutie 
bancara autorizata sa emita asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene ~i va fi in 
forma anexata la Contract sau in orice alta forma agreata de catre Beneficiar. Garantia 
va ti irevocabila ~i va prevedea ca plata garantiei se va executa neconditionat, la prima 
cerere a Beneficiarului. Antreprenorul se va asigura ca garantia este valabila §i in vigoare 
pana la aprobarea Receptiei Finale. CuantLimul garantiei pentru Sume Retinute va fi egal 
cu valoarea cumulata a Sumelor Retinute prevazuta pentru perioada urmatoare de ~ase 
luni, in conformitate cu graficul de flux de numerar din Programul de Executie aprobat §i 
in vigoare la momentul respectiv. La intervale ulterioare, cuantumul garantiei pentru 
Sume Retinute va fi crescut progresiv pana se atinge limita Sumelor Retinute. 
Antreprenorul se va asigura ca garan\ia pentru Sume Retinute este valabila ~i Tn vigoare 
p~na la aprobarea Receptiei Finale. in orice moment pana la aprobarea Receptiei la 
Terminarea Lucrarilor, cuantumul garan1iei pentru Sume Retinute va ti mai mare sau egal 
cu valoarea cumulat~ a Sumelor Retinute. In orice moment intre aprobarea Receptiei la 
Terminarea Lucrarilor §i aprobarea Receptiei Finale, cuantumul garantiei pentru Sume 
Retinute va fi mai mare sau egal cu soldul Sumelor Retinute. 

Daca, In orice moment, Antreprenorul nu reu~e§te sa furnizeze o garantie pentru Sume 
Re\inute in conformitate cu prevederile de mai sus, Sumele Retinute vor ft deduse din 
Certificatele de Plata 9i retinute de catre Beneficiar. 

Beneficiarul va returns Antreprenorului garantia pentru Sume Retinute In mod 
corespunzator cu platile Sumelor Retinute prevazute in subclauza 47.1. 

Clauza 48. Ajustarea preturilor 
48.1. Se considera ca pre\urile din Oferta Antreprenorului: 
(a) au fost stabilite in baza celor descrise ~i aplicabile in prezentaclauza; 
(b) conform Legii relevante aplicabile la Data de Referin\a. 



Se considera ca Partile sunt satisfacute de cele prevazute ~i aplicabile in prezenta 
clauza ~i in celelalte clauze din Condi\ille Contractuale in ceea ce prive~te ajustarea 
preturilor, inclusiv in cazul in care aceste prevederi nu aslgura o compensatie totals 
pentru cre§terea sau diminuarea pretului elementelor constitutive ale Ofertei. 

48.2. Cu excepUa cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, daca 
Durata de Executie la semnarea Contractului este mai mica sau egalfl cu 365 de zile, 
preturile din Contract vor fi considerate ca fiind ferme ~i nu vor fi ajustate decat in cazul 
prevazut la subclauza 48.8. 

48.3. Cu excep1ia cazului Tn care este prevazut altfel in Acordul Contractual, daca 
Durata de Executie la semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile, se va 
considera cA preturile din Oferta Antreprenorului au fost stabilite in baza condi\iilor de 
preturi ~i piata in vigoare la Data de Referinta ~i sumele platibile Antreprenorului vor fi 
ajustate pentru cre§terea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale 
Ofertei, al c~ror efect se reflecta in cre~terea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a 
fundamentat Pretul Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare la lucrarile evaluate pe 
baza Costului (cum ar fr cele aferente Sumelor Provizionate) sau a preturilor curente. 
Aceasta ajustare va fi determinata prin aplicarea formulei prevazute in aceasta clauzc'i. 

48.4. Formula de ajustare a pre\urilor este o formula polinomial~ de tipul: 

An = av + m * Mn I Mo + f * Fn I Fo + e * En I Eo, 

unde: 
- "An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate 

pentru lucr~rile realizate In luna "n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 
[Situatia de Lucrari]. exclusiv lucrarile evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente); 

- "av" este un coeficient fix §i reprezinta valoarea procentuala a pla1ii in avans fata de 
Pretul Contractului; 

- "m", 11f', "e" sunt coeficien!i care reprezinta ponderea estimata a fiecarui element 
relevant de cost tn executia Lucrarilor. Elementele de cost reprezinta resurse relevante 
cum ar fi forta de munca, utilaje ~i materiale; 

- "Fn", "En", "Mn" sunt indicii curenti de preVcost sau preturile de referinta pentru luna 
"n", exprimati in moneda Contractului, dupa cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile 
inainte de ultima zi a lunii "n". lndicii de pret sau preturile de referinta sunt aferente 
elementelor de cost relevante. 

- "Lo", 0 Eo", "Mo•t sunt indicii de pretfcost de baza sau preturile de referinta, exprimati 
in moneda Contractului, aplicabile la Data de Referin\a. 

lndicii de preVcost §i/sau pre1urile de referinta, incluslv sursa acestora ~i orice 
informatie necesara pentru a determina cu certitudine definitia Jor, precum ~i ponderea 
acestora vor fi stabiliti de catre Beneficiar In tabelul datelor de ajustare din Acordul 
Contractual. Se va verifica urmatoarea ecuatie: av+ m + f + e = 1. 

Tn cazul in care un indice de prevcost curent sau un pret de referinta pentru luna 
respectiva nu este disponibil (sau valoarea lor nu este definitiva), se va folosi ultimul 
indice sau pret disponibil iar ajustarea va fi recalculata atunci cand indicele sau pre1u1 va 
fi disponibil (respectiv cand valoarea !or va deveni definitiva). 

48.5. Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 ~i in cazul in care tabelul 
datetor de ajustare din Acordul Contractual nu este completat de catre Benefrciar, se va 
folosi un singur indice de cost ~i formula aplicabila va ti: 

An = av+ (1 - av)* In I lo, 



unde: 
- "An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate 

pentru lucrarile realizate in luna "n" (sumele aferente punctului (a} din subclauza 50.1 
[Situatia de Lucrari}, exclusiv lucrarile evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente); 

- "av" este valoarea procentuala a platii in avans fata de Pretul Contractului; 
- "In" este indicele de cost Tn constructii - total publicat de lnstitutul National de 

Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile 
inainte de ultima zi a lunii "n". Valoarea aplicabila a acestui indice pentru luna ianuarie 
2017este113,8. 

- "lo" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referin\a. 

48.6. Pentru lucrari executate dupa aprobarea Receptiei la Terminare, indicii curen\i 
de preVcost vor avea valorile aplicabile la data Receptiei. Aceste valori nu var mai ti 
modificate. 

48.7. Daca Antreprenorul nu finalizeaza Lucrarile in Durata de Executie dupa cum 
poate fi prelungita In conformitate cu prevederile clauzei 35 lPrelungirea Duratei de 
Executie], ajustarea preturilor dupa finalul Duratei de Executie va fi facuta utilizAnd: 

(a) coeficientul de actualizare (Pn} calculat in baza indicilor de prettcost sau preturilor 
de referinta cu 60 de zile inainte de ultima zl din Durata de Executie; sau 

(b} coeficientul de actualizare (Pn) calculat Tn baza indicilor de preVcost sau preturilor 
de referinta curente, 

fn functie de cea dintre situatiile de mai sus care este cea mai favorabila pentru 
Beneficiar. 

48.8. Valoarea Contractului va fi ajustata pentru a tine seama de orice cre~tere sau 
diminuare a Costului rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi ~i 
abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate ulterior Datei de Referinta, care 
II va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obligatiilor sale potrivit prevederilor 
Contractului. 

Daca Antreprenorul inregistreaza intlirzieri ~i/sau se produc costuri suplimentare ca 
rezultat al modificarii Legii, Antreprenorul va fi indrepta\it, cu condi\ja respectarii 
prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la: 

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru lntarziere potrivit prevederilor clauzei 35 
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, §i 

(b} plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 557 [Costuri 
suplimentare]. 

In cazul in care modificarea Legii rezulta in diminuarea Costului suportat de 
Antreprenor, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b 
[Revendicarile Beneficiarului), la diminuarea corespunzatoare a Valorii Contractului. 

Prevederile prezentei subclauze nu se var aplica daca cre§terea sau diminuarea 
Costului rezultat din modificarea Legii este luata in considerare prin evolutia indicilor de 
prevcost sau preturilor de referinta relevante ~i aplicabile, stabilite in cadrul prezentei 
clauze. 

Clauza 49. Grafrcul de E,alonare a Platilor fi Sume Provizionate 
49.1. Pretul Contractului, cu exceptia Sumelor Provizionate, reprezinta o suma 

forfetara. Graficul de E§alonare a Platilor va detalia modalitatile In care aceasta suma 
forfetara va fi platita. Aceste modalitati vor include: 

(a) defalcarea sumel forfetare 1n sume sau procente aferente unor parti de Lucrari sau 
unor faze de proiectare ~i/sau executie a Lucrarilor; 



(b) stabilirea condi1iilor Tn care fiecare parte de Lucrari sau faza de proiectare ~i/sau 
executie a Lucrarilor va deveni platibHa. 

Cu exceptia cazurilor expres prevazute in Conditiile Contractuale, Antreprenorul nu va 
fi indrepta\it sa solicite o cre§tere a sumei forfetare invocAnd motivul ca lucrarea sau 
serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decat anticipat initial, §i, de 
asemenea, Beneficiarul nu va fi indrepta\jt sa solicite o diminuare a pretului forfetar 
invocand motive opuse celor mentionate mai sus. 

49.2. in scopul emiterii Certificatelor de Plata pe parcursul executarii Contractului pana 
la aprobarea Receptiei la Terminarea tuturor Lucrarilor, Supervizorul va evalua valoarea 
contractuala a Lucrarilor executate (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) la 
momentul respectiv in conformitate cu metoda prevazuta in Graficul de E§alonare a 
Platilor. De asemenea, Supervizorul va folosi o metoda alternativa de evaluare a partllor 
din Lucrarile Permanente executate la acel moment (inclusiv Documentele 
Antreprenorului), folosind listele de cantitati din Documentele Antreprenorului, masurarea 
acestor cantitati real executate ~i preturile unitare transmise de catre Antreprenor potrivit 
prevederilor clauzei 18 [Structura detaliata a pre\ului] sau alte preturi unitare relevante, 
cum ar fi preturi de pia\a. Daca aplicarea stricta a metodei prevazute in Graficul de 
E~alonare a Platilor ar cauza ca valoarea contractuala a Lucrarilor executate sa fie 
semnificativ mai mari decat valoarea partilor din Lucrarile Permanente executate la acel 
moment, valoare stabilita de catre Supervizor in conformitate cu metoda alternativa 
prevazuta mai sus, Supervizorul va fi indreptatit sa retina temporar aceasta diferenta din 
Certificatul aferent de Plata, transmi\and Antreprenorului detaliile justificative. Sumele 
retinute temporar vor deveni platibile in masura in care diferenta intre valoarea Lucrarilor 
executate evaluata cu metoda stabilita in Graficul de E~alonare a Platilor !]i valoarea 
Lucrarilor Permanente executate stabilita de catre Supervizor in conformitate cu metoda 
alternativa prevazuta mai sus se reduce. Orice sold ramas retinut temporar in 
conformitate cu prevederile prezentei subclauze va deveni platibil in primul Certificat de 
Plata emis dupa aprobarea Receptiei la Terminarea tuturor Lucrarilor. 

Pentru evitarea oricarui dubiu, daca valoarea contractuala a Lucrarilor executate 
(aplicand metoda prevazuta in Graficul de E~alonare a Pla\ilor) este, in orice moment 
inainte de aprobarea Recep\jei la Terminarea tuturor Lucrc1rilor, mai mica decat valoarea 
Lucrarilor Permanente executate stabilita de catre Supervizor in conformitate cu metoda 
alternativa prevazuta mai sus, Certificatul de Plata aferent va fi emis in conformitate cu 
metoda stabilita in Graficul de E!]alonare a Platilor. 

49.3. Sume Provizionate 
Fiecare Suma Provizionata va fi folosita, integral sau partial, doar in conformitate cu 

instructiunile Supervizorului. Pentru fiecare Suma Provizionata, Antreprenorul, cu 
respectarea procedurilor de achizitii stabilite de catre Beneficiar, va achizitiona, in 
conformitate cu instruc}iunile Supervizorului ~i cu destinatia prevazuta a Sumei 
Provizionate, Echipamente, Materials, Lucrari sau servicii, iar valoarea acestora va fi 
inclusa in Valoarea Contractului ~i va consta in: 

(a) sumele reale platite (sau care trebuie platite) de catre Antreprenor. ~i 
(b) o suma pentru cheltuielile indirecte ~i profit, calculata ca o valoare procentuala de 

5% din aceste sume (sau alta valoare procentuala daca este prevazut astfel 7n Acordul 
Contractual). 

La solicitarea Supervizorului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri ~i 
chitante justificative. 

Pentru evitarea oricarui dubiu, in masura in care Sumele Provizionate sunt stabilite de 
catre Beneficiar, responsabilitatea pentru suficienta Sumelor Provizionate pentru 
destinatia prevazuta este in responsabilitatea Beneficiarului. 



Clauza 50. Plati 
50.1. Situatia de Lucrari 
Du pa Data de f ncepere, lunar, Antreprenorul va transmite Supervizorului, In patru 

exemplare, Situatia de Lucrari in care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul 
se considers indreptatit, impreuna cu documentele justificative. 

Situatia de Lucrari va cuprinde: 
(a) valoarea estimata contractuala pentru toate Lucrarile executate pana la sfa~ilu l 

lunii (inclusiv Modificarile, Sume Provizionale ~i/sau Documentele Antreprenorului 
elaborate), din care va fi scazuta valoarea corespunzatoare inclusa in precedenta Situatie 
de Lucrari; 

(b) sume de adaugat sau de scazut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu 
prevederile clauzei 48 [Ajustarea preturilor]; 

(c) sume de adaugal sau de scazut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu 
prevederile clauzei 47 [Sume Re1inute]; 

( d) sume de adaugat sau de scazut aferente platii Tn avans ~i justificarea acesteia In 
conformitate cu prevederile clauzei 46 [Plata in avans]; 

(e) sume de adaugat sau de scazut pentru Echipamente §i Materiale, potrivit 
prevederilor subclauzei 50.2; 

(f) orice alte adaugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului 
sau in alt tel, inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari §i Decizii] §i 70 
[Dispute ~i arbitraj]. 

Situatia de Lucrari va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate 
cu prevederile anexefor privind plata directa a subcontractelor anexate Contractului. 

Orice Situatie de Lucrari, potrivit prevederilor prezentei subclauze, va ti semnata de 
catre Reprezentantul Antreprenorului. Tn caz contrar, Situatia de Lucrarl va ti nula ~i fara 
efect. 

Antreprenorul nu va solicita in cadrul Situatiilor de Lucrari ~i Supervizorul nu va certifica 
la plata sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral ~i in forma finala 
documentele justificative necesare, stabilite in mod rezonabil de catreSupervizor. 

50.2. Antreprenorul va ti indreptatit la plata unor sume cu privire la Echipamentele §i 
Materialele aduse pe $antier sau in alt loc aprobat de Supervizor, in vederea executarii 
Lucrarilor Permanente dar inca neincorporate i n Lucrarile Permanente in urmatoarele 
conditii: 

(a) Echlpamentul ~i Materialele sunt prevazute in lista aferenta din Acordul Contractual 
~i sunt livrate in cantita\i rezonabile in raport cu prevederile Contractului; 

(b) Echipamentul !?i Materialele sunt conforme cu prevederile Cerin\elor Beneficiarului 
~i ale Oocumentelor Antreprenorului pentru Lucrarile Permanente ~i organizate in loturi 
pentru a putea fi recunoscute de Supervizor; 

(c) Echipamentul ~i Materialele sunt depozitate ~i protejate corespunzator impotriva 
pierderii, daunei sau deterlorarii; 

(d) Echipamentul ~i Materialele se afla in proprietatea Beneficiarului in conformitate cu 
prevederile clauzei 43 [Dreptul de proprietate asupra Materialelor ~i Echipamentelor]; 

(e) Antreprenorul pastreaza inregistrari adecvate cu privlre la comanda, livrare, facturi , 
plate, depozitare, testare ~i folosire in executarea Contractului a Echipamentului ~i 
Materialelor, Tn forma acceptata de Supervizor iar aceste inregistrari sunt disponibile 
pentru analiza de catre Supervizor; 

(f) sumele care urmeaza sa fie platite vor fi echivalentul a 80% din costul stabilit de 
catre Supervizor pentru Echipamentul ~i Materialele respective (fAra transportul §i 



livrarea, fara TVA), tinand cont de documentele mentionate la punctul (e} de mai sus ~i 
de valoarea de contract pentru Echipament §i Materiale. 

Sumele platite ln conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fl deduse din 
Situatia de Lucrari (i) la momentul cand Echipamentul §i Materialele sunt incorporate in 
Lucrarile Permanente §i valoarea lor contractuala este inclusa in sumele aferente 
punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], (ii) in cazul in care condi\iile de mai 
sus nu ar mai fl indeplinite §i (iii) in caz de deteriorari, daune sau pierderi, inclusiv pierderi 
tehnologice. 

50.3. Certificatul de Pia~ 
Supervizorul va verifica Situa\iile de Lucrari transmise de catre Antreprenor ~i, .in 

termen de 30 de zile de la primirea Situatiei de Lucrari, va emite un Certificat de Plata 
catre Beneficiar, cu o copie transmisa Antreprenorului. Termenul de 30 de zile nu poate 
fi prelungit fara acordul Antreprenorului. Certificatul de Plata va avea aceea~i structura 
ca Situa\iile de Lucrari, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanti daca este cazul. 
La stabilirea valorilor aferente punctului (a} al Certificatului de Plata, Supervizorul va 
actiona in conformitate cu prevederilor subclauzei 49.2. Prin emiterea unui Certificat de 
Plata, Supervizorul certifica, pe proprie raspundere, faptul ca sumefe solicitate la plata 
sunt 1n conformitate cu prevederile Contractului ~i corespund cu lucrari, servicii ~i articole 
reale ~i conforme cu prevederile Contractului. 

Supervizorul nu va certifica la plata sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat 
integral ~i in forma finala documentele justificative necesare, stabilite in mod rezonabil de 
catre Supervizor. 

Supervizorul, prin orice Certificat de Plata, poate efectua orice amendamente ~i 
modificari justificate oricarui Certificat de Plata anterior eliberat. 

Daca Antreprenorul nu a reu~it sau nu reu~e~te sa execute o lucrare sau sa respecte 
o obligatie, fiind notificat de catre Supervizor in acest scop, Supervizorul este indreptatit 
sa retina valoarea acestei lucrari sau obligatii pana la terminarea lucrarii sau indeplinirea 
obligatiei. Atunci cand stabile~te valoarea unei obligatii neindeplinite sau nerespectate, 
Supervizorul va lua in considerare, cu titlu de referinta. valorile mentionate in Acordul 
Contractual, daca exista, adaptandu-le dupa caz. 

Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau In alt 
mod, Supervizorul nu este Tndrepta\jt sa emita un Certificat de Plata care ar face ca 
valoarea cumulata aprobata pentru plats sa depa~easca Pretul Contractului, dupa cum 
poate fi revizuit prin act adi1ional. 

50.4. Plata 
Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor 1n termen de 30 de zile de 

la primirea Certificatului de Plata, in conformitate cu urmatoarele condi\ii: 
(a) fara a cauza vreo intarziere in termenul de plata, Beneficiarul este indreptatit sa 

corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Plata. Beneficiarul va notifica imediat 
Antreprenorul despre orice corectie aritmetica aplicata la valoarea Certificatului de Plata 
emis de catre Supervizor. Aceste corectii aritmetice se var face fara a lua in considerare 
prevederile clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului]; 

(b) incepand cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului de Plata de catre 
Supervizor, Antreprenorul va emite catre Beneficiar o factura in valoarea specificata in 
Certificatul de Plata corespunzator, dupa cum poate fi corectata in conformitate cu cele 
de mai sus. Factura va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti Tn conformitate 
cu prevederile anexelor privind plata directa a subcontractelor anexate Contractului. 
Pentru evitarea oricarui dubiu, in llpsa unei facturi corespunzatoare, o plata nu va fi 
considerata ca datorata. 



in cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu Certificatul de Plata emis de catre 
Supervizor sau cu o parte a acestuia, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii 
prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], sa deduce sumele plstite dar 
nedatorate din sumele platibile de catre Beneficiar Antreprenorului sau sa primeasca 
rambursarea acestor sume de catre Antreprenor in termen de 30 de zile de la 
transmiterea de catre Beneficiar a unei note de debit. 

Clauza 51. Plata finala 
51 .1. Situatia finala de Lucrari 
ln termen de 45 de zile de la aprobarea Recep\iei Finale, Antreprenorul va transmite 

Supervizorului, in patru exemplare, Situa\ia finala de Lucrari, impreuna cu documentele 
justificative. Situatia finala de Lucrari va cuprinde: 

(a) valoarea finala contractuala pentru toate Lucrarlle executate (inclusiv Modificarile, 
Sume Provizionate ~i/sau Documentele Antreprenorului elaborate), de la care va fi 
scazuta valoarea corespunzatoare a lucrarilor platite anterior, 

(b) sume finale de adaugat sau de scazut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu 
prevederile clauzei 48 [Ajustarea preturilor], 

(c) sume finale de adaugat sau de scazut aferente Sumelor Retinute Tn conformitate 
cu prevederile clauzei 47 [Sume Re\inute]. 

(d) sume finale de adaugat sau de scazut aferente platii in avans ~i justificarea acesteia 
in conformitate cu prevederile clauzei 46 [Plata tn avans] 1 

(e) sume finale de ad~ugat sau de scazut pentru Echipamente ~i Materiale, potrivit 
prevederilor subclauzei 50.2; 

(f) orice alte sume pe care Antreprenorul se considera Tndreptatit sa le primeasca 
potrivit prevederilor Contractului sau in alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 
[Revendicarl r?i DeciziiJ ~i 70 [Dispute ~i arbitraj]. 

Situatia flnala de Lucrari va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti In 
conformitate cu prevederile anexelor privind plata directa a subcontractelor anexate 
Contractului. 

Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fat~ de Antreprenor in niciun fel sau pentru 
nicio problema in legatura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu execu\ia 
Lucrarilor, cu excepi;a cazului in care Antreprenoru/ a inclus in mod expres sume In 
aceasta privinta in punctul (f) al Situa\jei finale de Lucrari. 

in cazul in care Antreprenorul nu emite Situatia finala de Lucrari in termenul prevazut, 
Supervizorul va emite un Certificat final de Plata in conformitate cu·prevederile subclauzei 
51.2 [Certificatul final de Plata]. 

51.2. Certificatul final de Plata 
Tn 30 de zile de la transmiterea Situatiei finale de Lucrari sau de la data la care ar ti 

trebuit sa fie emisa Situatia finale de Lucrari, Supervizorul va emite un Certificat final de 
Plata catre Beneficiar, cu o copie transmisa Antreprenorului. Certificatul de Plata va avea 
aceea~i structura ca Situatiile de Lucrari, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanti 
daca este cazul, cu exceptia punctului (f) care va avea urmatorul continut: 

(f) sume de adaugat sau de scazut aferente valorii finale, agreate de Parti sau Decisa 
de catre Supervizor, a tuturor sumelor aferente unor Revendicari potrivit prevederilor 
clauzei 69 [Revendicari ~i DeciziiJ. 

Tn cazul in care Beneficiarul ~i/sau Antreprenorul nu sunt de acord cu Certificatul final 
de Plata, oricare dintre Parti va transmite o notificare de dezacord in conformitate cu 
prevederile subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord], in termenul ~i conditiile prevazute 
in subclauza respectiva. 



Chiar daca o notificare de dezacord este notificata, pentru P~'1ile din Certificatul final 
de Plata asupra carora Partile sunt de acord se va face plata in conformitate cu 
prevederile subclauzei 50.4 [Plata]. 

in cazul unui acord al Partilor fi in cazul in care nu a fast emisa o notificare de dezacord 
in termenul stabilit, valoarea Certificatului final de Plata reprezinta incheierea tuturor 
obligaimor financiare in cadrul Contractului. Beneficiarul nu va mai avea nicio obliga\ie 
fata de Antreprenor in niciun tel sau pentru nicio problema in legaturA cu sau potrivit 
prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor ~i Antreprenorul va fi decazut din 
dreptul sau de a primi vreo plata suplimentara. Prezenta subclauzA nu va limita 
responsabilitatile Beneficiarului privind obligatiile sale de despagubire in caz de frauda, 
gre~eala deliberata sau comportament necorespunzAtor. 

51.3. Plata finala 
Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen de 30 de zile de 

la primirea Certificatului final de Plata, in conditiile in care nu exista dispute cu privire la 
acest Certificat, 1n conformitate cu urmatoarele conditii: 

(a) fara a cauza vreo intarziere in termenul de plate, Beneficiarul este indreptatit sa 
corecteze, fara alte formalitati. erorile aritmetice din orice Certificat final de Plata. 
Beneficiarul va notifies imediat Antreprenorul despre orice corectie arftmetrca aplicata la 
valoarea Certificatului final de Plata emis de catre Supervizor; 

(b) incepand cu zlua a 15-a de la data emiterii Certificatului final de Plata de catre 
Supervizor, Antreprenorul va emite catre Beneficiar o factura Tn valoarea specificata in 
Certificatul final de Plata corespunzator, dupa cum poate fl corectata in conformitate cu 
cele de mai sus. Factura va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in 
conformitate cu prevederile anexelor privind plata directa a subcontractelor anexate 
Contractului. Pentru evitarea oricarui dubiu, in lipsa unei facturi corespunzatoare, plata 
finale nu va fi considerata ca datorata. Atunci cand o dispute cu privire la Certificatul final 
de Plata este solutionata, in final, potrivit prevederilor clauzei 70 [Dispute ~i arbitraj], 
Beneficiarul va plati orice sume datorate fara intarziere. 

Clauza 52. Plati directe catre Subcontractanti 
52.1. Tn cazul in care un Subcontractant i~i exprima, in conformitate cu prevederile 

Legii, optiunea de a fi pJatit direct, subcontractul anexat la Contract va contine o anexa 
specifica privind plata directa, prin care Antreprenorul ~i Subcontractantul vor (i) 
consemna aceasta optiune, (ii) preciza contul bancar al Subcontractantului ~i (iii) indica, 
pentru fiecare articol din Graficul de E~alonare a Platilor aferent partii de Lucrari pentru 
care este desemnat Subcontractantul, partea din suma sau procentul corespunzator 
aferent Subcontractantului, precum ~i modul de tratare ~i aplicare al elementelor listate 
la punctele (a)-(f) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] In raport cu Subcontractantul, 
astfel incat sa fie stabilita metoda concrete de evaluare ~i certificare a paftii din fiecare 
plata efectuata de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzelor 50 [Plati] ~i 51 
{Plata finala] aferenta Subcontractantului. Aplicarea de catre Beneficiar a prevederilor 
aferente platii directe a Subcontractantilor conduce doar la defalcarea platllor efectuate 
de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzelor 50 [Plati] ~i 51 [Plata finala] 
intre Antreprenor ~i Subcontractanti. fara nicio alta modificare. in caz contrar, anexa 
privind plata directa a fiecarui subcontract devine nula. 

Pentru evitarea oricarui dubiu, introducerea de catre Antreprenor, in punctul (a) al unei 
Situatii de Lucrari, a unei sume aferente unei parti din Lucrari executate de catre un 
Subcontractant este considerata confirmarea de catre Antreprenor a prestatiei 
corespunzatoare a Subcontractantului respectiv. 



Cu conditia respectarii prevederilor definite in paragraful de mai sus ~i pana cand 
Subcontractantul este inlocuit, daca este inlocuit, Beneficiarul va tine cont de acordul 
dintre Antreprenor ~i Subcontractant ~I va efectua plati directe catre Subcontractant. 
Aplicarea de catre Beneficiar a prevederilor aferente platii directe catre Subcontractant 
este singura obligatie a Beneficiarulul in raport cu prevederile subcontractului. Cu 
exceptia cazului in care Beneficiarul nu T~i indepline~te aceasta obligatie, Antreprenorul 
~i fiecare Subcontractant vor despagubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului !ii agentii 
acestuia ~i se vor asigura ca nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere ~i 
cheltuiala generata de sau in legatura cu fiecare subcontract. 

Tn cazul in care se constata, prin amendarea sau modificarea de catre Supervizor intr
un Certificat de Plata a unor sume certificate anterior, necesitatea recuperarii de la un 
Subcontractant a unei sume platite direct de catre Beneficiar catre acel Subcontractant, 
§i daca suma nu este dedusa din sumele platibile de catre Beneficiar Subcontractantului, 
va fi platita de catre Subcontractant in termen de 30 de zile de la transmiterea de catre 
Beneficiar a unei facturi. Tn cazul in care Subcontractantul nu efectueaza o astfel de plata 
in termenul stabilit, Beneficiarul va recupera suma respectiva de la Antreprenor. 

Clauza 53. Plati intarziate 
53.1. Daca Antreprenorul nu prime~te o plata datorata, integral, in termenul prevazut 

la clauza 50.4 [Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata finals), Antreprenorul, fara alte 
formalitati decat transmiterea catre Beneficiar a unei facturi detaliate in termen de 60 de 
zile de la primirea integrala a platii, va fi indreptatit sa primeasca plata unor dobanzi 
pentru Tntarziere in efectuarea platilor, calculate lunar pentru suma neplatita in termen. 

Aceste dobanzi pentru intarziere In efectuarea platilor vor fi calculate pe baza ratei 
anuale dupa cum urmeaza: 

(a) rata dobanzii de referin\a a Bancii Nationale a Romanlei, atunci cand moneda de 
plata este leul romanesc, sau 

(b) rata dobanzii de referinta a Bancii Centrale Europene, atunci cand moneda de plata 
este euro, sau 

(c) rata echivalenta a bancii centrale a statului respectiv sau a lnstitu\iei echivalente, 
atunci cand moneda de plata este alta decat leul romanesc sau euro, 

la care se adauga 8 (opt) puncte procentuale. 
Dob~nda va fi datorata pentru perioada dintre expirarea termenului de plata §i data la 

care contul Beneficiarului este debitat. 

Clauza 54. Plati catre terti 
54.1. Beneficiarul va efectua plati datorate Antreprenorului catre terti doar dupa o 

cesiune realizata in conformitate cu prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau in conformitate 
cu prevederile clauzei 52 [Plati directe catre Subcontractanti]. 

54.2. Tn cazul unui sechestru legaJ impus Antreprenorului ce afecteaza pla\jle scadente 
de primit de catre Antreprenor in baza Contractului ~i fara a prejudicia termenul prevazut 
la clauza 53 [Plati intarziate], Beneficiarul va avea la dispozitie 30 de zile, de la data la 
care prime~te notificarea disparitiei definitive a impedimentului de plata, pentru a relua 
platile catre Antreprenor. 

Clauza 55. Costuri suplimentare 
55.1. Antreprenorul va ac\iona in mod diligent pentru a preveni, in masura posibila, 

apari\ia unor costuri suplimentare. Cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a 
{Revendicarile Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de 
dezacord] in cazul in care, in conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul a 



em is o Decizie cu privire la Costuri suplimentare fara ca o Revendicare a Antreprenorului 
sa fl fost notificata, Antreprenorul va ft indreptatit la plata unor Costuri suplimentare daca 
~i in masura in care Antreprenorul suporta costuri suplimentare datorita uneia din 
urmatoarele cauze: 

(a) Ordine Administrative care nu se datoreaza culpei Antreprenorului, inclusiv 
Modificari (in cazul in care nu s-a convenit altfel in cadrul Modificarii), cu exceptia 
Modificarilor aferente subclauzei 37.11; 

(b) neindeplinirea de catre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatiilor care 
le revin prin Contract; 

(c) orice suspendare a Lucrarilor care nu se datoreaza culpei Antreprenorului sau 
vreunui rise in responsabilitatea Antreprenorului; 

(d) forta majora; 
(e) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditiilor 

Contractuale, indrept~te~te Antreprenorul la plata de catre Beneficiar a unor Costuri 
suplimentare, inclusiv cu titlu de despagubiri, ~i care nu se datoreaza culpei 
Antreprenoru lui. 

Pentru evitarea oricflrui dubiu, in cazul in care Antreprenorul nu respecta prevederile 
clauzei 69a [Revendicarile AntreprenoruluiJ, respectiv a prevederilor subciauzei 69c.5 
[Notificarea de dezacord] in cazurile relevante, Antreprenorul va fi decazut din dreptul 
sau de a primi plata unor Costuri suplimentare. 

55.2. Existenta unor Costuri suplimentare in sensul Conditiilor Contractuale necesita 
ca Antreprenorul sa aduca dovada ca: 

(a) aceste Costuri au fost suportate sau vor fi suportate, in mod rezonabil, de catre 
Antreprenor. Pentru evitarea oricarui dubiu: (i) un Cost nu poate include profitul 
Antreprenorului, (ii) un simplu rise de cheltuieli nu reprezinta un Cost, (iii) pierderea de 
profit nu este un Cost; 

(b) aceste Costuri suplimentare sunt datorate in mod clar cauzei invocate ~i nu ar fi 
fost suportate fara aceasta cauza; 

c) aceste Costuri suplimentare sunt fundamentate pe baza inregistrarilor 
Antreprenorului, care vor include in mod obligatoriu ~i datele financiare, cantabile ~i altele 
asemenea, referitoare la costurile suportate sau care vor fi suportate de catre 
Antreprenor. 

Clauza 56. incetarea responsabilitatii Partilor 
56.1. Aprobarea Receptiei Finale confirma Tndeplinirea obligatiilor Antreprenorului de 

a proiecta, executa ~i termina Lucrarile ~i de a remedia orice defectiune Tn Perioada de 
Garantie. Totu~i. dupa aprobarea Receptiei Finale, fiecare Parte va avea 
responsabilitatea de a indeplini orice obligatie care ramane neTndeplinita la data 
Receptiei. in conformitate cu prevederile Legii ~i ale Contractului. In scopul stabilirii naturii 
~i volumului obligatiilor neindeplinite, Contractul se va considera a ti in vigoare. 

56.2. Aprobarea Receptiei Finale nu va aduce atingere raspunderii Antreprenorului 
prevazute de Lege pentru vicii ale Lucrarilor. 

56.3. Beneficiarul nu va mai avea nicio obliga\je fata de Antreprenor in niciun fel sau 
pentru nicio problema tn legatura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia 
Lucrarilor dupa efectuarea platii finale in conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 
[Plata finala]. 

56.4. Fara a lua in considerare prevederile prezentei clauze, o Parte va despagubi 
cealalta Parte pentru orice pierderi sau daune cauzate acestei Parti ~i generate de frauda 
sau gre§eala deliberata comise de prima Parte, fara a implica vreo culpa a celeilalte Parti. 



RECEPJIE ~I PERIOADA DE GARANTIE 

Clauza 57. Principii generate 
57.1. Verificarea ~i testarea Lucrarilor de catre Supervizor §i/sau Beneficiar in 

pregatirea Receptiei la Terminarea Lucrarilor sau a Receptiei Finale se vor efectua in 
prezenta Antreprenorului. Absenta Antreprenorului nu constituie lm impediment pentru 
verificare cu condi\ia ca Antreprenorul sa fi fost notificat corespunzator cu eel putin 30 de 
zile inainte de data verificarii. 

57.2. Daca circumstantele exceptionale sau meteorologice fac imposibile evaluarea 
starii Lucrarilor §i/sau testarea acestora in pregj!Jtirea Receptiei la Terminarea Lucrarilor 
sau a Receptiei Finale, Supervizorul, dupa consultarea, in masura posibilului, a 
Antreprenoru/ui. va Tntocmi o declaratie prin care se certifica imposibilitatea. Se vor 
efectua verificarea §i testarea in termen de 30 de zile de la data la care aceasta 
imposibilitate inceteaza. Antreprenorul nu va invoca aceste circumstante pentru a evita 
obligatia prezentarii Lucrarilor intr-o stare corespunzatoare. 

Clauza 58. Teste la Terminare 
58.1. Lucrarile nu vor fi receptionate pana nu se efectueaza verificarile §i Testele la 

T erminare prevazute in Contract. Prevederile subclauzei 41.2 se vor aplica in mod 
corespunzator, cu exceptia cazului in care testele sunt efectuate de catre Beneficiar cand 
nu se vor aplica decat punctele (b)~i (c) din subclauza respectiva. Antreprenorul va aduce 
la cuno§tinta Supervizorului data cand pot fi lncepute verificarile ~i Testele la Terminare. 

58.2. Tn urma verificarii §i testarii, Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire la 
rezultatul Testelor la Terminare. in conformitate cu prevederile notificarii ~i in termenul 
prevazut de aceasta, Lucrarile care nu corespund specificatiilor ~i conditiilor din Contract 
vor fi demolate ~i reconstruite de Antreprenor sau reparate. Daca Antreprenorul nu 
respecta prevederile notificarii , Beneficiarul poate alege, printr-o notificare transmisa 
Antreprenorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69b [Revendicarile 
Beneficiarului], sa efectueze aceste demolari, reconstruiri sau reparatii, direct sau prin 
terti, pe costul Antreprenoru/ui. Supervizorul poate solicita de asemenea demolarea ~i 
reconstruirea sau reparatia oricarei Lucrari in care s-au utilizat Materiale f?i/sau 
Echipamente neconforme cu prevederile Contractului, sau care au fost executate In 
perioadele de suspendare prevazute la clauza 38 [Suspendare]. 

Clauza 59. Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor 
59.1. in cazul in care Contractul prevede ca Lucrarile se executa in regim de continuare 

a utilizarii (inclusiv a traficului), prevederile subclauzelor 59.2 !}i 59.3 nu se vor aplica. Tn 
acest caz, Antreprenorul va transmite o notificare Supervizorului dupa ce o parte a 
Lucrarii este finalizata !}i functionala in conformitate cu prevederile Contractului. Cu 
exceptia cazului in care notificarea Antreprenorului este respinsa, cu motive detaliate, de 
catre Supervizor in termen de 15 zile de la primire, Beneficiarul va fi responsabil pentru 
ingrijirea acestei parti incepand cu data inceperii utilizarii care va ti a 30-a zi de la data 
primirii notificarii Antreprenorului. 

59.2. Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrarilor (altfel dec§t ca masura temporara 
specificata in Contract sau convenita de catre ambele Paf1i) pana la aprobarea Receptiei 
la Terminarea Lucrarilor pentru aceasta parte. Daca Beneficiarul utilizeaza o parte a 
Lucrarilor inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucr~rilor, Antreprenorul va 
inceta sa mai aiba responsabilitatea pentru ingrijirea acestei parti incepand cu data la 
care a inceput utilizarea acesteia, data la care responsabilitatea va trece in sarcina 
Benefici arului. 



59.3. Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri ~i/sau se produc costuri suplimentare 
ca urmare a utilizarii de catre Beneficiar a unei parti din Lucrare, alta decat utilizarea 
specificata in Contract sau convenita de ccltre Antreprenor, Antreprenorul va fi indreptatit, 
cu condi\ia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicclrile Antreprenorului}, la: 

(a} prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, ~i 

(b} plata Costurilorsuplimentare, potrivit prevederilorclauzei 55 [Costuri suplimentare]. 
59.4. Oaca Beneficiarul aproba Receptia la Terminare sau utilizeaza o parte a 

Lucrarilor, inclus!v un Sector, (altfel decat ca masura temporarA specificata ln Contract, 
sau convenita de catre ambele Parti), eventualele penalitati de intarziere potrivit 
prevederilor subclauzei 36.4 aferente terminarii Lucrarilor ramase de executat vor fi 
diminuate corespunzator. Pentru o intarziere inregistrata dupa data Receptiei la 
T erminare sau data inceperii utilizarii, reducerea proportionals a penalitatilor de intarziere 
se va calcula ca raport Tntre valoarea partii de Lucrari recepUonate sau utilizate ~i 
valoarea totala a Lucrarilor sau Sectorului de lucrari (dupa caz). Supervizorul va proceda 
in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] pentru a conveni 
sau Decide aceste proportii. 

Clauza 60. Receptia la Terminarea Lucrarilor 
60.1. Se va putea efectua Receptia la Terminare a Lucrarilor sau a unui Sector doar 

daca sunt tndeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: 
(a) Lucrarile sau Sectorul au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, 
{b) Lucrarile sau Sectorul au trecut Testele la Terminare in conformitate cu prevederile 

clauzei 58 [Teste la Terminare], 
c) Antreprenorul a indeplinit obligatiile prevazute in Contract astfel Tncat Lucrarile sau 

Sectorul sa poat~ fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea 
Lucrarilor, inclusiv dar nelimitat la obligatiile prevazute in subclauzele 9.4 §i 19.7. 

60.2. Receptia la Terminarea Lucrarilor poate fi realizata ~i pentru parti din Lucrari, in 
conditiile Legii ~i ale prezentului Contract, daca acestea sunt distincte/independente din 
punct de vedere fizic l}i functional. 

60.3. Antreprenorul va notifica Beneficiarul ~i Supervizorul cu eel putin 15 zile inainte 
ca Lucrarile sau un Sector de lucrari, sa fie, din punctul de vedere al Antreprenorului, 
terminate l}i pregatite de receptie l}i va solicita Beneficiarului efectuarea Recep\iei la 
Terminare. 

60.4. in termen de 10 zile de la data notificarii de catre Antreprenor, Supervizorul va 
verifica daca sunt intrunite conditiile de receptie l}i va emite catre Beneficiar, cu o copie 
la Antreprenor, un raport la Terminarea Lucrarilor prin care Supervizorul va recomanda 
Beneficiarului, cu motivare detaliata, admiterea, amanarea sau respingerea receptiei 
Lucrarilor. 

60.5 Beneficiarul va organiza inceperea receptiei ~i va comunica Antreprenoruluidata 
stabilita l}i componenta comisiei de receptie. Comisia de receptie va consemna 
observatiile ~i concluziile intr-un proces-verbal conform Legii. 

60.6. in termen de 5 zile dupa ce semneaza procesul-verbal, Beneficiarul va notifica 
Antreprenorul cu privire la ho1ararea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei 
la terminare, cu o copie a procesului-verbal aferent semnat de Beneficiar. in cazul 
suspendarii sau respingerii recep\iei, Beneficiarul va prezenta, in notificarea sa daca nu 
sunt prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum ~i lucrarile pe care sa le realizeze 
Antreprenorul ~i obligatiile pe care sa le indeplineasca pentru a face posibila admiterea 
receptiei In conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia ~i/sau 



finaliza lucrarile §i va 1ndeplini obligatiile, 1nainte de a transmite o noua in~tiintare potrivit 
prevederilor subclauzei 60.3. 

Tn cazul in care Beneficiarul aproba Receptia la Terminarea Lucrarilor, Beneficiarul va 
consemna, in notificarea sa daca nu sunt consemnate in procesul-verbal, (i) data la care 
Lucrarile sau Sectorul de lucrari au fost terminate in conformitate cu prevederile 
Contractului, (ii) lucrarile minore r~mase de executat ~i termenele aferente, (iii) 
defectiunile, necontormita1ile ~i alte neconcordante. cu tennenele aferente de remediere, 
(iv) Revendicarile Beneficiarului (cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b 
[Revendicarile Beneficiarului]) privind penalizari, diminuari de valori ~i altele asemenea. 

Clauza 61. Perioada de Garantie 
61.1. Antreprenorul va fl responsabil de remedierea oricarui viciu ~i oricarei deteriorari 

a unei paf1i a Lucrarilor ce se poate produce sau poate aparea in Perioada de Garantie 
§i care: 

(a) rezulta din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din 
proiectare de catre Antreprenor sau punerea in opera necorespunzatoare; ~i/sau 

(b) rezulta din orice actiune sau lipsa de actiune a Antreprenorului in Perioada de 
Garantie. 

Daca un astfel de vicju apare sau o astfel de deteriorare se produce in Perioada de 
Garantie, Supervizorul sau Beneficiarul vor notifica Antreprenorul cu privire la aceste vicii 
sau deteriorari. Notificarea va indica motivele pentru care Antreprenorul este responsabil 
de viciul sau deteriorarea. 

Tn Perioada de Garantie, Antreprenorul nu va fi responsabll pentru uzura normala a 
Lucrarilor produsa. pentru fiecare parte din Lucrari, incepand cu data de incepere a 
utilizarii partii respective de catre Beneficiar potrivit prevederilor clauzei 59 [Utilizarea 
Lucrarilor inainte de Recepi;a la Terminarea Lucrarilor] sau, daca nu exista o asemenea 
data, de la data de aprobare a Receptiei la Terminare. De asemenea, Antreprenorul nu 
va fi responsabil pentru uzura sau deteriorari care rezulta dintr-o utilizare 
necorespunzatoare a Lucrarilor. 

61.2. La primirea unei notificari emise potrivit prevederilor subclauzei 61.1 ~i in 
conformitate cu aceasta, Antreprenorul va remedia pe propriul cost orice viciu sau 
deteriorare in eel mai scurt timp posibil. 

Daca in Perioada de Garantie o defeqiune sau deteriorare nu poate fi remediata pe 
§>antier, Antreprenorul poate, in scopul repararii, transporta in afara $antierului 
componentele aferente, cu conditia depunerii unei garantii pentru valoarea de inlocuire a 
componentelor ridicate ~i cu acceptul prea/abil al Supervizorului. 

Tn cazul in care Antreprenorul considera ca nu este responsabil, in conformltate cu 
prevederile subclauzei 61.1, de viciul sau deteriorarea, Antreprenorul va remedia viciul 
sau deteriorarea in conformitate cu notificarea emisa, dar va fi indreptatit. cu conditia 
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului] la plata Costurilor 
suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentareJ. 

61.3. In cazul in care Antreprenorul nu remediaza un viciu sau o deteriorare In termenul 
prevazut in notificare, Beneficiarul: 

{a) poate executa lucrarile de remediere direct sau printr-un tert pe riscul ~i (cu condi\fa 
respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului)) costul Antreprenorului; 
sau 

(b) poate rezilia Contractul in conformitate cu prevederile ctauzei 64 [Rezilierea de 
catre Beneficiar]. 

61.4. Daca un viciu sau o deteriorare in responsabilitatea Antreprenorului potrivit 
prevederilor subclauzei 61.1 implicc} privarea semnificativa a Beneficiarului de beneficiul 



Lucrarilor (sau a unei parti de LucrAri), Beneficiarul, fara a afecta vreun alt drept al sau, 
va ti indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile 
Beneficiarului), sa recupereze toate sumele platite pentru partite de Lucrari in cauza 
Tmpreuna cu costul demontarii acestor parti ~i eliberarii 9antierului. fn acest caz, 
Antreprenorul nu va mai avea obligatia de a remedia partea sau partile respective de 
Lucrari. 

61.5. in caz de urgenta. in situatia in care Antreprenorul nu este disponibil imediat sau, 
in cazul in care a fost contactat, nu poate lua masurile impuse, Beneficiarul poate executa 
lucrarea pe costul Antreprenorului (cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b 
{Revendicarile Beneficiarului]). Beneficiarul sau Supervizorul in eel mai scurt timp posibil 
vor informa Antreprenorul cu privire la actiunea Tntreprinsa. 

61.6. Daca sunt prevazute in Cerintele Beneficiarului teste care se efectueaza in 
Perioada de Garantie, Beneficiarul va efectua aceste teste in momentele ~i conditiile 

stabilite in Cerintele Beneficiarului ~i in conformitate cu manualele furnizate de catre 
Antreprenor, potrivit prevederilor subclauzei 19.5, ~i orice indrumare pe care 

Antreprenorul este solicitat sa o asigure pe parcursul acestor teste. Beneficiarul va 
notiftca Antreprenorul despre efectuarea testelor cu 30 de zile inainte de aceste teste. 

Antreprenorul va fi indreptatit sa fie prezent la efectuarea testelor. ln cazul in care 
Antreprenorul nu participa la efectuarea testelor, Beneficiarul poate s~ inceapa 

efectuarea tor §i testele vor fi considerate ca fiind efectuate Tn prezenta Antreprenorulul. 
Daca Lucrarile sau o parte a Lucra.rilor nu tree testele, se vor aplica in mod 

corespunzator prevederile subclauzelor 61.1 , 61.2 ~i 61 .3. in urma efectuarii remedierilor 
necesare, testele vor fi repetate. 

Daca Lucrilrile sau o parte a Lucrarilor nu tree testele repetate, Beneficiarul va fi 
indreptatit. cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] 
la plata de catre Antreprenor a daunei suportate de catre Beneficiar. Daca aceasta 
situatie implica privarea semnificativa a Beneficiarului de beneficiul Lucrarilor (sau a unei 
parti de Lucrari} , Beneficiarul, fara a afecta vreun alt drept al sau, va fi indreptatit, cu 
condi\ia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile BeneficiaruluiJ, sa recupereze 
toate sumele platite pentru paf\ile de Lucrari in cauza impreuna cu costul demontarii 
acestor parti ~i ellberarii ~antierului. 

61.7. Perioada de Garantie, inainte de orice prelungire a acestei perioade potrivit 
prevederilor prezentei clauze, va fi prevazuta in Acordul Contractual. Daca Acordul 
Contractual nu prevede durata Perioadei de Garantie, aceasta durata va fi dupa cum 
urmeaza: 

- 5 ani pentru construc1iile incadrate in categoriile de importanta A ~i B, in sensul Legii; 
- 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de importan1a C, in sensullegii; 
- 1 an pentru constructiile lncadrate in categoria de importanta 0, in sensul Legii. 
Perioada de Garan\ie, pentru Lucrarile, fiecare parte a Lucrarilor receptionata separat 

sau Sector, va incepe la data aprobarii Recep\iei la Terminare a Lucrarilor, partii din 
Lucrari sau Sectorului, dupa caz. 

61.8. Beneficiarul va fi indreptatit. cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b 
[Revendicarile Beneficiarului), la prelungirea Perioadei de Garantie pentru Lucrari, parte 
din Lucrari receptionate separat sau Sector, daca ~i pentru perioada in care Lucrarile, 
partea din Lucrari sau Sector, inclusiv o componenta importanta a Echipamentelor, nu 
pot fi utilizate in scopul pentru care acestea au fost destinate, in Perioada de Garantie, 
din cauza unor defectiuni sau unor degradari (inclusiv netrecerea testelor prevazute la 
subclauza 61 .6). 



Clauza 62. Receptia Finala 
62.1. Tndeplin irea obligatiilor Antreprenorului nu se considera a fl incheiata inainte de 

aprobarea Receptiei Finale. 
62.2. La expirarea Perioadei de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor 

subclauzei 61.8), sau, in cazul in care au fost receptionate separat la terminare unele 
parti sau Sectoare, a ultimei Perioade de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit 
prevederilor subclauzei 61.8) Beneficiarul va organiza recep\ia finala ~i va comunica 
Antreprenorului data stabilita ~i componenta comisiei de receptie in conditiile Legii. 
Comisia de receptie va consemna observatiile ~i concluziile sale intr-un proces-verbal 
conform Legii. 

62.3. Tn termen de 5 zile dupa ce semneaza procesul-verbal, Beneficiarul va notifica 
Antreprenorul cu privire la hotararea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei 
finale, cu o co pie a procesului-verbal aferent semnat de Beneficiar. 

Tn cazul suspendarii sau respingerii receptiei finale , Beneficiarul, fara a afecta dreptul 
sau de a rezilia Contractul In conformitat~ cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre 
Beneficiar], va prezenta, in notificarea sa daca nu sunt prezentate in procesul-verbal, 
motiva\ia, precum ~i lucrarile pe care sa le realizeze Antreprenorul ~i obligatiile pe care 
sa le indeplineasca pentru a face posibila admiterea receptiei in conformitate cu 
prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia ~i/sau finaliza lucrarile ~i va indeplini 
obligati ile. 

Tn cazul in care Beneficiarul aproba Receptia Finala, Beneficiarul va consemna, fn 
notificarea sa daca nu este consemnata in procesul-verbal, data la care Antreprenorul ~i
a incheiat obligatiile prevazute in Contract (sau datele in cazul in care au fost recep\ionate 
separat, la terminare, parti din Lucrari sau Sectoare), fara a prejudicia prevederile clauzei 
56 [Tncetarea responsabilitatii Partilor]. 

62.4. Procesul-verbal de Receptie Finala semnat de catre Beneficiar va fi singurul 
document considerat a certifica Recep\ia Finala a Lucrarilor. 

iNC.i.LCAREA CONTRACTULUI $1 REZILIERE 

Clauza 63. incilcarea Contractului 
63.1. Oricare dintre Parti incalca Contractul atunci cand nu i§oi indepline~te obligatiile 

conform prevederilor Contractului. 
63.2. Cand se produce o incalcare a Contractului, Partea vatamata prin incalcare este 

indreptatita, in masura ~i in conditiile prevazute in Conditii/e Contractuale, la urmatoarele 
remedii: 

(a) (in cazul 1ncalcarii Contractului de catre Antreprenor) transmiterea de catre 
Beneficiar a unei notificari adresate Antreprenorului, in care Beneficiarul va indica, cu 
referire specifica la prevederile Contractului, obligatia nerespectata de Antreprenor, va 
stabili un termen rezonabil de remediere ~i va specifica faptul ca notificarea este emisa 
in temeiul prezentei subclauze; 

(b) masuri specifice prevazute in Contract (inclusiv, dar fara a se limita la cele 
prevazute in subclauza 36.2, subclauza 36.3, clauza 38 [Suspendare}, subclauza 44.5, 
clauza 53 [Plati intarziateJ sau subclauza 50.3 [Certificat de Plata}); 

(c) remedii ~i despagubiri prevazute in Contract, cu condi\ja respeciarii prevederilor 
clauzei 69 [Revendicari ~i Decizii] §oi/sau, dupa caz, clauzel 70 [Dispute ~i arbitraj], ~i/sau 

(d) rezilierea Contractului, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de 
catre Benefidar], respectiv clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor]. 



Clauza 64. Rezilierea de catre Beneficiar 
64.1. Cu conditia respectarii celonalte prevederi relevante ale Conditiilor Contractuale, 

Beneficiarul, printr-o notificare de reziliere motivate §i primita de Antreprenor cu 15 zile 
inainte de data rezilierii, este Tndreptatit sa rezilieze Contractul in oricare din urmatoarele 
situatii: 

(a) Antreprenorul incalca grav Contractul; in sensul prezentei clauze, o incAlcare a 
Contractului de catre Antreprenor este grava daca Antreprenorul, fara justificari 
rezonabile, nu reu~e~te sa respecte prevederile unei notificari emise in conformitate cu 
prevederile punctului (a) al subclauzei 63.2, in termenul rezonabil stabilit in aceastA 
notificare; 

(b) Antreprenorul cesioneaza contractul fara a respecta prevederile clauzei 6 (CesiuneJ 
sau subcontracteaza fara acordul (expres sau implicit) al Beneficiarului; 

(c) Antreprenorul devine falit, intra in proces de lichidare sau daca se intampla orice 
alt eveniment care (conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu eel al 
oricarei astfel de situatii sau evenimente; 

(d) Antreprenorul nu incheie sau nu mentine in vigoare Garantia de Buna Executie sau 
asigurarile prevazute in clauza 16 [Responsabilitati ~i asigurari] sau emitentul Garantiei 
de Buna Executie sau vreuna dintre societatile de asigurare cu care Antreprenorul a 
incheiat asigurarile prevazute Tn clauza 16 [Responsabllitati §i asigurari] nu i~i pot 
respecta angajamentele iar Antreprenorul nu transmite in termen noua Garan\ie de Buna 
Executie sau o copie a noului certificat de asigurare; 

(e) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, in una dintreurmatoarele 
situatii ~i. prin urmare, ar fl trebuit sa fie exclus din procedura de atribuire sau se afla in 
una dintre urmatoarele situa\ii in orice moment dupa atribuirea Contractului: in ultimii 5 
ani a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatore~ti, pentru 
participare la o organiza1ie criminala, pentru coruptie, pentru frauda, pentru infractiuni 
teroriste sau infractiuni legate de activita\ile teroriste, pentru spalare de bani sau 
finantarea terorismului, ~i/sau pentru exploatarea prin munca a copiilor §i alte forme de 
trafic de persoane; 

(f) Antreprenorul nu i~i Tndepline~te vreuna dintre obligatiile prevazute la clauza 12.8, 
clauza 12a [Codul de conduita] sau clauza 12b [Conflict deinterese); 

(g) tertul sustinator, potrivit prevederilor subcfauzei 12.9, nu respecta obliga\iile 
asumate prin angajamentul ferm; 

(h) Beneficiarul devine indrepta\it sa perceapa de la Antreprenor suma maxima a 
penalitatilor de intarziere dupa cum este stabilita in subclauza 36.4; 

(i) Antreprenorul nu i~i indepline~te obligatiile potrivit prevederilor clauzei 61 . 
Cazurile de reziliere prevazute la punctele (c), (e) ~i (f) pot race referire la persoane 

membre ale organului administrativ, de management sau de supervizare al 
Antreprenorului !ii/sau persoane cu puteri de reprezentare, decizie sau control cu privire 
la Antreprenor. 

Cazurile de reziliere prevazute la punctele (a}, (c), (e} ~i {f) fac referire ~i la persoanele 
responsabile individual ~i in solidar de executarea Contractului. 

Cazurile prevazute la punctul (f) pot face referire la Subcontractanti. 
Tn oricare din aceste situatii ~i cu excep\ia cazului in care Beneficiarul, in termen de 15 

zile de la data primirii de catre Antreprenor a notificarii de reziliere, transrnite 
Antreprenorului o notificare de revocare a notificarii de reziliere, Contractul va lnceta de 
plin drept, fara somatie, punere in rntarziere, hotarare judecatoreasca, sentin1a arbitrala 
sau orice alte formalitati, Tn a 16-a zi de la prirnirea de catre Antreprenor a notificarii de 
reziliere emisa de Beneficiar. 



64.2. De la data rezilierii, Antreprenorul va lua imediat masuri pentru a incheia lucrarile 
prompt 9i ordonat ~i pentru a reduce cheltuieUJe la minimum. Antreprenorul va par~si 
$antierul ~i va preda Beneficiarului toate Bunurile aflate tn proprietatea Beneficiarului 
(inclusiv transportul ~i depozitarea lor pe ~antier in conformitate cu prevederile 
subclauzei 43.3 ), toate Documentele Antreprenorului ~i orice alte documente de 
proiectare intocmite de sau pentru acesta. De la data emiterii notificarii de reziliere ~i 
pana la expirarea unui termen de 5 zile de la data rezilierii, Antreprenorul nu va retrage 
de pe ~antier nicio Lucrare Provizorie 9i niciun Utilaj fara acceptul prealabil al 
Beneficiarufui. 

64.3. in tennen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului 
orice notificare cu privire la cesiunea de catre Antreprenor a unor subcontracte. 
Antreprenorul va ceda catre Beneficiar orice subcontract imediat dupa primirea notificarii 
Beneficiarului in acest sens. 

64.4. in conformitate cu prevederile subclauzei 43.4, In termen de 5 zile de la data 
rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice notfficare cu privire la folosirea 
de catre Beneficiar a unor LucrAri Provizorii ~i/sau Utilaje ale Antreprenorului, necesare 
pentru asigurarea stabilita\ii sau sigurantei Lucrarilor. 

64.5. Tn conformitate cu prevederile subclauzei 43.5, in termen de 5 zile de la data 
rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice cerere de Tncheiere cu proprietarii 
acestora a unor contracte de inchiriere de Lucrari Provizorii ~i/sau utilaje conform 
acelora~i termeni ln care au fost inchiriate de catre Antreprenor, cu angajamentul 
Beneficlarului de a plati toate costurile implicate In acest sens de la data cererii. 

64.6. Antreprenorul va respecta imediat orice notificare emisa de Beneficiar sau 
Supervizor in term en de 5 zile cu privire la masuri rezonabile de luat de catre Antreprenor 
pentru a proteja viata sau proprietatea sau pentru siguranta Lucrarilor. 

64.7. Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau 
remedii la dispozitia acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul 
va putea finaliza Lucrarile direct sau prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia 
Antreprenorului de a executa Luera rile ~i raspunderea Antreprenorului pentru intarzieri in 
terminarea Lucrarilor vor Tnceta imediat la data rezilierii. Rezilierea Contractului nu va 
afecta: 

(a) drepturile 9i obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data 
rezilierii (inclusiv dar fara a se limita la dreptul Beneficiarului de a recupera daune de la 
Antreprenor); 

(b) drepturile ~i obligatiile Antreprenorului ~i ale Beneficiarului care supravietuiesc in 
temeiul oricarei clauze a prezentului Contract In care se mentioneaza ca supravietuie~te 
rezilierii Contractului sau care este necesara pentru a da efect rezllierii sau consecintelor 
rezilierii Contractului. 

64.8. Supervizorul, in eel mai scurt tlmp posibil, dar nu mai tarziu de 90 de zile dupa 
data rezilierii, va certifica valoarea Lucrarilor (lnclusiv a Documentelor Antreprenorului 
produse) ~i toate sumele pe care Supervizorul le Decide ca frind datorate Antreprenorului 
la data rezilierii (inclusiv orice sold in legatura cu Costul Materialelor, Echipamentelor ~i 
altor Bunuri achizitionate, fabricate sau produse de Antreprenor ~i aflate in proprietatea 
Beneficiarului, precum ~i Costurile suplimentare revendicate de catre Antreprenor Tn 
conformitate cu prevederile Contractului daca este cazul). 

64.9. Dupa reziliere, un raport privind Lucrarile executate de Antreprenor (inclusiv 
Documentelor Antreprenorului produse) va fr lntocmit de Supervizor In eel mai scurt timp 
posibil dupa inspectarea Lucrarilor ~i inventarierea Lucrarilor Provizorii, Materialelor, 
Echipamentelor ~i altor Bunuri, dar nu mai tArziu de 90 de zile dupa data rezilierii. 



Antreprenorul va fl somat sa se prezinte la inspeqie ~i inventar. Supervizorul va Tntocmi 
~i o declaratie privind sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului. 

64.10. Beneficiarul nu va fi obligat sa efectueze nicio plata catre Antreprenor pana la 
terminarea Lucrarilor. Dupa terminarea Lucrarilor, Beneficiarul va recupera de la 
Antreprenor costurile suplimentare, dupa caz, de terminare a Lucrarilor §i/sau va plati 
orice sold datorat Antreprenorului. Costurile suplimentare de terminare a Lucrarilor sunt 
calculate dupa cum urmeaza: costurile efectiv suportate de catre Beneficiar dupa data 
rezilierii tn scopul terminarii Lucrarllor plus totalul sumelor platite sau datorate 
Antreprenorului la data rezilierii minus Valoarea Contractului la data rezilierii ~i orice sume 
datorate de Antreprenor Beneftciarului la data rezilierii. 

64.11. Tn cazul rezilierii in conformitate cu prevederile prezentei clauze, pe 1anga 
costurile suplimentare de terminare a Lucrarilor §i fara a afecta alte remedii prevazute in 
Contract, Beneficiarul va fi indreptatit sa recupereze de la Antreprenor orice pierdere 
suferita pAna la un total cumulat de 10% din Pretul Contractului. Sumele ob\inute de 
Beneficiar ca urmare a executarii Garan\iei de Buna Executie vor fi folosite pentru a 
acoperi aceste costuri suplimentare sau pierderi. 

Clauza 65. Rezilierea de catre Antreprenor 
65.1. Cu condi\ia respectarii celorlalte prevederi relevante ale Condi1iilor Contractuale, 

Antreprenorul, printr-o notificare de reziliere motivata ~i primita de Beneficiar cu 15 zile 
inainte de data rezilierii, este indreptatit sa rezilieze Contractul in oricare din urmatoarele 
situatii: 

(a) daca Antreprenorul nu prime~te, integral, o plata datorata, in termen de 120 de zile 
de la expirarea termenului prevazut la clauza 50.4 [Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata 
finala]; 

(b) Beneficiarul §i/sau Personalul sau nu i~i Tndeplinesc obligatiile Contractuafe, dupa 
doua notificari transmise de catre Antreprenor Beneficiarului privind aceasta 
netndeplinire, fiecare notifrcare avand un termen de remediere de eel putin 30 de zile; 

(c) executia tuturor Lucrarilor este suspendata pentru mai mult de 210 de zile, iar 
suspendarea nu este cauzata de neindeplinirea de catre Antreprenor a vreunei dintre 
obligatiile sale potrivit prevederilor Contractului ~i nici de vreun rise in responsabilitatea 
Antreprenorului; 

(d) Beneficiarul devine falit, intra in proces de lichidare sau daca se lntampla orice alt 
eveniment care (conform prevederilor Legii ln vigoare) are un efect similar cu eel al 
oricarei astfel de situalii sau evenimente. 

in oricare din aceste situatii l}i cu exceptia cazului in care Antreprenorul, in termen de 
15 zile de la data primirii de catre Beneficiar a notificarii de reziliere, transmite 
Beneficiarului o notificare de revocare a notificarii de reziliere, Contractul va Tnceta de 
plin drept, fara somatie, punere in intarziere, hotarare judecatoreasca, sentinta arbitrala 
sau orice alte formalita\i, In a 16-a zi de la primirea de catre Beneficiar a notificarii de 
reziliere emisa de Antreprenor. 

65.2. Prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 ~i 64.9 se vor aplica In mod 
corespunzator. 

Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii 
la dispozitia acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va 
putea finaliza Lucrarile direct sau prin incheierea unui alt contract cu un tert Obligatia 
Antreprenorului de a executa Luera rile ~i raspunderea Antreprenorului pentru intarzieri in 
terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la data rezilierii. Rezilierea Contractului nu va 
afecta: 



(a) drepturile §i obligatiile Tn temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data 
rezilierii (inclusiv, dar fara a se llmita la dreptul Antreprenorului de a recupera daune de 
la Beneficiar); 

(b) drepturile fi obligatiile Antreprenorului §i ale Beneficiarului care supravietuiesc in 
temeiul ori~rei clauze a prezentului Contract In care se men\ioneaza ca supravietuie~te 
rezilierii Contractului sau care este necesara pentru a da efect rezilierii sau consecintelor 
rezilierii Contractului. 

65.3. In cazul rezilierii Tn confonnitate cu prevederile prezentei clauze, Beneficiarul cu 
promptitudine: 

(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Execu\ie; 
(b) va plati Antreprenorului: 
a. sumele datorate pentru toate Lucrarile executate, inclusiv Sumele Retinute §i 

Documentele Antreprenorului produse; 
b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele §i alte Bunuri achizi\ionate, 

fabricate sau prod use de Antreprenor ~i aflate In proprietatea Beneficiarului; 
c. sumele datorate in legatura cu Costurile suplimentare revendicate de catre 

Antreprenor Tn conformitate cu prevederile Contractului pana la data rezilierii, minus 
sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului Tn legatura cu sume revendicate de catre 
Beneficiar Tn conformitate cu prevederile Contractului pana la data rezilierii. 

(c) va plati Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupa sau in legatura cu 
rezilierea, pierderi sau daune suferite de Antreprenor. Suma maxima cumulata a acestora 
va fi de 10% din Pretul Contractului. 

Clauza 66. Forti majora ~i denuntare unilaterala 
66.1. Niciuna dintre Parti nu va fi considerata in culpa ~i nu se va considera ca ~i-a 

incalcat obliga\iile ce ii revin prin Contract daca indeplinirea acestor obligatii este 
impiedicata de orice circumstante de forta majora ce apar dupa data semnarii 
Contractul ui. 

66.2. Notiunea de forta majora, in sensul Contractului, include orice evenimente cu 
caracter exceptional, imprevizibile, care nu pot fi control ate de nicio Parte ~i pe care nicio 
Parte, exercitfmd toata diligenta necesara, nu le poate depa~i cum ar fi cazuri fortuite, 
greve, blocade sau alte tulburari industriale, acte ale inamicului public, razboaie declarate 
sau nu, blocaje, insurectii. revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure, furtuni, 
trasnet, inundatii, erodari locale, tulburari civile, explozii. 

66.3. Fara a tine seama de prevederile clauzelor 36 ~ntarzieri] ~i 64 [Rezilierea de 
catre Beneficiar), Antreprenorul nu va fi responsabil prin executarea Garantiei de Buna 
Execu\ie, penalitati de lntarziere sau rezilierea Contractului din culpa Antreprenorului 
daca, ~i in masura In care, intarzierea executarii Lucrarilor sau alta neindeplinire a 
obligatiilor prevazute Tn Contract este rezultatul unui caz de forta majora. Similar, 
Beneficiarul nu va fi responsabil, fara a ~ne seama de prevederile clauzelor 53 [Plati 
intarziate] ~i 65 [Rezilierea de catre Antreprenor], de plata dobanzii pentru intarziere in 
efectuarea platilor, suspend are sau rezilierea Contractului de catre Antreprenor, daca, §i 
Tn masura in care, intarzierea Beneficiarului sau alta neindeplinire a obliga\iilor saleeste 
rezultatul fortei majore. 

66.4. Daca o Parte considera ca un caz de forta majora ce s-a produs poate afecta 
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat cealalta Parle ~i Supervizorul, 
comunicand datele cu privlre la natura, durata probabila ~i efectul circumstan\elor. Daca 
Supervizorul nu prevede altfel in scris, Antreprenorul va continua sa i~i Tndeplineasca 
obligatiile prevazute in Contract in masura rezonabil posibila ~i va cauta toate rnijloacele 
rezonabile alternative pentru indeplinirea obliga\iilor care nu sunt impiedicate de cazut de 



forta majora. Antreprenorul nu va implementa aceste mijloace alternative decat cu 
acceptul Supervizorului. 

66.5. Tn cazul Tn care Antreprenorul suporta costuri suplimentare pentru respectarea 
instructiunilor Supervizorului sau folosirea de mijloace alternative conform subclauzei 
66.4, Antreprenorul, cu condi\ia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendic4rile 
Antreprenorutui], va fi indreptatit la plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor 
clauzei 55 [Costuri suplimentare]. 

66.6. Daca circumstante de forta majora s-au produs ~i continua timp de 160 de zile, 
impiedicand executia unei parti importante a Lucrarilor sau efectuarea plAtilor, atunci, f~ra 
a tine seama de orice prelungire a Duratei de Execu1ie acordate Antreprenorului, fiecare 
Parte are dreptul sa rezilieze Contractul printr-o notificare de rezjfiere motivata ~i primita 
de cealalta Parte cu 30 de zile Tnainte de data rezilierii. Daca, la expirarea perioadei de 
30 de zile, forta majora persista, Contractul va inceta de plin drept, fara soma\ie, punere 
in intarziere, hotartire judecatoreasca, sentin\a arbitrala sau orice alte formalitati ~i Partile 
vor ft eliberate de executarea ulterioara a Contractului, fara a prejudicia drepturile fiecarei 
Parti in legatura cu orice incalcare anterioara a Contractului. 

66.7. Beneficiarul, in orice moment ~i cu efect imediat, poate denunta unilateral 
Contractul, printr-o notificare in acest sens transmisa Antreprenorului. Fara a afecta 
obligatiile ~i raspunderea Beneficiarului fa\a de autoritatile publice din Romania, 
Beneficiarul nu va fi obligat sa indice Antreprenorului motivele denuntarii unilaterale. in 
cazul denuntarii unilaterale, Beneficiarul nu va continua Lucrarile fie prin forte proprii , fie 
prin incheierea unui nou contract, pe o perioada de 3 ani de la data denuntarii unilaterale. 
fn caz contrar, Antreprenorul va fi indreptatit sa primeasca pla\i de la Beneficiar in 
conformitate cu prevederile subclauzei 65.3. 

66.8. Tn cazul incetarii potrivit prevederilor subclauzei 66.6 ~i in cazul incetarii prin 
denuntare unilaterala potrivit prevederilor subclauzei 66. 7, prevederile subclauzelor 64.2, 
64.4, 64.5, 64.6, 64.8 ~i 64.9 se vor aplica In mod corespunzator. 

lncetarea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii 
la dispozitia acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va 
putea finaliza Lucrarile direct sau prin incheierea unui alt contract cu un tert Obligatia 
Antreprenorului de a proiecta !?i executa Lucrarile ~i raspunderea Antreprenorului pentru 
lntarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la data incetarii. Tncetarea 
Contractului nu va afecta: 

(a) drepturile ~i obligatiile in temeiuf Contractului dobandite sau scadente pana la data 
incetarii; 

(b) drepturile ~i obligatiile Antreprenorului li'i ale Beneficiarului care supravietuiesc in 
temeiul oricarei clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza casupravie1uie~te 
7ncetarii Contractului sau care este necesara pentru a da efect incetarii sau consecin\elor 
incetarii Contractului. 

Oupa rncetare pentru caz de for\a majora sau denun\are unilaterala, Beneficiarul cu 
promptitudine: 

(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie; 
(b) va plati Antreprenorului: 
a. sumele datorate pentru toate Lucrarile executate, inclusiv Sumele Re1inute ~i 

Documentele Antreprenorului produse; 
b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele i;;i alte Bunuri achizitionate, 

fabricate sau produse de Antreprenor ~i aflate in proprietatea Benefrciarului; 
c. sumele datorate in legatura cu Costurile suplimentare revendicate de catre 

Antreprenor In conformitate cu prevederile Contractului pana la data rezilierii, minus 



sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului in legatura cu sume revendicate de catre 
Beneficiar in conformitate cu prevederile Contractului pana la data rezilierii. 

(c) va plati Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupa sau in legatura cu 
rezilierea sau denuntarea unilaterala. Suma maximfi a acestora va ti de 10% din Pretul 
Contractului. 

66.9. Daca apare una din urmatoarele situatii: 
(a) Contractul a facut sau face obiectul unei modifrcari (substantiale sau In alt fel) care, 

In conformitate cu prevederile Legii, necesita o noua procedure deatribuire, 
{b) Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Antreprenorului, avand in vedere o incalcare 

grava a obligatiilor care rezulta din tratate ~i din directive europene in materie de achizitii 
publice, declarata de Curtea de Justitie a Uniunii Europene printr-o procedura in temeiul 
articolului 258 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene, sau 

(c) se produc evenimente sau circumstante care nu pot ti controlate de catre Paqi 
(incluzand forta majora. dar nelimltandu-se la aceasta), care fac imposibila sau ilegala, 
pentru una dintre Parti sau pentru ambele Parti, indeplinirea obligatiilor lor contractuale 
sau care, potrivit prevederilor Legii, indreptatesc Partile de a fi scutite de executarea 
ulterioara a Contractului, 
atunci, dupa o inl?tiintare transmisa de o Parte catre cealalta Parte cu privire la acele 
evenimente sau circumstante: 

(a) Partile vor fi scutite de executarea ulterioara a Contractului, fara a prejudicia 
drepturile fiecarei Parti in legatura cu orice incalcare anterioara a Contractului, ~i 

(b) suma platibila de catre Beneficiar Antreprenorului va fi aceea~i ca ~i cea care ar fi 
putut fi platita potrivit prevederilor subclauzei 66.8, daca Contractul ar fi fost reziliat pe 
caz de forta majora. 

Clauza 67. lnsolventa ,; faliment 
67 .1 . Tn cazul in care s-a deschis o procedura generala de insolventa impotriva 

Antreprenorului, inclusiv orice membru (inclusiv liderul) in cazul unei asocieri, unui 
consortiu sau altei grupari formate din doua sau mai multe persoane, sau impotriva unui 
Subcontractant sau tert sustinator, Antreprenorul, in termen de 30 de zile de la notifrcarea 
Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analiza detaliata a impactului 
acestui eveniment asupra executarii Contractului ~i indeplinirii obligatiilor, cu un plan de 
masuri pe care Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impactnegativ. 

in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau alta grupare formata 
din doua sau mai multe persoane, planul de masuri va include prezentarea modului 
concret in care se va exercita responsabilitatea individuala ~i in solidar a fiecarui membru 
potrivit prevederilor subclauzei 12.8. in acest caz, Antreprenorul poate proceda la unele 
modificari sau realocari de responsabilitati in cadrul acordului de asociere (fara a schimba 
membrii sau statutul asocierii), inclusiv, cu exceptie de la prevederile subclauzei 12.8, 
schimbarea liderului asocierii , fara ca acordul prealabil al Beneficiarului sa fie necesar ~i 
fara ca aceste modificari sau realocari sa fie considerate Modificari In sensul clauzei 37 
[Modificari]. 

67.2. in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau alta grupare 
formata din doua sau mai multe persoane ~i daca Antreprenorul (inclusiv liderul sau orice 
alt membru) devine falit, intra 1n proces de lichidare sau daca se intampla orice alt 
eveniment care (conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu eel al 
oricarei astfel de situatii sau evenimente, Antreprenorul, 1n termen de 30 de zile de la 
notificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analiza detaliata a 
impactului acestui evehiment asupra executarii Contractului ~i indeplinirii obligatiilor, cu 
un plan de masuri pe care Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ. 



Prezentele prevederi nu vor prejudicia nlciun drept al Beneficiarului, inclusiv eel aferent 
punctului (c) al subclauzei 64.1. 

Planul de masuri va include prezentarea modului concret tn care se va exercita 
responsabilitatea individuala ~i tn solidar a fiecarui membru potrivit prevederilor 
subclauzei 12.8. Tn acest caz, Antreprenorul poate proceda la unele modifrcari sau 
realocari de responsabititati in cadrul acordului de asociere (f~ra a schimba membrii care 
nu au devenit faliti sau similar sau statutul asocierii), inclusiv, cu exceptie de la prevederile 
subcfauzei 12.8, eliminarea din componenta asocierii a membrului falit sau similar~i/sau 
schimbarea liderului asocierii, fAra ca acordul prealabil al Beneficiarului sa fie necesar ~i 
fara ca aceste modificari sau realocari sa fie considerate Modificari in sensul clauzei 37 
[Modificari]. 

SOLU!IONAREA LITIGllLOR $1 LEGEA 

Clauza 68. Riscuri, alocarea riscurilor §i despagubiri 
68.1. Riscurile Beneficiarului 
Riscurile Beneficiarului sunt urmatoarele: 
(a) emiterea de catre Supervizor a unui Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor 

prezentului Contract, inclusiv in caz de intarziere a emiterii; 
(b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispozitie a 

~antierului de catre Beneficiar, inclusiv in caz de intarziere a punerii la dispozitie; 
(c} erori in repere ~i sisteme de referinta topografice, initial prevazute 1n Contract sau 

comunicate de Supervizor, pe care un antreprenor diligent nu ar ti putut sa le identifice 
astfel incat sa evite tntarzieri sau costuri suplimentare; 

{d) erori, deftciente ~i/sau caracter incomplet ale Cerintelor Beneficiarului ~i/sau ale 
Documentelor Beneficiarului; 

(e) condi1ii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati 
subterane, precum ~i alte obstacole fizice sau factori poluanti. care, In mod rezonabil, nu 
ar fi putut fi prevazute de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, care apar In 
decursul executiei Lucrarilor, cu exceptia conditiilor meteorologice adverse exceptionale; 

(f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, Tn mod rezonabll, nu ar fi 
putut fi prevazuta de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei; 

(g) intarzierea testarii Materialelor, Echipamentelor sau Lucrarilor de catre Beneficiar 
sau Supervizor pe perioada de executie a Lucrarilor ~i/sau a Testelor la Terminarea 
Lucrarilor, precum ~i a testelor care se efectueaza in Perioada de Garantie sau realizarea 
testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale; 

(h) suspendarea Lucrarilor de catre Supervizor din motive care nu sunt imputabile 
Antreprenorului; 

(i) folosirea unor paf1i din Lucrari lnainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, altfel 
decat in modul prevazut In Contract; 

U) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrari sau parti din Lucrari; 
(k) modificarea Legii dupa Data de Referinta; 
(I) forta majora. 
68.2. Consecintele Riscurilor Beneficiarului 
Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri ~i/sau se produc costuri suplimentare ca 

urmare a producerii unuia dintre Riscurile Beneficiarului ~i cu exceptia cazului In care alte 
clauze ale Conditiilor Contractuale prevad altfel, Antreprenorul, cu condi\ja respectarii 
prevederilor subclauzei 69 a [Revendicarile AntreprenoruluiJ, va fi indrepta1itla: 

{a) prelungirea Duratei de Executie pentru 1ntarziere potrivit prevederilor clauzei 35 
[Prelungirea Duratei de Execu1ie), daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; ~i 



(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], 
la care se va adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarata 
explicit de catre Antreprenor in Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%) tn cazurile 
expres mentionate in Condi\jile Contractuale. 

68.3. Despagubiri 
Fara a afecta alte prevederi ale Condi1iilor Contractuale, Beneficiarul va despagubi 

Antreprenorul, inclusiv Personalul sau pentru orice vatamari corporale, decese sau 
imbolnaviri care au aparut ca urmare a unor neglijente ale Beneficiarului, inclusiv ale 
Personalului sau, sau incalcarea Contractului de catre Beneficiar inclusiv de Personalul 
sau, cu exceptia cazului in care acestea s-au datorat unei neglijente a Antreprenorului. 

68.4. Limitarea raspunderii 
Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel, in mod expres, in Conditiile 

Contractuale, Beneficiarul nu va avea nicio raspundere fata de Antreprenor pentru: 
(a) pierderea unui alt contract; sau 
(b) orice pierdere financiara a Antreprenorului (alta decat Costuri suplimentare). 
68.5. Riscurile Antreprenorului 
Cu exceptia Riscurilor Beneficiarului §i a altor situatii prevazute in mod expres in 

Condi\iile Contractuale care indreptatesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de 
Executie, plata unor Costuri suplimentare sau alte remedii §i despagubiri, Antreprenorul 
nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie, plata unor Costuri suplimentare sau 
alte remedii §i despagubiri din alte motive, care constituie RiscurileAntreprenorului. 

Prin semnarea Contractului, Antreprenorul declara in mod expres ca incheie Contractul 
cu luarea in considerare a tuturor circumstantelor relevante in legatura cu executarea 
Contractului ~i ca, cu exceptia Riscurilor Beneficiarului ~i a altor situatii prevazute in mod 
expres in Conditiile Contractuale care indreptatesc Antreprenorul la prelungirea Duratei 
de Executie, plata de catre Beneficiar a unor Costuri suplimentare sau la alte remedii 9i 
despagubiri, Antreprenorul i§i asuma toate celelalte riscuri. 

Clauza 69. Revendicari §i DecizH 

Clauza 69 a. Revendicarile Antreprenorului 
69a.1. Notificarea Revendicarii Antreprenorului 
Tn cazul in care intervine un eveniment calificat drept Rise al Beneficiarului sau o alta 

situatie in privinta careia Conditiile Contractuale prevad in mod expres ca Antreprenorul 
poate ti indrepta\it la prelungirea Duratei de Executie §oi/sau la plata unor Costuri 
suplimentare, iar Antreprenorul se considera indrepta1it la o prelungire a Duratei de 
Executie §oi/sau la plata de catre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, pierderi ~i/sau 
profit, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, cu o copie adresata Supervizorului. 

Notificarea va face referire la: 
(a) prevederile prezentei subclauze, in baza careia este lntocmita Revendicarea 

Antreprenoru I ui; 
(b) subclauzele specifice ale Condi\iilor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauza; 
(c) prezentarea evenimentului sau situatiel §oi data aparitiei acestora. 
Notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului 

sau situatiei. Daca notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei 
evenimentului sau situatiei, Antreprenorul i~i asuma Tntreaga responsabilitate ~i toate 
riscurile pentru orice consecinte (legate de timp !?i costuri) cauzate de evenirnentul sau 
situatia in cauza pana la data anterioara cu 30 de zile datei notificarii. Antreprenorul nu 
va fi indreptatit la nicio prelungire de a Duratei de Executie ~i la nicio plata a unor Costuri 
suplimentare ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada cuprinsa intre data 
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aparitiei evenimentului sau situatiei ~i data anterioara cu 30 de zile datei notificarii. Tn 
cazut in care notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei 
evenimentului sau situatiei, nu se va prelungi Durata de Executie ~i Beneficiarul nu va 
plati niciun cost suplimentar in raport cu consecintele evenimentului sau situatiei ptina la 
data anterioara cu 30 de zile datei notificarii. 

69a.2. Detalierea Revendicarii Antreprenorului 
(i) in termen de 30 de zile de la data notificarii Revendicarii, Antreprenorul va prezenta 

Beneficiarului detaliile Revendicarii sale. Revendicarea Antreprenorului trebuie sa fie 
suficient de detaliata ~i intocmita in a~a maniera incat elementele sale sa poata fi 
verificate !ii sa fie prezentata in mod clar astfel tncat sa poata fi citita ~i in\eleasa de orice 
persoana care nu este familiarizata cu executarea Contractului. 

Antreprenorul va ti indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie ~i plata unor Costuri 
suplimentare, pierderi ~i/sau profit doar pentru acele elemente care nu sunt in 
responsabilitatea ~i in riscul Antreprenorului. 

Detaliile Revendicarii Antreprenorului se bazeaza pe inregistrarile zilnice, iar 
Antreprenorul trebuie sa demonstreze solicitarile sale. Antreprenorul va transmite 
inregistrarile zilnice relevante. ca facand parte din detaliile Revendicarii. 

Tn cazul in care Antreprenorul intentioneaza sa transmita mai multe Revendicari intr~ 
un singur pachetin mod simultan (Revendicari globale, compendiu de Revendicarietc.), 
Antreprenorul are obliga\ia de a detalia impactul financiar ~i de timp pentru fiecare 
Revendicare, in mod separat. Antreprenorul are obligatia de a prezenta evenimentul sau 
situatia care are legatura cu compensarea solicitata cu suficiente detalii astfel incat 
Beneficiarul sa cunoasca cazul care face obiectul Revendicarii. 

Tn cazul unei Revendicari avand ca obiect prelungirea Duratei de Executie, 
Antreprenorul va prezenta un Program de Executie revizuit. Programul de Executie va 
cuprinde eel putin elementele enumerate in clauza 17 [Programul de Executie]. 

Tn cazul in care Antreprenorul sollcita compensatii financiare, acestea var fi separate 
~i prezentate Tn mod detaliat dupa cum urmeaza: 

(a) costuri legate de proiectarea ~; executia Lucrarilor, 
(b) costuri legate de cheltuielile indirecte cu ~antierul; 
(c) orice alte costuri ~i pierderi (cheltuieli indirecte cu biroul principal, obliga\ji 

financiare, plerderi de profit etc.). 
in situatia in care Antreprenorul nu transmite compensatiile financiare in mod separat, 

Revendicarea va fi respinsa conform subclauzei 69 c.1 [Admiterea/respingerea in 
principiu de catre Supervizor a Revendicarii] ~i Antreprenorul este decazut din dreptul de 
a solicita compensa1ii financiare Beneficiarului ca urmare a evenimentului sau situatiei 
care face obiectul Revendicarii. 

Antreprenorul va mentiona in mod clar In baza caror prevederi ale Condi\iilor 
Contractuale (cu indicarea subclauzei respective) se considera indreptatit la compensatii 
de timp 9i/sau financiare, pentru a se stabili in mod corect meritul contractual al solicit~rii 
sale. Tn caz contrar, Revendicarea va fi respinsa conform subclauzei 69c.1 
[Admiterea/respingerea in principiu de catre Supervizor a Revendicarii] ~i Antreprenorul 
este decazut din dreptul de a solicita compensatli de limp ~i/sau financiare Beneficiarului 
ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii. 

{ii) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsa doar la 
solicitarea Antreprenorului ~i cu aprobarea Supervizorului. Antreprenorul are dreptul de a 
transmite detaliile dupa expirarea acestui termen doar daca prezinta motive justificate 
privind imposibilitatea transmiterii detaliilor Revendicarii in acest termen. Motivele 
prezentate de Antreprenor nu pot viza situatii sau evenimente aflate sub controlul 
Antreprenorului sau care implica vina Antreprenorului. 



Tn situatia Tn care Supervizorul: 
{a) nu aproba solicitarea Antreprenorului de a prefungi termenul de transmitere a 

detaliilor; sau 
(b) nu este de acord cu motivele prezentate; sau 
(c} nu raspunde Tn termen de 5 zile de la transmiterea solicitariiAntreprenorului, 
Antreprenorul poate s~ emita o notificare de dezacord in termen de 1 O zile, in 

conformitate cu prevederile prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 
70 [Dispute !?i arbitraj]. Con\inutul notificarii de dezacord este mention at Tn subclauza 69c 
[Decizia Supervizorului]. in vederea solu\ionarii Revendicarii, Antreprenorul poate face uz 
de prevederile clauzei 70 [Dispute ~i arbitraj]. in situatia Tn care nu este emisa nicio 
notificare de dezacord Tn acest termen, Antreprenorul este decazut din dreptul de a primi 
orice prelungire a Duratei de Execu\ie sau compensa\ji financiare ca urmare a 
evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii. 

(iii) Tn situa\ia in care Antreprenorul nu transmite detaliile In termenul de 30 de zile sau 
in termenul aprobat de Supervizor, atunci Antreprenorul este decazut din dreptul de a 
primi orice pretungire a Duratei de Executie sau compensatii financiare ca urmare a 
evenimentului sau situa~ei care face obiectul Revendicarii. 

(iv) Daca evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situa\ie 
continua, Antreprenorul va actualiza detaliile Revendicarii la fiecare 30 de zile. 1n srtuatia 
in care Antreprenorul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile, se vor aplica 
prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauza. 

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar in 
conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza. 

La incheierea evenimentului sau situatiei de tip continua, Antreprenorul va transmite 
detaliile finale in termen de 30 de zile. in cazul in care Antreprenorul nu transmite detaliile 
finale in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta 
subclauza. 

T ermenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar Tn 
conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza. 

(v) Dupa transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei 
subclauze se vor aplica prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizorului]. 

Clauza 69 b. Revendicarile Beneficiarului 
69b.1. Notificarea Revendicarii Beneficiarului 
in cazul in care Antreprenorul incalca obligatiile ce ii revin potrivit prevederilor 

Contractului sau intervine un eveniment sau situatie care reprezinta un Rise al 
Antreprenorului, iar Beneficiarul se considera indreptatit la o prelungire a Perioadei de 
Garantie ~i/sau la compensa!ii ftnanciare, Beneficiarul va notifica Antreprenorul, cu o 
copie adresata Supervizorului. 

Notificarea va face referire la: 
(a) prevederile prezentei subclauze, Tn baza careia a fost intocmita Revendicarea 

Beneficiarului, 
(b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicarii In cauza. 
(c) prezentarea evenimentului sau situatiei ~i data aparitiei acestora. 
Cu exceptia cazului Tn care Beneficiarul poate demonstra ca nu avea cuno~tinta de 

eveniment sau situatie. notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data 
aparitiei evenimentului sau situa!iei. Daca notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 
de zile fa data aparitiei evenimentului sau situatiei, Beneficiarul Y~i asuma intreaga 
responsabilitate ~i toate riscurile pentru orice consecinte (legate de Perioada de Garantie 
~i compensatii financiare) cauzate de evenimentul sau situatia in cauza pana la data 



anterioara cu 30 de zile datei notificarii. Beneficiarul nu va ti indreptatit la nicio prelungire 
a Perioadei de Garantie sau compensatie financiara ca urmare a evenimentului sau 
situatiei in perioada cuprinsa intre data aparitiei evenimentului sau situatiei ~i data 
anterioara cu 30 de zile datei notificarii. in situatia in care notificarea nu a fost transmisa 
in tennen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situai;ei, nu se va prelungi 
Perioada de Garantie §i Antreprenorul nu va plati nicio compensatie financiara in raport 
cu consecin\ele evenimentului sau situatiei pana la data anterioara cu 30 de zile datei 
notificarii. 

in cazul in care Beneficiarul poate demonstra ca nu avea cuno~tinta de eveniment sau 
situatie, notificarea va ti transmisa in termen de 30 de zile de clind Beneficiarul ia la 
cuno~tint~ de eveniment sau situatie, caz in care va fi indreptatit la prelungirea Perioadei 
de Garantie ~i/sau la compensa\ji financiare de la data aparitiei evenimentului sau 
situatiei. 

69 b.2. Detalierea Revendicarii Beneficiarului 
(i) Tn termen de 30 de zile de la data notificarii Revendicarii, Beneficiarul va prezenta 

Antreprenorului detaliile Revendicarii sale. Revendicarea Beneficiarului trebuie sa fie 
suficient de detaliata ~i intocmita in a~a maniera incat elementele sale sa poata ti 
verificate ~i sa fie prezentata in mod clar astfel incat sa poata fi citita §i tnteleasa de orice 
persoana care nu este familiarizata cu executarea Contractului. 

Beneficiarul va fi Tndreptatit la o prelungire a Perioadei de Garantie ~i compensatii 
financiare doar pentru acele elemente care nu sunt in responsabilitatea !}i tn riscul 
Beneficiarului. 

Beneficiarul trebuie sa demonstreze solicitarile sale in cuprinsul detaliilorRevendicarii 
Benefi ciarul ui. 

Tn cazul in care Beneficiarul intentioneaza sa transmita mai multe Revendicari intr-un 
singur pachet in mod simultan (Revendicari globale, compendiu de Revendicari etc.), 
Beneficiarul are obligatia de a detalia impactul financiar §i legat de prelungirea Perioadei 
de Garantie pentru fiecare Revendicare, 7n rriod separat. Beneficiarul are obligatia de a 
prezenta evenimentul sau situatia care are legatura cu compensarea solicitata cu 
suficiente detalii astfel incat Antreprenorul sa cunoasca cazul care face obiectul 
Revendicarii. 

In cazul unei Revendl~ri avand ca obiect prelungirea Perioadei de Garantie, 
Beneficiarul va prezenta ~i justifica noua Perioada de Garantie rezultata in urma 
Revendicarii. 

in cazul in care Beneficiarul solicita compensatii financiare, acestea vor fi prezentate 
in mod detaliat, inclusiv in ceea ce prive§te temeiul contractual al acestora. 

Beneficiarul va mentiona in mod clarin baza caror subclauze a transmis Revendicarea 
pentru prelungirea Perioadei de Garantie ~i/sau compensatiile financiare. in caz contrar, 
Revendicarea va fi respinsa in conformitate cu prevederile subclauzei 69c. 1 
[Admiterea/respingerea in principiu de catre Supervizor a Revendicarii] ~i Beneficiarul 
este decazut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei de Garan\ie sau 
compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul 
Revendicarii . 

(ii) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsa doar la 
solicitarea Beneficiarului ~i cu aprobarea Supervizorului. Beneficiarul are dreptul de a 
transmite detaliile dupa expirarea acestui termen doar daca prezinta motive justificate 
privind imposibilitatea transmiterii detaliilor Revendicarii in acest termen. Motivele 
prezentate de Beneficiar nu pot viza situa\ii sau evenimente aflate sub controlul 
Beneficiarului sau care implica vina Beneficiarului. 



Tn situatia in care Supervizorul: 
(a) nu aproba solicitarea Beneficiarului de a prelungi termenul de transmitere a 

detaliilor; sau 
(b) nu este de acord cu motivele prezentate, sau 
(c} nu raspunde In termen de 5 zile de la transmiterea solicitarii Beneficiarului, 
Beneficiarul poate sa emita o notificare de dezacord Tn termen de 1 O zile, in 

conformitate cu prevederile prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 
70 [Dispute ~i arbitraj]. Continutul notificarii de dezacord este mentionat in subclauza 
69c.5 [Notmcarea de dezacord]. Tn vederea solutionarii Revendicarii, Beneficiarul poate 
face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute ~i arbitraj]. in situatia tn care nu este emisa 
nicio notificare de dezacord In acest termen, Beneficiarul este decazut din dreptul de a 
primi orice prelungire a Perioadei de Garan\ie sau compensatii financiare ca urmare a 
evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii; 

(iii) in situatia in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau 
in termenul aprobat de Supervizor, atunci Beneficiarul este decazut din dreptul de a 
solicita prelungirea Perioadei de Garantie sau orice compensatii financiare 
Antreprenorului ca urmare a evenimentului sau sHuatiei care face obiectul Revendicarii; 

(iv) Daca evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situatie 
continua, Beneficiarul va actualiza detaliile Revendicarii la fiecare 30 de zile. in situatia 
in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile, se vor aplica 
prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauza. 

T ennenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate ft prelungit doar in 
conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza. 

La incheierea evenimentului sau situatiei, Beneficiarul va transmite detaliile finale in 
termen de 30 de zile. in cazul Tn care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 
de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauza. 

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate ti prelungit doar in 
conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza. 

(v) Dupa transmiterea detaliilor {finale) in confonnitate cu prevederile acestei 
subclauze se vor aplica prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizorului]. 

Clauza 69 c. Decizla Supervizorului 
69 c.1. Admiterea/respingerea in principiu de catre Supervizor a Revendicarii 
Dupa primirea detaliilor (finale) ale unei Revendicari, Supervizorul va: 
{a) verifica daca prevederile Contractului Tn legatura cu notificarea Revendicarii ~i a 

detaliilor acesteia, precum ~i continutul Revendicarii au tost respectate; ~i 
(b) verifica daca exista un merit contractual in baza subclauzelor mentionate in 

Revendicare. 
Tn cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute la punctele (a) ~i (b) de mai sus, 

Supervizorul va admite in principiu Revendicarea in termen de 30 de zile de la primirea 
detaliilor (finale) ~i se va aplica subclauza 69c.2 [Decizia Supervizorului]. 

ln cazul in care una dintre conditiile prevazute la punctele (a) !ii (b) de mai sus nu este 
indeplinita, Supervizorul va emite o notificare motivata de respingere In principiu a 
Revendicarii , in termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale). in acest caz, oricare 
dintre Parti poate sa emita o notificare de dezacord in termen de 10 zile de la primirea 
notificarii, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze ~i ale subclauzei 69 c.5 
[Notificarea de dezacord], caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute ~i 
arbitraj]. Tn situatia in care nu este emis~ nicio notificare de dezacord in acest termen. 
Partile au decazut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii 
financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendic~rii. 



Daca Supervizorul nu emite o notificare privind admiterea/respingerea in principiu a 
Revendicarii in termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale}, se considera ca 
Revendicarea a fest respinsa Tn principiu. in acest caz, oricare dintre Parti poate si1i emita 
o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile prezentei subclauze ~i ale 
subclauzei 69 c.5 [Notificarea de dezacord] In termen de 10 zile de la expirarea acestui 
termen, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze, caz in care se vor aplica 
prevederile clauzei 70 [Dispute ~i arbitraj]. in situatia in care nu este emisa nicio notificare 
de dezacord in acest termen, Partile au decazut din dreptul de a primi orice prelungire de 
termen sau compensatii financiare ca urmare a evenimentulul sau situatiei care face 
obiectul Revendicarii. 

Orice notificare emisa de Supervizor privind admiterea/respingerea Tn principiu a 
Revendicarii emisa dupa expirarea termenului de 30 de zile nu produce niciun efect. 

69 c.2. Decizia Supervizorului 
in cazul in care Supervizorul a emis o notificare privind admiterea in principiu a 

Revendicarii, sau ori de cate ori este prevazut in Contract ca Supervizorul va Decide sau 
va emite o Decizie intr-o privinta, Supervizorul in termen de 30 de zile de la admitere in 
principiu a Revendicarii, respectiv de la momentul cand problema este supusa 
Supervizorului, va emite o Decizie prin parcurgerea etapelor prevazute mai jos. 

!a) Perioada de consultare 
In term en de 15 zile de la admitere in principiu a Revendicarii, respectiv de la momentul 

c~nd problema este supusa Supervizorului sau in termenul convenit de Beneficiar ~i 
Antreprenor, Supervizorul va avea consu!tari cu Partile, impreuna ~i/sau separat, cu 
scopul de a ajunge la un acord. Dupa incheierea perioadei de consultari ~i in cazul Tn 
care mai exista elemente asupra carora nus-a ajuns la un acord, pentru aceste elemente 
se var aplica prevederile punctului (b) din aceasta subclauza. 

in cazul Tn care o Parte sau ambele Parti nu participa la consultari, se va considera ca 
a fost respectata procedura privind consultarea ~i se vor aplica prevederile punctului (b) 
din aceasta subclauza. 

(b) Decizia 
Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra carora nu s~a ajuns la un 

acord lntre Parti in term~n de 15 zile de la incheierea perioadei de consultari. Decizia 
trebuie sa cuprinda ~i motivarea. Decizia Supervizorului va face referire Tn mod separat 
la impactul asupra perioadei de timp (daca exista) ~i la compensatii financiare (daca 
exista). Decizia va ti transmisa imediat (in ziua Tn care este emisa) Beneficiarului ~i 
Antreprenorului. 

Tn cazul in care una dintre Parti nu este de acord cu Decizia emisa de Supervizor, 
oricare dintre Parti va putea emite, catre cealalta Parte, o notificare de dezacord in 
conformitate cu prevederile prezentei subclauze ~i ale subclauzei 69c.5 [Notificarea de 
dezacordJ in termen de 10 zile de la data transmiterii Deciziei. Se vor aplica prevederile 
clauzei 70 [Dispute ~i arbitraj], in vederea solutionarii problemei pentru care Supervizorul 
a emis o Decizie. 

Tn cazul in care nu este emisa nicio notificare de dezacord ln acest termen, Decizia 
emisa este finala ~i obligatorie pentru Parti. care o var pune in aplicare fara intarziere. Tn 
cazul in care o Parte refuza sa respecte Decizia Supervizorului devenita finala ~i 
obligatorie, cealalta Parte poate actiona refuzul direct in arbitraj conform prevederilor 
clauzei 70 [Dispute ~i arbitraj]. 

in cazul in care Supervizorul nu emite o Decizle in perioada de timp mentionata in 
cadrul punctului (b) al prezentei subclauze, oricare dintre Parti va putea emite o notificare 
de dezacord in conformitate cu prevederile prezentei subclauze ~i a subclauzei 69c.5 
[Notificarea de dezacordJ Tn termen de 10 zlle de la expirarea termenului de emitere a 



Deciziei. Orice Decizie emisa de Supervizor dup~ expirarea termenului contractual nu 
produce niciun efect. Oricare dintre Parti va putea recurge la prevederile clauzei 70 
[Dispute ~i arbitraj], in vederea solutionarii problemei pentru care Supervizorul ar fi trebuit 
sa emita o Decizie. 

Tn cazul tn care nu este emisa Decizia Supervizorului In termenul aferent Deciziei ~i 
nicio notificare de dezacord nu este emisa in termenul aferent notificarii de dezacord, 
Partile sunt decazute din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensa\ii 
financiare in legatura cu problemele pentru care s-a cerut Decizia Supervizorului. 

69c.3. Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea 
Antreprenorului 

i. Punerea In aplicare a Deciziei privind prefungirea Duratei de Execu\ie 
Daca Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 

[Decizia Supervizorului] pentru acordarea unei prelungiri a Duratei de Executie, Decizia 
este obligatorie pentru Parti, iar Partile agreeaza ~i confirma Tn mod expres ca 
respectarea in mod corespunzator a Deciziei Supervizorului reprezinta o obligatie 
contractuala a fiecareia dintre Parti, cu urmatoarele mentiuni: daca una dintre Parti refuza 
sa accepte Decizia Supervizorului prin transmiterea unei notificari de dezacord potrivit 
subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] ~i subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord], 
nu se vor aplica daune·interese moratorii pentru perioada de timp stabilita de Supervizor, 
pana la emiterea unui acord sau a unei sentinte finale ~i obligatorii pentru Parti in 
conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute §i arbitrajJ. 

ii. Punerea in aplicare a compensa\iilor flnanciare 
Cu exceptia unui alt acord intre Parti, daca Supervizorul a emis o Decizie In 

conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] pentru plata unor 
costuri suplimentare catre Antreprenor, Decizia este obligatorie ~i va fi aplicata imediat 
de catre Parti doar pentru acele costuri care sunt aferente proiectarii ~i executiei lucrarilor. 
Partile agreeaza ~i confirms in mod expres ca respectarea in mod corespunzator a 
Deciziei Supervizorului in legatura cu aceste elemente reprezinta o obliga\je contractuala 
a fiecareia dintre Paf!i, cu urmatoarele meniiuni: 

(a) Daca Beneficiarul refuza (explicit sau implicit) sa plateasca conform Deciziei 
Supervizorului costurile suplimentare referitoare la proiectarea ~i executarea lucrarilor 
~i/sau Supervizorul refuza (explicit sau implicit) sa certifice la plata acele articole din 
Decizia sa privind proiectarea ~i executia lucrarilor, Antreprenorul poate sa suspende 
executia Lucrarilor in conformitate cu prevederile subclauzei 38.2 ~i. dupa trei notificari 
adresate Beneficiarului, sa rezilieze Contractul potrivit prevederilor clauzei e [Rezilierea 
de catre Antreprenor]. 

{b) Antreprenorul poate, in termen de 90 de zile de la transmiterea Situatiei de Lucrari 
In care sunt incluse lucrarile aferente Deciziei Supervizorului, cu condi1ia sa nu fi primit 
plata aferenta, sa transmita o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile 
subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord]. Tn acest caz Antreprenorul poate actiona 
refuzul punerii in aplicare a Deciziei Supervizorului in arbitraj doar pentru costurile 
aferente proiectarii ~i executiei lucrarilor Decise de Supervizor. 

69c.4. Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea 
B eneficiarul ui 

Daca Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 
[Decizia Supervizoruf'Ui], Decizia este obligatorie pentru Pafti, iar Partile agreeaza ~i 
confirma in mod expres ca respectarea In mod corespunzator a Deciziei Supervizorului 
reprezinta o obligatie contractuala a fiecareia dintre Parti. pana cand este revizuita, daca 
este revizuita, prin solutionare amiabila sau arbitraj In conformitate cu prevederile clauzei 
70 [Dispute !?i arbitrajJ. 



69c.5. NoUficarea de dezacord 
Notificarea de dezacord va fi transmisa de o Parte catre cealalt~ Parte, in conditiile ~i 

Tn termenele prevazute Tn prezenta clauza. Notificarea de dezacord va contine eel putin 
urmatoarele: 

(a) precizarea subclauzei in baza careia a fost emisa; 
(b) descrierea elementelor ~i/sau circumstantelor care sunt in dezacord; 
{c) motivele pentru care a fost emisa notificarea. 
In cazul in care notificarea de dezacord nu a fost emisi:l in termenele stabilite Tn 

Contract, notificarea este nula ~i nu produce niciun efect. 
Dupa emiterea unei notificari de dezacord se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute 

~i arbitraj]. 

Clauza 70. Dispute Ji arbitraj 
70.1. Dispute 
Se considera ca a intervenit o disputa intre Parti de la data la care o Parte transmite 

catre cealalta Parte o notificare de dezacord potrivit prevederilor subclauzei 69 c. 5 
[Notificarea de dezacord] sau, ln cazul oricaror altor dispute pentru care Conditiile 
Contractuale nu prevad emiterea unei notificari de dezacord, de la data la care o Parte 
notifica cealalta Parte cu privire la o disputa. 

70.2. Solutionare amiabila 
Tn cazul oricarei dispute, ambele Parti vor 1ncerca sa solutioneze drsputa pe cale 

amiabila, inainte de inceperea arbitrajului. Paf1ile pot agrea sa recurga la solutionarea 
disputei Tn mod direct sau prin intermediul unui mediator. 

fn cazul in care oricare dintre Parti refuza solutionarea disputei pe care amiabila prin 
intermediul unui mediator ~i Partile nu ajung la o solu\ionare amiabila a disputei in mod 
direct, oricare dintre Parti poate recurge la solutionarea disputei prin intermediul 
arbitrajului dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului. 

ln cazul in care Partile recurg la solutionarea disputei pe cale amiabila prin intermediul 
unui mediator, oricare dintre Parti poate recurge la solutionarea disputei prin intermediul 
arbitrajului Tn termen de 30 de zile de la transmiterea de catre oricare dintre Parti a unei 
notificari catre cealalta Parte prin care renunta la solutionarea disputei pe cale amiabila 
prin intermediul unui mediator, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei 
Supervizorului. 

Tn cazul in care nu a fost emis~ o Decizie a Supervizorului, Partile au obligatia de a 
solutiona disputa aparuta pe cale amiabila in mod direct sau prin intermediul unui 
mediator inainte de inceperea arbitrajului. Arbitrajul poate incepe in termen de 90 de zile 
de la incheierea procedurii de mediere sau negociere directa. 

70.3. Arbitraj 
Exceptand cazurile Tn care disputele se solu\joneaza pe cale amiabila, potrivit 

subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila), orice disputa rezultata din prezentul Contract sau 
in legatura cu acesta se solutioneaza prin arbitraj, potrivit regulilor de procedura arbitrala 
ale Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert ~i lndustrie 
a Romaniei. Legea aplicabila va fi cea stabilita la clauza 71 [Legea]. 

in legatura cu o Revendicare a Antreprenorului sau o Revendicare a Beneficiarului, 
oricare Parle poate recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului Tn oricare 
din urmatoarele situatii: 

(a) exista o Decizie a Supervizorului emisa in termenul corespunzator prevazut de 
clauzele prezentului Contract, pentru care s-a transmis o notificare de dezacord in 
termenul corespunzator prevazut de prezentul Contract, ~i au fast respectate prevederile 
aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila]; sau 



(b) Supervizorul nu a emis Decizia in termenul corespunzator prevazut de clauzele 
prezentului Contract, iar o Parte a transmis o notificare de dezacord in termenul 
corespunzator prevazut de prezentul Contract, ~i au fast respectate prevederile aplicabile 
ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila]; 

(c) Tn conditiile prezentului Contract, s~a transmis o notificare de dezacord in 
conformitate cu prevederile subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord], ~i au fost 
respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila); 

(d) disputa are ca obiect nerespectarea de catre oricare dintre Par\i a unei Decizii a 
Supervizorului care este finala ~i obligatorie. Tn acest caz, oricare dintre Parti poate alege 
s~ actioneze doar refuzul in arbitraj, fara a lua in considerare prevederile subclauzei 70.2 
[Solutionare amiabila]; 

( e) disputa are ca obiect nerespectarea de catre oricare dintre Par\i a prevederilor 
obligatorii pentru Parti a unei Decizii a Supervizorului potrivit prevederilor subclauzei 
69c.3 [Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea 
Antreprenorului] sau 69c.4 [Punerea In aplicare a Deciziei Supervizorului privind 
Revendicarea Beneficiarului). Tn acest caz, oricare dintre Parti poate alege sa actioneze 
doar refuzul in arbitraj, fara a lua in considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare 
amiabila); 

Disputele care nu au In vedere o revendicare a Antreprenorului sau o revendicare a 
Beneficiarului se solu\ioneaza prin intermediul arbitrajulul, cu respectarea prevederilor 
subclauzei 70.2 [Solutionare amiabilaJ. 

Arbitrul (arbitrii) va/vor avea autoritate deplina de a accesa, analiza ~i revizui orice 
certificat, Decizie, instructiune, opinie sau evaluare facuta de Supervizor, relevanta 
pentru solutionarea disputei. Supervizorul nu va putea fi impiedicat de a fi convocat drept 
martor ~i a oferi dovezi in fata arbitrului (arbitrilor) referitoare ta orice problema care sa 
aiba relevanta in disputa. 

Niciuna dintre Parti nu va fi limitata in actiunile sale legale in fata arbitrului (arbitrilor) 
la dovezile sau argumentele prezentate anterior Supervizorului in vederea obtinerii unei 
decizii sau la motivele prezentate in notificarea de dezacord. Orice Decizie a 
Supervizorului se va accepta ca proba Tn procesul de arbitraj. 

70.4. Numirea arbitrilor ~i numarul acestora 
Cu exceptia cazului 1n care este prevazut altfel in Acordul Contractual, disputele se 

solu1ioneaza de trei arbitri. Numirea arbitrului sau a arbitrilor se realizeaza potrivit regulilor 
de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera 
de Comert ~i lndustrie a Romaniei. 

70.5. Locul ~i limba in care se va desfa~ura arbitrajul 
Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, locul arbitrajului 

va fi Bucure§ti §i arbitrajul va fi condus In limba romana. 

Clauza 71. Legea 
71.1. Cu exceptia cazului in care este prevazut altf el in Acordul Contractual, Contractul 

va fi guvernat de legea romana. 

CONTROL ~I AUDIT 

Clauza 72. Control ~i audit 
72.1. Antreprenoruf va permite tuturor organelor de verificare ~i control abilitate sa 

verifice, prin examinarea documentelor sau prin verificare la fa1a locului, implementarea 
Contractului ~i, daca este necesar, sa efectueze un audit financiar-contabil complet, 
punand la dispozitie documentele contabile ~i orice alt document relevant privind 



finantarea Contractului, conform procedurilor stabifite de legislatia romana relevanta §i, 
in cazul proiectelor finan1ate din fonduri nerambursabile ale bugetului Uniunii Europene 
l?i/sau din fonduri ale lnstitutiilor Financiare, de legislatia europeana ~i romana pentru 
protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva neregulilor, fraudelor sau 
a altar abateri de la legislatia aplicabila, respectiv procedurilor stabilite de lnstitutiile 
Financiare. Aceste verificari pot avea loc intr-o perioada de pan a ta 7 ani dupa efectuarea 
plfitii finale. 

in acest scop, Antreprenorul va permite accesul neingradit al reprezentantilor 
organelor de verificare ~i control abilitate pe ~antier sau in locurile Tn care Antreprenorul 
i§ii desfa~oara activitatea, inclusiv la sistemele sale informatice ~i la toate documentele 
aferente proiectului §i la baza de date privind managementul tehnic ~i financiar-contabil 
al proiectului ~i va lua toate masurile necesare pentru a inlesni activitatea acestor organe 
de verificare ~i control. Accesul acordat reprezentantilor organelor de verificare ~i control 
se va face pe baza confidentialita1ii cu privire la teflele par1i , fara incalcarea Legii. 
Documentele vor fi disponibile pentru a facilita examinarea acestora, iar Antreprenorul va 
informa Beneficiarul privind locallzarea documentelor. 

Antreprenorul garanteaza faptul ca drepturile organelor de verificare ~i control de a 
efectua auditari, controale ~i verificari, vor fi aplicabile in aceea~i masura, Tn conditiile ~i 
in conformitate cu regulile prevazute de aceasta clauza, tuturor SubcontractanUlor sau 
oricaror persoane care desfa§oara.Jau desfa~urat/vor desfa~ura, direct sau indirect, 
activitati pentn.i Antreprenor in legatura cu Contractul . 



CONDITllLE SPECIFICE 
PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE ~I EXECUTIE DE LUCRARI 

aferent obiectivului de investitii "Pl'C)iectare §i execuUe lucrari pentru obiectivul 
"Modernizare DJ 204C km 60+000 - 84+500, limita judet Vrancea - Bisoca -

Sarulefti - Vintila Voda, judetul Buzau"" 
Aceste Condi1ii Specifice, denumite ~i Cond~ii Speciale, privind contractele de proiectare ~i 

executle de lucrari, completeaza, clarificil, amendeaza sau instituie exceptii de aplicabilitate de la 
Conditiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale sunt 
valabile tn fonTia data de Condi1iile Generale. ln cazul unor neconcordante fntre Conditiile Speciale §i 
Conditiile Generale, primeaza prevederile Conditiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Condi!iilor 
Speciale nu este consecutiv~. corespunde sau completeaza numerotarea clauzelor ConditiilorGenerale. 

Beneficlarii sunt indrept~ti\i sa elaboreze Condi\ii Speciale numai cu privire la subclauzele ~i 
numai fn legatura cu subiectele listate tn tabelul de mai ios. Orice alta Conditie Speciala este nula. 

Clauza §i subclauza I Subiectul 
Clauza 5 - Supervizorur §li reprezent.antul Supervizorului 

5.1 I Sarcfnile Supervizorului 

Subclauza 5.1 se completeazl cu urmltoarele prevederi: 
(p) Tndepline~te celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contractul de prestari servicii 

incheiat cu beneficiarul; 
( q) se va considera ca supervizorul actioneaza in numele Beneficiarului de fiecare data cand 

indepline~te sarcini sau exercita autoritatea atribuita sau impficata de Contract; 
(r) orice aprobare, verificare, certificat, consim\amant, examinare, inspectie, instruqie, notificare, 

propunere, cerere, test sau alte ac\iuni similar intreprinse de supervizor (inclusiv absenta obiectiunilor) 
nu vor absolvi Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului 
inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepan\e ~i neconformitfl\i. 

Clauza 8 • Furnizarea Documentelor Beneficlarului 

8.2 I Calendar pentru furnizarea unui exemplar complet al tuturor 
Documentelor Benefic iarului 

Subclauza 8.2 se completeaza cu urmatoarele prevederi: 
Cu exceptia situatiei cand este prevazut un alt calendar fn Conditiile Speciale, in tennen de 5 zile 

de la semnarea Contractului, Supervizorul!Autoritatea Contractanta va transmite Antreprenorului, gratuit, 
un exemplar complet al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventil, precum =;i al tuturor 
Documentelor Beneficiarufui relevante pentru proiectarea ~i executia Lucrarilor sau va confinTia ca 
documentatia de avizare a lucrarilor de interventii ~i toate aceste Documente au fost furnizate ca parte . . . . 
Clauza 9 • Acces pe §antier 
9.1 I Termene si sectoare pentru punerea la dlspozltie a Santierulul 

Subclau%a 9.1 se completeazl cu urmatoarele prevederi: Antreprenorul va fi slngurul 
responsabil pentru a-si asigura orice drept de acces si posesia pentru orice suprafata de teren 
suplimentar fata de locurile in care vor fi executate Lucrarile Permanente. Aceste suprafete suplimentare 
cuprind locuri necesare pentru Lucrarile Provizorii, drumuri de acces si organizarea de santier a 
Antreprenorufui. 
Suprafetele pentru Lucrari Provizorii a caror pozitionare este tn afara zonei afectate de lucrarile Acordului 
Contractual trebuie asigurate de catre Antreprenor pe cheltuiala acestuia, dar trebuie considerate ca 
parte a santierului. 
AntreprenoruJ va permite desfasurarea unui trafic fluent de vehicule si persoane, Tn toate conditiile 
climatice pentru public, pe toate drumurile asociate cu sau afectate de Contract side asemenea pentru 
proprietari sau locatari ai proprietatilor tnvecinate, cat si pentru proprietari de utilitati si operatori/fumizori 
de servicii utilitare pe durata executarii Lucrarilor. 

9.2 I Accesul pe ~antier a altar persoane 

Subclauza 9.2 se completeaza cu urmatoarele orevederi: 



Antreprenorul se oblig~ sa permits accesul necesar si neingradit reprezentantilor beneficiarului, 
finantatorului si ai altor institutii cu rol de verifrcare si control pe §antierele sau Tn locurile In care 
Antreprenorul i§i desta~oarll activitatea, incluzAnd sistemele sale informatice, precum ~i toate 
documentele §i baza de date privind managementul tehnic §i financier al proiectului §i se vor lua toate 
masurile necesare pentru a le U§ura activitatea. Accesul dat acestor reprezentanti se va face pe baza 
confidentialita1ii cu respectarea tertilor, fara prejudicierea obliga1iilor legilor publice al ~rui subiect de 
drept sunt. Documentele trebuie sa fie accesibile §i indosariate pentru a facilita examinarea lor, iar 
Antreprenorul trebuie sa informeze Benefrciarul ~f Supervizoruf/Autoritatea Contractanta privind locatia 
lorexacta. 

Antreprenorul garanteaza ell drepturile acestor reprezentanti de a executa auditari, controale ~i 
verificari vor ft aplicabile l n aceea!ii masur~. av~nd acelea~i conditii ~ i i n conformitate cu acelea~i reguli, 
tuturor tertilor subantreprenorilorimplicati in contract. 
Clauza 10 - Autorizatli §i asistentA privind Legea 

10.1 I Responsabilitati privind autorlzatiile de construlre 

Clauza 19 - Proiectarea de catre Antreprenor 

19.2 I Modalitati ,1 calendarul de aprobare a prolectaril elaborate de catre 
Antreprenor 

A/in.2 al Subclauzei 19.2 se modifica si va avea urmatorul continut: 
Antreprenorul va transmite Supervizorului/Autoritati Contractante, documentatia 

aferenta proiectului, verificata de catre un verificator autorizat contractat de catre 
Beneficiar, impreuna cu o dectaratie privind conformitatea proiectului elaborat de el cu 
(i)caracteristicile imperative stabilite in Cerintele Beneficiarului, (ii) celelalte prevederi 
ale Cerin\elor Beneficiarului ~i {iii) proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica. 

in cazul in care proiectul elaborat de catre Antreprenor prezinta unele devieri sau 
diferente fata de Cerintele Beneficiaru/ui sau fata de proiectul sau schita de proiect din 
Oferta tehnica, altele decat diferente sau devieri rezultand din erori identificate in 
Cerintele Beneficiarului ~i notificate de catre Antreprenor, aceste diferen\e sau devier 
vor fi considerate a fr propuneri de Modificare initiate de catre Antreprenor in 
conformitate cu prevederile subclauzei 37 .11. 

Aliniatul 3 al subclauzei 19.2 se modifica si va avea urmatorul continut: 
Supervizorul/Autoritatea Contractanta, va aproba sau va respinge motiva1 

documentatia elaborata de Antreprenor in termen de 30 de zile de la primire. Aces1 
termen va include ~i orice perioade necesare de consultari intre Supervizor ~i Beneficiar, 
analiza $i aprobare de catre Beneficiar sau alte entitati. 

Clauza 24 - lnterferente cu traficul ji calle de acces 

Misura in care pot fj afectate traficul tii caile de 
comunicatii 

Subctauza 24.1 se completeaza cu urmatoruJ continut: 
Pe parcursul executarii lucrarilor se vor respecta prevederiJe OUG 43J1997cu modificarile si 
completarile ulterioare, art 40, alin 1),2),3} si art 44. 

Clauza 44 - Principii generale 

44.1 Moneda sau monedele Contractului 

Clauza 45 - Valoarea Contractului 

45.4 Prevederile referitoare la masurare $i evaluare pentru partile din 
Lucrari platibile conform cantitatilor furnizate sau lucrarilor efectuate 
§i identificarea acestor parti. 



Subctauza 45.4 se completeazi cu urmatoarele prevederi: 
Lucrarile vor fi masurate de catre supervizor fi se vor verifica cu listele de cantita1i ale proiectului 

tehnic ( elaborat tn conformitate cu Cerlntele Beneficiarului). Listele de cantitati pe categorii de Lucrari vor 
contine pentru fiecare articol men\ionat pretul unitar. Valoarea insumata a articolelor (cantitate I pre1 unitar) 
din listele de cantitati pentru fiecare categorie de Lucrari trebuie sa fie eel mult egala cu valoarea 
prevazuta in Graficul de Plati. De fiecare data cand supervizorul solicita masurarea unei parti din Lucrare, 
Reprezentantul Antreprenorului: (a) va participa sau va trimite cu promptitudine un reprezentant 
competent care sa asiste supervizorul la efectuarea masuratorilor, ~i (b) va furniza orice detalii solicitate 
de catre supervizor. 

Daca Antreprenorul nu reu§e~te sa participe la fntftlnire sau sa trimita un reprezentant, 
masuratorile fAcute de catre supervizor (sau in numele acestuia) vor fi acceptate ca fiind corecte. 

Ori de cate ori este necesar ca Lucrarile Permanente sa fie miisurate pe baza inregistlilrilor din 
documente, documentele vor fi · pregatite de cAtre supervizor. Antreprenorul va participa impreuna cu 
supervizorul la examinarea ~i aprobarea documentelor ~i le vor semna dupa ce acestea vor fi acceptate 
de comun acord. Dace Antreprenorul nu va participa, documentele vor fi considerate acceptate a ti 
corecte. 

Pentru a fi acceptate la plata, documentele justificative privind cantitatile de lucrari realizate 
(masuratori, situatii de lucrari) vor fi insotite de documente care sa ateste calitatea lucrarilor executate. 
Modiflcarea valorii contractului de achlzitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in 
conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si al prevederilor din cadrul lnstructiuni nr. 3/2017 
emisa de ANAP, respectiv cap. Ill - Modificari nesubstantiale - adaptari la context practic si modificari 
nesubstantiale - prag valoric in procent de maxim 10 %, asa cum a fast prevazuta in documentatia 
tehnico-economica aprobata, procent raportat la valoarea contractului atribuit. 

Directia Economicol, 
Director executlv 

Ee. Liviu-Mihai 

VIZA T de LEGALJT ATE, 
Directia Juridid fi Adminlstratie PublicolLocali, 

Director Executiv, 
Mirela OPREA 

/ 

Directia administrare patrimoniu si investitii 
Director Executiv, 
lulian Petre 

ANTREPRENOR 

WFA IMPEX SRL 

(Lider de asociere) 



ACORDUL CONTRACTUL DE PROIECTARE ~I EXECUTIE LUCRARI: 
aferent obiectivului de investitii "Proiectare ti executie lucrari pentru 

obiectivul" Reabilitare drum judetean DJ 203L, intre km 29+400 -
50+000 Cozieni .. Bozioru-Braesti, Judetul Buzau "'' 

nr ... 1.f ... din data de :{~./.9.r . ./2019 

.. ~,$+.~ 
Prezentul Acord Contractual se incheie intre: ~:: / ::.j 2 l IU1 Z0f9 

_-..;J :; : '".-4; ~ - • - -·- --

a.) UNIT A TEA ADMINISTRA TIV TERITORIALA • JUDETUL BUzAU, cu sediul in 
municipiul Buz~u. B-dul N. Balcescu nr. 48, telefon/fax 0238 8.725.507, 
avand cod fiscal 3662495, cont trezorerie deschis la 
Trezoreria BuzAu reprezentata prin Pre~e ons1 1u u1 Judetean Buzau • Petre 
Emanoil NEAGU, in calitate de beneficiar, pe de o parte 

Si . 
b.) S.C.LEU AQUACUL TURA SRL, cu sediul in Sat Zarnestii de Slanic,Comuna 

Cernatesti , str. Principala, nr. 380, judetul Buzau, telefon 0238 528 041 , numarul de 
inre istrare in · · 10/254/2008, cod fiscal RO 23319654 cont IBAN 

deschis la Trezoreria mun. Buzau reprezentata 
rm avand func\ia de Administrator in calitate de antreprenor, pe de alta 

parte, denumite in continuare "Partile contractului", 

avand in vedere ca Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de 
atribuire a contractului de achizitie publica nr.9960/11.07.2019, ca Lucrarile cunoscute sub 
numele de: ,, Proiectare si executie de Jucrari afferent obiectivului de investitii Reabilitare 
drum Judetean DJ 203L , intre km.29+400-50+000, Cozieni-Bozioru-Braesti,Judetul 
Buzau.", denumite in continuare "Lucrarile", sa fie proiectate ~i executate de Antreprenor 
~i a acceptat oferta Antreprenorului in vederea proiectarii, executarii ~i finalizarii Lucrarilor 
~i remedierii oricaror eventuale defeqiuni ale Lucrarilor, 

Partile convin dupa cum urmeaza: 

1. Tn prezentul Acord Contractual, termenii ~i expresiile vor avea acela~i tnteles ca ~i 
in Conditiile de Contract la care se face referire In continuare. 

2. Contractul are un caracter de contract administrativ ~i include prezentul Acord 
Contractual lmpreuna cu orice Act Aditional ~i urmatoarele anexe: 

(viii) Formularul de Oferta completat §i dupa caz corectat, 
(ix) Conditiile Specifice, 
(x) Conditiile Generale, 
(xi) Cerintele Beneficiarului, 
(xii) Graficul de E§alonare a Platilor, 
(xiii) Oferta Antreprenorului ~i orice atte documente care fac parte din Contract: 
- Oferta financiara a Antreprenorului (dupa corectiile aritmetice), 

~ Oferta tehnica a Antreprenorului (inclusiv clarificilrile din perioada de evaluare a 



ofertelor), 

- angajamentul term al fiecarui tert sustrnator (daca este cazul), 
- acordul de asociere (in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, un consortiu 

sau o alta grupare de doua sau mai multe persoane), 
- subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (daca este cazul), 
- orice alte documente care fac parte din Contract (garantia de buna executie, grafic 

de realizare a lucrarilor, caiet de sarcini, DALI). 
3. Jinand seama de platile ce urmeaza a fi efectuate de Beneficiar catre Antreprenor 

dupa cum este mentionat in continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul sa 
proiecteze, execute 9i sa finalizeze Lucrarile cunoscute sub numele de ,, Proiectare ~i 
executie lucrari pentru obiectivul " Reabilitare drum judetean OJ 203L, intre km 29+400 
- 50+000 Cozieni-Bozioru-Braesti , Judetul Buzau" ~i sa remedieze orice eventuale 
defec\iuni ale acestor Lucrari in Perioada de Garantre. in conformitate cu prevederile 
Contractului. 

4. Beneficiarul convine cu Antrepren·orul sa plateasca pentru proiectarea, executia ~i 
finalizarea Lucrarilor ~i remedierea oricaror eventuale defectiuni ale Lucrarilor suma de: 
54.520.507,73 Lei, exclusiv TVA, reprezentand Pretul Contractului la termenele ~i 
conform modalitatjlor stipulate in Contract. La aceasta suma se va adauga taxa pe 
valoare adaugata 1n conformitate cu prevederile legale in vigoare. Modificarea Pretului 
Contractului se va realiza in conformitate cu prevederile legale. 

5. Celelalte date contractuale la care se face in Conditiile Contractuale ca fiind 
a t A A d 1 c t t 1 t -t 1 orev zu em cor u on rac ua sun urma oare e: 

Referinta Element Date contractuale 
Clauza 1 - Definitii 
b) Numele !}i adresa se va completa la momentul 

Antreprenoru lui semnarii Acordului Contractual 
c) Numele !]i adresa Unitatea Administrativ Teritoriala -

Beneficiarului, numele Judetul Buzau, cu sediul ln 
reprezentantului municipiul Buzau, B-dul Nicolae 

Beneficiarului B~lcescu nr. 48, jude1ul Buzau, 
reprezentat legal prin Pre~edintele 
Consiliului Jude~ean Buz~u Petre 
Emanoil NEAGU 

q) Durata de executie 36 LUNI, din care: 
3 luni proiectare de la data de 
incepere (data emiterii ordinului 
de incepere ). Include si verificarea 
tehnlca a proiectulul (in sarcina 
Beneficiarului); 
33 luni executie de lucrari de la 
data de lncepere (data emiterii 
ordinului de fncepere)· - -

vv) Sector DJ 203L, intre km 29+400 -
50+000 Cozieni-Bozioru· 
Braesti, Judetul Buzau 

bbb) Numele ~i adresa (se va completa de catre 
S upervizorul u i Beneficiar, la momentul semnarii 

contractului) 
Clauza 2 - Limba Contractului 
2.1 Limba Contractului limba romana 
Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului 



8.4 perioada de studiere a 10 zlle de la Data de-incepere 
Cerintelor Beneficiarului 

Clauza 15 - Garantie de Buna Executie 
15.1 Valoarea Garantiei de Buna 

Executie 
15.6 a) valoarea Garan\jei de Buna 

Executie restituita dupa 
aprobarea Receptiei la 
Terminarea Lucrarilor 

Clauza 16 - Res onsabilitati $i asigurari 
16.2 b) 1. Limite de acoperire a 

asigurarii pentru daune 
aduse te'1ilor 

Clauza 17 - Proaramul de Executie 
17.6 Suma retinuta pentru 

1ntarzierea transmiterii 
Programului de Executie 

10% din Preiu1 Contractului, fara 
T.V.A. 
ln cazul contractelor de servicii de 
proiectare, valoarea garantiei de 
buna executie aferenta proiectului 
tehnic ~i/sau detaliilor de executie, tn 
termen de 14 zile de la data incheierii 
procesului-verbal de receptie la 
terminarea lucr~rilor executate ln 
baza proiectului respectiv, dac~ nu a 
ridicat pana la acea data pretentii 
asupra ei, dar nu mai tarziu de 3 ani 
de la predarea respectivelor 
documentatii tehnice, 1n cazul in care 
autoritatea contractanta nu a atribuit 
in aceasta perioada contractul de 
lucrari in cauzii; 
in cazul contractelor de lucr~ri, 
autoritatea contractanta are obligatia 
de a eliberalrestitui garan1ia de buna 
executie dupa cum urmeaza: 

a} 70% din valoarea garantiei, in 
termen de 14 zile de la data 
incheierii procesului-verbal de 
recep~e la terminarea 
lucrarilor, daca nu a ridicat 
pana la acea dat~ preten1ii 
asupra ei, iar riscul pentru vicii 
ascunse este minim· 

Limitele valabile pentruasigurarea 
obligatorie de raspundere civila 
auto potrivit reglementarilor 
Uniunii. 
Beneficiaruf/Supervizorul nu va fi 
responsabil pentru nici un fel de 
daune-interese, compensatii 
platibile prin lege in privinta sau ca 
urmare a unui accident sau 
prejudiciu adus unui muncitor sau 
altei persoane angajate de 
executant. 

5000 lei pentru fiecare zi de 
intarziere a transmiterii 
Programului de Executie pana la 
acceptarea de beneficlar a 
Programului de Executie 
resoectiv. 



Clauza 19 - Proiectarea de catre Antreprenor 
19.3 termenul de elaborare a 3 luni de la data de lncepere 

proiectului tehnic !ii ( emiterea ordinului de Tncepere 
transmitere catre Supervizor pentru proiectare) 

19.4 termenul de obtinere a 
autorizatiei de construire Nu e cazul 

Clauza 36 - lntarzieri 
36.3 valoare retinuta din Certificat 10% din totalul sumelor aferente 

de Plata daca Antreprenorul punctelor (a) si (b) din subclauza 
nu reu~e~te s~ atinga un 50.1 [Situatia de Lucrari] 
punct de referinta la termenul 
stabilit 

36.4 valoarea penalitatilor de 0, 1 % penalitati de intarziere pe zi din 
intarziere pentru fiecare zi de valoarea lucrarilor neexecutate, 
Yntarziere pentru fiecare zi care se scurge intre 

finalul Duratei de Executie dupa cum 
poate fi prelungita in conformitate cu 
prevederile clauzei 35 {Prelungirea 
Durate! de Executie] si data efectiva 
de finalizare a l ucrarilor ( sau a 
Sectorului), mentionata in procesul-
verbal de Receptie la Terminarea 
Lucrarilor (sau Sectorului) aprobat de 
Beneficiar sau (in absenta unei 
asemenea mentiuni) certificata de 
catre Supervizor. Suma maxima a 
penalitatilor de intarzlere va ft de 15% 
din Pretul Contractului la semnarea 
Contractului 

Clauza 46 - Plata In avans 
46.1 Efectuarea unei/unor plati In NU 

a vans 
Clauza 47 - Sume Retinute 
47.1 vafoarea procentuala a 10% din totalul sumelor aferente 

Sumelor Retinute din punctelor (a) si (b} din subclauza 
Certificate de Plata 50 .1 f Situatia de Lucraril 

47.1 limita Sumelor Retinute 5% din Pretul Contractului la 
semnarea Contractului 

Clauza 48 - Aiustarea preturilor 
48.1 aplicarea unei formula de NU 

ajustare a preturilor, atunci 
cand Durata de Executie la 
semnarea Contractului este 
mai mica sau egala cu 365 
de zile 

48.3 aplicarea unei formule de DA 
ajustare a preturilor, atunci 
cand Durata de Executie la 
semnarea Contractului este 
mai mare de 365 de zile 



48.5 tabelul datelor de ajustare An=av+( 1-av)'*ln/lo 

Valoarea Moneda indicelui Sursa si Valoarea 
coeficientilor si definitia indicelui la 0 

numele indicilor indicelui data specificata 

(1) (2) (3) (4) 
Av=este valoarea 
procentuala a platii leu Av=O 
in avans fata de 
Pretul Contractului 

In =este 
In =este indicele lndicele de cost 
de cost in in constructii -
constructii - total total publicat de 
publicat de lnstitutul 
lnstitutul National lnstitutul National de 
de Statistica in - National de Statistica in 
Buletinul Statistic Statistica Buletinul 
de Preturi, la Statistic de 
tabelul 15, Preturi, la 
aplicabil la data cu tabelul 15, 
60 de zile inainte aplicabil la data 
de ultima zi a lunii cu 60 de zile 
n. inainte de 

ultima zi a lunii 
n. 

lo= este indicele lo este indicele 
de cost in lnstitutul de cost in 
constructii - total, - National de constructii -
aplicabil la Data Statistica total, aplicabil 
de Referinta la Data de 

Referinta 
Clauza 49 - Masurare evaluari si Sume Provizionate 
49.3 sum a pentru cheltuielile 5% din sumele reale platite sau 

indirecte ~i profit (care trebuie platite) de cat re 
Antreprenor 

Clauza 50 - Plati 
50.2 a) lista Echipamentelor ~i Nu este cazul 

Materialelor pentru plata la 
aducerea lor pe ~antier sau 
in alt toe aprobat de 
Supervlzor 

50.3 valoarea unor obligatii 1- Neprezentarea contractelor de 
neindeplinite sau subcontractare c.f. subclauzei 7 .1-
nerespectate 5000 lei pentru fiecare zi de 

intarziere pan~ la intrarea in 
leQalitate; 



2· Inlocuirea unui subcontractor 
f ara respectarea clauzei 7.4 -
5000 lei/zi pentru fiecare 
modificare pan a la intrarea in 
legalitate; 
3- Tnlocuirea personalului cheie al 
Antreprenorului f~ra respectarea 
prevederilor subclauzeJor 14.3 
~i/sau 14.4: - 5000 lei/zi pentru 
fiecare inlocuire pana la intrarea in 
legalitate; 
4- nerespectarea prevederilor 
subclauzei 16.2 - respectiv 
neincheierea asigurarilor sau 
neplata primelor de asigurare 
prevazute la subclauza 16.2 -
5000 lei /zi pana la indeplinirea 
obligatiilor; 
5-nerespectarea prevederilor 
subclauzei 22.7: 5000 lei pe zi 
pana la indeplinirea obligatiilor; 
6- n erespectarea prevederilor 
subclauzei 27 .2: 5000 lei pentru 
fiecare zi de intarziere pana la 
indeplinirea obligatiilor; 
- nerespectarea prevederilor 
subclauzei 27 .3: 5000 lei pentru 
fiecare zi de intarziere pana la 
indeplinirea obligatiilor; 
. nerespectarea prevederilor 
subclauzei 30.1: 5000 lei pentru 
fiecare zi pana la indeplinirea 
obligatiilor; 
- nerespectarea prevederilor 
subclauzei 39.1: - 5000 lei pentru 
fiecare zi pan a la indeplinirea 
obligatiilor. 

Clauza 61 - Perioada de Garantie 
61.6 durata Perioadei de Garantie Conform ofertei declarate 

castigatoare 
Clauza 70 - Dispute $i arbitrai 
70.4 numarul de arbitri 3 
70.5 locul arbitraiului Buzau 
70.5 limba arbitraiului Limba romana 
Clauza 71 - Legea 
71.1 leg ea care guverneaza Legea romana 

Contractul 



6. Prezentul Acord Contractual i~i produce efectele incepand cu data 
semnarii sale de catre ultima parte. 

Prezentul contract a fost redactat in limba romana si incheiat astazi 
' data de .2018, la sediul achizitorului/beneficiarului, in 3 (trei) 

exemplare originale, doua exemplare pentru achizitor/beneficiar ~; unul 
pentru prestator/antreprenor, cate unul pentru fiecare parte. 

Directia Economica, 

Director executiv 

Ee. Liviu-Mi 

VIZAT de LEGALITATE, 

Directia Juridica §f Administratie Publici Locale, 

Director Executiv, 

Directia Administrare Patrimoniu si lnvestitii 
Director Executiv, 

lulian Petre 

CONSIL'IUL JUDETEA.tt''8'uz"A.u 
nV/ZAT PENTRU CONTROL FIN I AR 

PREVENTIV PROPRIU' 
Nr. sigltlu : 4 2 ~ \UL. ~01q 
Data ..................................... .. 

Antreprenor 

SRL 
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CONDITllLE GENERALE $1 SPECIFICE $1 ACORDUL CONTRACTOAL
PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE $1 EXECUJIE DE LUCRARI 

aferent obiectivului de investi\ii 
"Prolectare 1i executie lucrari pentru obiectivut " Reabilitare drum judetean DJ 

203L, intre km 29+400 - 50+000 Cozieni-Bozioru-Braesti, Judetul Buzau " 

CONDITll GENERALE PENTRU PROIECTARE $1 EXECUTIE DE LUCRARI 
PREVEOERI PRELIMINARE 

1. Defini1ii 
2. Umba Contractului 
3. Ordinea de precedenta a documentelor contractuale 
4. Comunicari 
5. Supervizorul ~i reprezentantul Supervizorului 
6. Cesiune 
7. Subcontractare 
OBLIGATHLE BENEFICIARULUI 
8. Fumizarea Documentelor Beneficiarului 
9. Acces pe ~antier 
10. Autoriza~i ~i asistenta privind Legea 
11 . Personalul Beneficiarului 
OBLIGATllLE ANTREPRENORULUI 
12. Obligatii generale 
12a. Codul de conduita 
12b. Conflict de interese 
13. Administrarea Lucrarilor 
14. Personal 
15. Garantie de Buna Executie 
16. Responsabilitati ~i asigur~ri 
17. Programul de Executie 
18. Structura detaliata a pretului 
19. Proiectarea de catre Antreprenor 
20. Corectitudinea Pretului Contractului 
21 . Riscuri excep\ionale 
22. Siguranta pe ~antier ~i securitatea muncii 
23. Protec\ia proprieta\ilor adiacente 
24. lnterferente cu traficul ~i caile de acces 
25. Utilita1i, cabluri ~i conducte 
26. T rasarea 
27. Activitatea Antreprenorului pe ~antier 
28. Descoperiri 
29. Lucrari Provizorii 
30. Utilajele Antreprenorului ~i transportul Bunurilor 
31 . Suprapunerea unor contracte 
32. Brevete, licente ~i drepturi de proprietate intelectuala 
EXECUTAREA CONTRACTULUI ~I iNTARZIERI 
33. Tnceperea 
34. Durata de Executie 
35. Prelungirea Duratei de Execu\ie 



CONDIJllLE SPECIFICE 
PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE $1 EXECUTIE DE LUCRARI 

aferent obiectivului de investitii "Proiectare §i executje lucrari pentru obiectivul 
"Reabilitare drum judetean DJ 203L, intre km 29+400 - 50+000 

Cozieni-Bozioru .. Braesti, Judetul Buzau tJ 

Aceste Conditii Specifrce, denumite §i Conditii Speciale, privind contractele de proiectare §i 
executie de lucrari, completeaza, clarifica , amendeaza sau instituie excepVi de apticabilitate de la 
Conditiile Generate de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condi1ii Speciale 
sunt valabile in forma data de Condi\iile Generale. in cazul unor neconcordante lntre Conditiile 
Speciale ~i Condi\iile Generate, primeaza prevederile Condi\iilor Speciale. Numerotarea clauzelor 
Conditiilor Speciale nu este consecutive, corespunde sau completeaza numerotarea clauzelor 
Conditiilor Genera le. 

Beneficiarii sunt Tndreptatiti sa elaboreze Conditii Speciale numai cu privlre la subclauzele 
si numai in legatura cu subiectele listate tn tabelul de mai ios. Orice alta Conditie Speciala este nula. 
Clauza §i subclauza I Subiectul 
Clauza 5 • Supervizorul §i reprezentantul Supervizorului 
5.1 I Sarcinile Supervizorulul 

Subclauza 5.1 se completeaza cu urm~toarele prevederi: 
(p) lndepline~e celelatte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contractul de prestari servicii 

lncheiat cu beneficiarul; 
( q) se va considera ca supervizorul actioneaza in numele Beneficiarului de fiecare data cAnd 

lndepline~te sarcini sau exercita autoritatea atribuita sau implicata de Contract; 
(r) orice aprobare, verificare, certificat, consimtam ant, examinare, inspeqie, instructie, 

notificare, propunere, cerere, test sau alte actiuni similar intreprinse de supervizor (inclusiv absenta 
obiectiunilor) nu vor absolvi Antreprenorul de nicio responsabilitate pe care 0 are potrivit 
prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni , discrepante ~i 
neconformitati. 
Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului 

8.2 I Calendar pentru furnizarea unui exemplar complet al tuturor 
Documentelor Beneficiarului 

Subclauza 8.2 se completeaza cu urmltoarele prevederi: 
Cu exceptia situatiei cand este prevazut un alt calendar in Conditiile Speciale, fn termen de 5 

zile de la semnarea Contractului, Supervizorul/Autoritatea Contractanta, va trans mite 
Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, 
precum ~i al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru proiectarea ~i executia Lucrarilor 
sau va confirma ca documentatia de avizare a lucrarilor de interventii ~i toate aceste Documente au 
fost furnizate ca parte a documentaiiei de atribuire. 

Clauza 9 - Acces pe ~antier 
9.1 I Termene §i sectoare pentru punerea la dispozftie a $antierului 

Subclauza 9.1 se completeaza cu urmitoarele prevederi: Antreprenorul va fi singurul 
responsabil pentru a-si asigura orice drept de acces si posesia pentru orice suprafata de teren 
suplimentar fata de locurile in care vor fi executate Lucrarile Permanente. 



Aceste suprafete suplimentare cuprind locuri necesare pen1ru Lucrarile Provizorii, drumuri de 
acces si organizarea de santier a Antreprenorului. 
Suprafetele pentru Lucrari Provizorii a carer pozitionare este in afara zonei afectate de lucrarile 
Acordului Contractual trebuie asigurate de catre Antreprenor pe cheltuiala acestuia, dar trebuie 
considerate ca parte a santierului. 
Antreprenorul va permite desfasurarea unui trafic fluent de vehicule st persoane, in toate conditiile 
climatice pentru public, pe toate drumurile asociate cu sau afectate de Contract si de asemenea 
pentru proprietari sau locatari ai proprietatilor invecinate, cat si pentru proprietari de utilitati si 
operatori/furnizori de servicii utilitare pe durata executarii Lucrarilor. 

9.2 I Accesul pe $antier a altor persoane 

Subclauza 9.2 se completeaza cu urmatoarele prevederi: 
Antreprenorul se obliga sa permita accesul si necesar si neingradit reprezentantilor 

beneficiarului, finantatorului si ai altor institutii cu rol de verificare si control pe ~antierele sau in 
locurile ln care Antreprenorul i~i desfa~oara activitatea, incluzfmd sistemele sale informatice, 
precum Si toate documentele ~i baza de date privind managementul tehnic ~i financiar al proiectului 
$i se var lua toate masurile necesare pentru a le u~ura activitatea. Accesul dat acestor reprezentanti 
se va face pe baza confidentialitatii cu respectarea tertilor. fara prejudicierea obligatiilor legilor 
publice al c~rui subiect de drept sunt. Oocumentele trebuie sa fie accesibile ~i tndosariate pentru a 
facilita examinarea lor, iar Antreprenorul trebuie Sil!I informeze Beneficiarul !?i 
Supervizorul/Autoritatea Contractanta privind locatia lor exacta. 

Antreprenorul garanteaz~ ca drepturile acestor reprezentanti de a executa auditari, 
controale $i verificari vor fi aplicabile Tn aceea§i masura, avand acelea~i conditii ~i in conformitate 
cu acelea~i reguli, tuturor tertilor, subantreprenorilorimpllcati In contract. 

crauza 10 - Autorizatii §i asfstenta privlnd Legea 
10.1 I Responsabilitiiti privind autorizatlife de construire 
Clauza 19- Proiectarea de citre Antreprenor 
19.2 I Modalitatl §i calendarul de aprobare a proiectaril elaborate de 

catre Antreprenor 
Alin.2 al Subctauzei 19.2 se modifica si va avea urmatorul continut: 
Antreprenorul va transmite Supervizorului/Autoritati Contractante, documenta\ja aferenta 

proiectului, verificata de catre un verificator autorizat contractat de catre Beneficiar, Tmpreuna cu o 
declaratie privind conformitatea proiectului elaborat de el cu (i)caracteristicile imperative stabilite in 
Cerintele Beneficiarului, (ii) celelalte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului ~i (iii) proiectul sau 
schita A de proiect din Oferta tehnic~. 

In cazul In care prolectul elaborat de catre Antreprenor prezinta unele devieri sau diferente 
fata de Cerintele Beneficiarului sau tata de proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica, altele 
decat diferente sau devieri rezultAnd din erori identificate Tn Cerintele Beneficiarului ~i notificate de 
catre Antreprenor, aceste diferente sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de Modificare initiate 
de catre Antreprenor In conform itate cu prevederile subclauzei 3 7 .11. 

Aliniatul 3 al subclauzei 19.2 se modifica si va avea urmatorul continut: 
Supervizorul/Autoritatea Contractanta, va aproba sau va respinge motivat documentatia 

elaborata de Antreprenor in termen de 30 de zile de la primire. Acest termen va include §i orice 
perioade necesare de consultari intre Supervizor ~i Beneficiar, analiza §i aprobare de catre 
o---r.-·-- -- - ··- --·:.L.!:!&' 

Clauza 24 - lnterferente cu traficul si cAile de acces I M~sura in care pot fi afectate traflcul ,, caile de 
comunicatii 

Subclauza 24.1 se completeaza cu urmatorul continut: 
Pe parcursul executarii lucrarilor se vor respecta prevederile OUG 43/1997cu modificarile si 
completarile ulterioare, art 40, alin 1),2),3) si art 44. 

Clauza 44 • Principii generate 
44.1 I Moneda sau monedele Contractului 



Clauza 45 - Valoarea Contractului 
45.4 Prevederile referitoare la misurare §i evaluare pentru pirtile din 

Lucrari platibile conform cantltatilor furnizate sau lucrarilor 
efectuate 'i ldentmcarea acestor pirti. 

Subclauza 45.4 se completeaza cu urmatoarele prevederl: 
Lucrarile var fi masurate de catre supervizor ~i se vor verifica cu listele de cantitati ale 

proiectului tehnic (elaborat tn conformitate cu Cerintele Beneficiarului). Listele de cantitati pe 
categorii de Lucrari vor contine pentru fiecare articol mentionat pretul unitar. Valoarea 1nsumata a 
articolelor (cantitate I pret unitar) din listele de cantitati pentru fiecare categorie de Lucrari trebuie sa 
fie eel mult egala cu valoarea prev~zut~ in Graficul de Plati . De fiecare data cand supervizorul 
solicita masurarea unei parti din Lucrare, Reprezentantul Antreprenorului: (a) va participa sau va 
trimite cu promptitudine un reprezentant competent care sa asiste supervizorul la efectuarea 
masur~torilor, §i (b) va furniza orice detalli solicitate de catre supervizor. 

Daca Antreprenorul nu reu~e~te sa participe la intalnire sau sa trimita un reprezentant. 
m~suratorile facute de catre supervizor (sau ln numele acestuia) vor fi acceptate ca fiind corecte. 

Ori de cate ori este necesar ca Lucrarile Permanente sa fie masurate pe baza Tnregistrarilor 
din documente, documentele vor ft preg~tite de catre supervizor. Antreprenorul va participa 
impreuna cu supervizorul la examinarea §i aprobarea documentelor 9i le vor semna dupa ce 
acestea vor fi acceptate de comun acord. Da~ Ai1treprenorul nu va participa, documentele vor fi 
considerate acceptate a fi corecte. 

Pentru a fl acceptate la plata, documentele justificative privind cantitatile de lucrari realizate 
(masuratori, situatii de lucrari) vor fi insotlte de documente care sa ateste calitatea lucrarilor 
executate. 
Modificarea valorii contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face 
in condltiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si al prevederilor din cadrul lnstructiuni nr. 
3/2017 emisa de ANAP, respectiv cap. Ill - Modificari nesubstantiale - adaptari la context practic si 
modificari nesubstantiale - prag valoric in procent de maxim 10 %, asa cum a fost prevazuta in 
documentatia tehnico-economica aprobata, procent raportat la valoarea contractului atribuit. 

_ _. om1ca, 
Director executiv 

Ee. Liviu-Mih •. u . 

VIZA T de LEGALITATE, 
Directia Juridica §i Administratie Publica 

Locala, Director Executiv, 
M .. - . 

~ . -

Directia Administrare Patrimoniu si lnvestitii 
Director Executiv, 

.. I •.. -

ANTREPRENOR, 
S.C. LEU AQUACUL TURA S.R.L 



Contract de lucrari 
nr. -:tr; data Of /0 lo/8 

l.Preambul 
In temeiul Legli nr.98/2016 privind achizitiile publice s-a lncheiat prezentul contract de executie 

lucrari, 

intre 
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA JUDETUL BUzAU, cu sedlul In Municipiul Buzau, 

B-dul N. Balcescu nr. 48, telefon 0238A14112, fax 0238.725507, avand cod fiscal 3662495, cont 
trezorerle (Trezoreria Buzau) reprezentat prin Pre,edlnte Petre
Emanoil NEAGU, in calitate de Achizitor, pe de o parte 

•i 
TANCRAD SRL, cu sedlul in Strada: Brailel, nr. 169J, Sector: -, Judet: Galati, Localitate: Galati, 

Cod postal: 800343,Tara: Romania, telefon/fax +40 236406109, numar de lnmatriculare in Reglstrul 
Comertului J17/1938/1995, cod flscal RO 8006670, avand cont --------------
deschis la , reprezentata prin domnul Stancle Catalin - Cristian, 
avand functia de Director General, in calitate de Executant, pe de alta parte. 

Art.2. Definifii 
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fl interpretati astfel: 
a. contract de achizitie public~ - contractul cu tltlu oneros, asimllat, potrivit legii, actului 
adrninistrativ, incheiat in scris intre unul sau mai multl operatori economici si una ori mai multe autoritati 
contractante, care are ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicll; 
b. achizitor !;i executant - partile contractante, a~a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea; 
d. cerinte ale achizitoruJul - caietul de sarcini/proiectul tehnic si orice alte cerinte/ instruqluni emise 
de achizitor pe durata executarii contractului; 
e. despagubire generala - suma neprevazuta expres in contract, care este acordata de catre 
instanta de judecata sau este convenita de catre parti ca si despagubire platlbila partii prejudiclate in 
urma incalcarii contractului de catre cealalta parte; 
f. documente ale executantului - documentele tehnice incl use in cerintele achizitorului, 
documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari (acorduri, avize 
etc.), calcu!ele, fi~ierele, programele de computersi alt software, plan~e, rnanuale pentru expfoatare si 
lntre~inere, modele si alte documente tehnice (daca exista), care se afla in custodia si grija 
executantului pana la data preluarii acestora de catre achizltor; 
g. for-ta majori - un eveniment mai presus de controluf partilor, care nu se datoreaza gresetii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul lnchelerii contractului !JI care face imposibifa 
executarea Si, respectlv, indeplinirea contractulul; sunt considerate asemenea evenimente: razboale, 
revolutil, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 
carantlne, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este conslderat forta majora un 
eveniment asemenea cefor de mai sus care, fara a crea o imposlbilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti. 
h. garan~ie de buni executie - garantia care se constituie de catre executant in scopul asigurarii 
achlzitorului de indepllnirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului; 
i. ordin - orice instructiune sau dispozitie emisa de achizitor catre executant prlvind executia lucrarilor; 
j. penalitate contractuala - despagubirea stabflita in contract ca fiind pfatibila de catre una din part! 
catre ceafalta parte, in caz de nelndeplinlre sau indeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din contract; 
k. perioada de garantie a lucrarilor - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea 
lucrarilor si data receptiei finale, a carei durata se stabile~te prin contract; 
I. pret al contractului - pretul platlbil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
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indepllnirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prln contract; 
m. recepiie finale - receptia efectuata dupa explrarea perioadei de garantie; 
n. receptie la terminarea lucririlor - receptia efectuata la terminarea completa, a lucrarilor unui 
oblect sau a unei parti din construqie, independenta care, poate fi utilizata separat; 
o. 1antier - locul in care var fl executate lucrarlle, unde se vor livra echipamentele, materialele si oricare 
alte locuri prevazute in contract ca fiind parte componenta a ~antierului; 
q, utilaje ale executantului - aparatele, ma~inile, vehicule si alte asemenea necesare pentru executla 
si terminarea Jucrarilor, respectiv remedierea oricaror defectiuni; 
p. zi - zi cafendaristica; an - 365 zile. 

Art. 3. lnterpretare 
3.1. - in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor lndude 
forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zlle reprezinta zile calendaristlce daca nu se specifica 
in mod dlferlt. 
3.3. - Clauzele $1 expresiile vor fl interpretate prin raportare la intregul contract. 

Art.4. Obiectul principal al contractului 
4.1. - Executantul se obliga sa execute, sa finallzeze ~i sa remedieze orice defecte pentru Lucrarl de 
"Ellminare apa in exces din corpul drumului pentru Modernizare DJ 220, km. 87+400 - 93+700, Valea 
Salciei - Sarule$ti, jud. Buzau, in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin 
prezentul contract. 

Art.s. Preful contractului 
5.1. - Pretul maxim convenit pentru indeplinirea contractului, pfatibil executantului de catre achizitor, 
este de 2.697.747,44 lei fara TVA la care se adauga TVA in vigoare la data platll $i include lucrarl de 
drumuri conform ofertel tehnlce ~i frnanciare prezentate. 

Art. 6. Durata contractului 
6.1. - Prezentul contract opereaza valabil intre part:i, de la data semnarii $i lnregistrarii la 
achizitor/benefrciar $i pana la epulzarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care ii produce, 
inclusiv in perioada de garantle a lucrarilor. 

Art.7. Executarea contractului 
7.1. - Termenul pentru executia Jucrarllor este de 3 de luni de la emiterea ordinului de incepere a 
lucrarilor. 

Art.8. Documentele contractu/ui 
8.1. - Documente/e contractului sunt: 
a) caiet de sarcini; 
b) propunerea tehnica; 
c) propunerea financiara; 
d) acte aditlonale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului; 
e) alte documente care fac parte din contract. 
8.2. in cazul in care pe parcursul executiei Jucrarilor se constata discrepante intre prevederile caietului 
de sarcini al proceduril ~i oferta tehnica/financlara, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. 

Art.9. Standarde 
9.1. - Lucrarile executate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului vor respecta 
standardele si prescriptille tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica si vor fi in 
conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si cu normele, normativele si standardele in vigoare. 
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Art.J. o. Protecfia patrimoniului cultural national 
10.1. - Toate fosllele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau oblecte de lnteres 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dlntre partl, ca fiind 
proprietatea absoluta a achlzitorului. 
10.2. - Executantul are obllgatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare 
alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 10.1, lar imediat dupa 
descoperlrea ~i inainte de indepartarea lor, de a in~tiinta achizltorul despre aceasta descoperire ~idea 
indeplini dispozitille primite de la achizitor prlvind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de 
dlspozitii, executantul sufera intarzleri ~i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor 
stabili: 

a) orice prelungire a duratei de executle la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului. 

Art.11. Obligatiile principale ale executantului 
Obligafiile executantului 
11.1. (1) Executantul are obligatia de a executa, flnaliza si remedia orlce defectluni ale lucrarilor 
executate in baza documentatiei, in conformitate cu obligatiile asumate prln prezentul contract. 

(2) Executantul are obligatla de a furniza echipamentele si documentele specificate Tn contract, 
precum si tot personalul necesar, bunurlle, consumabilele si alte produse sau servicii necesare executiel, 
finalizarii lucrarilor si remedlerii tuturor erorllor /defectiunilor constatate la lucrarile executate. 

(3) In situatia desfasurarii unor misiuni de control din partea autoritatilor ce detin competente 
in controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare si/sau fondurilor publice nationale 
aferente acestora, executantul are obllgatla de a asigura dlsponibilltatea informatiilor si documentelor 
care privesc proiectul ce se urmareste a fi lmplementat de achizitor. 
11.2. Executantul are obligatia de a executa lucrarile conform proiectului tehnic (expertiza tehnica si 
D.A.L.I, plese scrise si desenate, liste cu cantitati de lucrari, detalii de executie) verificat de verificatori 
atestati In conformitate cu reglementarile tehnice in vlgoare. 
11.3. Executantul va transmite spre aprobare, oricand sunt cerute de catre reprezentantul/reprezentantii 
achizitorului, detalii referltoare la masurile si metodele pe care acesta le propune spre a Fi adoptate 
pentru executarea lucrarilor. Nu va fi admisa nicio modlficare a acestor masuri sau metode fara ca acest 
Jucru sa fie supus in prealabil aprobarii achizltorulul. 
11.4. Executantul are obligatia de a asfgura, in conformitate cu prevederile contractului sau cu 
instructlunile reprezentatului achizitorului, conditii corespunzatoare desfasurarii activitatii atat pentru 
personalul propriU cat Si pentru personalul autoritatilor publice. 
11.5. (1) Executantul va Fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, asigurarea, primlrea, 
descarcarea, depozitarea sl protejarea tuturor bunurilor si materialelor necesare executiei lucrarilor. 

(2) Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despagubiri pentru daunele, pierderile si 
cheltuielile (incluslv taxele si cheltuielile legale) care rezulta din transportul bunurilor. 
11.6. Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea sl intretinerea 
Jucrarilor conform prevederilor din proiect. 

Art. 12. Executia lucrarilor 
12.1. Executantul are urmatoarele obligatii: 
a) de a incepe executia lucrarilor numai dupa obtinerea autorizatiilor in condltiile legil si numai pe baza 
proiectelor verificate de veriflcatorii de proiecte autorizati in conditiile legii; 
b) asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentlale, prin personal 
propriu sl responsabili tehnici cu executia atestati, precum si prin slstemul propriu de calitate conceput 
si realizat; 
c) convocarea Inspectoratului de Stat In Constructii Buzau, care trebuie sa partlcipe la asigurarea 
conditiilor necesare verificarli lucrarllor ajunse in faze determinante ale executiei, precum si executarea 
acestora, in scopul obtlnerii acordulul de continuare a lucrarllor; 
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d) solutionarea lipsurilor, neconformitatilor, defectelor si neconcordantelor aparute in fazele de executie 
numai pe baza solutiilor stabilite de executant cu acordul achizltorului; 
e) utilizarea in executia lucrarllor numai a produselor si procedeelor prevazute in proiect, certificate sau 
pentru care exista argremente tehnice, care conduc la realizarea exlgentelor de performanta esentiale. 
Produsele si procedeele prevazute in proiect pot fl inlocuite cu altele care indepllnesc condlttile precizate, 
numai pe baza solutiilor stabilite de executant cu acordul achlzltorului; 
f) respectarea proiectelor si a detallllor de executie pentru realizarea nivelulul de calitate corespunzator 
exigentelor de performanta esentlale; 
g) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspeqiei de stat in constructii, lucrarl publice, urbanism si 
amenajarea teritoriului din cadrul Minlsterului Lucrarilor Publice si Amenajarll Teritoriului, in cazul 
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor; 
h) supunerea la receptle numai a lucrarilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat 
achizitorulul documentele necesare intocmirii cartil tehnice a construqiei; 
i) aducerea la lndeplinire in termenele stabilite, a masurilor dlspuse prin actele de control sau prln 
documentele de receptie a lucrarilor de constructii; 
j) remedlerea, pe propria cheltulala, a defectelor calitative aparute din vlna sa atat in perioada de 
executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrlvit legii; 
k) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executlei lucrarilor. 
12.2. Executantul are obllgatia de a supraveghea lucrarlle, de a asigura forta de munca, materialele, 
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorle, fie definitiva, cerute de/si 
pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesltatea asigurarii acestora este prevazuta 
In contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 
12.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilltatea si siguranta tuturor 
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructli. 
12.4. Executantul are obligatia de a pastra, pe santier, o copie a prezentului contract, un exemplar al 
documentatiei de executie, modifidirile si alte comunicarl emise potrivit prevederilor prezentului contract 
Tn vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Construqii precum side catre persoane autorizate 
de achizitor, la cererea acestora. 
12.5. (1) Executantul are obligatia de a respecta sl executa dispozitiile achizitorului in orice problema, 
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considera ca dispozitille 
achizitorului sunt nejustiflcate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obie~ii in scris, fara ca 
obleqiile respective sa ii absolve de obligatia de a executa dispozitiile primlte, cu exceptia cazului in care 
acestea contravin prevederllor legate. 
(2) in cazul in care respectarea si executarea dlspozitiilor prevazute la alin.(1) determina dificultati in 
executie care genereaza cheltuieli suplimentare, atunci aceste cheltuieli vor fi acoperite de achizitor. 
12.6. Executantul are obllgatia de a intocmi documentele necesare in vederea obtinerii de catre achizitor 
a tuturor aprobarilor pentru obtinerea autorizatiilor necesare pentru executarea lucrarilor si orice alte 
aprobari descrise In caietul de sarcini. 
12.7. Executantul are obligatia de a intocmi documentatla necesara obtlnerii de catre achizitor a 
autorizatiilor, licentelor sl aprobarilor in conformitate cu prevederile legale In vlgoare pentru proiectarea, 
executla, terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Executantul va despagubi achizitorul si 
ii va proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinlrll acestor obligatii. 
12.8. (a) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, 
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane 
necesare indepllnirii responsabilitatii respective. 
(b) in cazul in care, pe parcursul executiel lucrarilor, survine o eroare 7n pozitla, cotele, dimensiunile sau 
aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe 
cheltuiala sa. 
12.9. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierll defectelor calitative, executantul are obligatia: 
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a) de a lua toate masurlle pentru aslgurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santler este 
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si Jucrarile (atat timp 
cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) In starea de ordine necesara evitarii oricarui 
perlcol pentru respectivele persoane; 
b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozltlvele de iluminare, protectie, ingradire, 
alarma si paza, cand sl unde sunt necesare sau au fest solicitate de catre achizitor sau de catre alte 
autoritati competente, in scopul protejarll lucrarilor sau al asigurarll confortulul riveranllor; 
c) de a lua toate masurile necesare pentru respectarea prevederilor legale priv!nd protectia mediului pe 
si in afara santierului sl pentru a evlta orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor 
publlce sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generatl de metodele sale de lucru. 
d) de a se aslgura ca emlsiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activltatilor proprii 
nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare. 
12.10. Executantul va stablll modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor din vina sa, in 
vederea asigurarii nivelului de calltate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea 
defectelor vor fi verificate si aprobate de reprezentantul/reprezentantii achizitorului. Executantul nu va 
fl indreptatit la ajustarea pretului contractului sau la prelungirea perioadel de executie pentru remedierea 
defeqiunilor aparute din vina sa. 
12.11. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 
echipamentelor sl instalatiilor care urmeaza a fl puse in opera, de la data primirll ordinului de incepere 
a lucrarii pana la data semnarii procesulul-verbal de receptie a lucrarii. 
12.12. (1) Executantul are obligatta de a institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra 
respectarea cerintelor prezentului contract, sistemul care va fi in conformitate cu detallile prevazute in 
Caietul de sarclni. Achizitorul sau reprezentantul/reprezentantii achlzitoru!ui, va avea dreptul sa audlteze 
orrce aspect al sistemulul calitatli. 
(2) Detalille tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului in scopul 
informarii acestula, inainte de lnceperea fiecarei etape de proiectare sau executie. La emiterea unui 
document de natura tehnica adresat achizitorului sau reprezentantul acestuia, este necesar ca pe 
documentul respectlv sa fie inscris acceptul prealabil al executantului. 
(3) Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera executantul de nicl una din sarcinile, 
obligatiile sau responsabilitatile sale potrlvit prevederilor prezentului contract. 
12.13. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor sl al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia de 
a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: 
a) confortul riveranilor; sau 
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc 
proprietatile aflate in posesia achizitorulul sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunHor in justitie, daunelor
interese, taxelor si cheltuielilor, lndiferent de natura for, rezultand din sau in legatura cu obligatia 
prevazuta la alin.(1) pentru care responsabllitatea revine executantului. 
12.14. (1) Executantul are obligatia de a ut!liza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica 
cu/sau sunt pe traseul santierului side a preveni deteriorarea sau dlstrugerea acestora de catre traficul 
proprlu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va ale9e si va folosi 
vehiculele, va llmita sl repartiza i'ncarcaturile, in asa fel lncat traflcul suplimentar ce va rezulta in mod 
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instafatiilor sau altora asemenea, de pe si pe 
santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau dlstrugeri 
ale drumurilor sl podurilor respective. 
(2) in cazul In care se produc deteriorari sau distrugerl ale oricarul pod sau drum care comunidi cu sau 
care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau 
altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor 
privfnd avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil si va 
plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, 
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echlpamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau 
care se afla pe traseuf santlerului. 
12.15. (1) Pe parcursul executiel lucrarii, executantul are obligatia: 
a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole Inutile pe santler; 
b) de a depozita sau retrage orlce utilaje, echipamente, instalatll, surplus de materlale; 
c) de a aduna ~i indeparta de pe ~antier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care 
nu mai sunt necesare, in masura in care acestea provin din lucrarile proprii. 
(2) Executantul are dreptul de a retlne pe santier, pana la sfarsltul perloadei de garantle, numai acele 
materiale, echipamente, lnstalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinlrii 
obllgatiilor sale in perioada de garantie. 
12.16. Executantul raspunde, potrivit obligatlilor care Ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, 
conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privlnd calitatea in constructii, cu modlficarile si completarile 
ulterioare, de la receptia lucrarll si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a 
constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii prolectelor si detaliilor de 
executie aferente executiei lucrarii. 
12.17. Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
a) reclamatii si actiuni In justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, marci inreglstrate etc.), legate de echipamentele, materialele, lnstalatiile sau utifajele 
folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si 
b) daune-interese, taxe si cheltuieli de orice natura, cu exceptla situatlel in care o astfel de incalcare 
rezulta din respectarea cerintelor caietului de sarclni intocmit de catre achizitor. 

Art.:t3. Obligafiile achizitorului 
13.1. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit 
altfel, amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina. 
13.2. - Achizltorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara 
pentru executia lucrarilor contractate, fara plata. 
13.3. - Achizitorul are obligatia de a examina ~I masura lucrarile care devin ascunse in eel mult 5 zile de 
la notificarea executantului. 
13.4. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor ~i a oricaror alte informatii 
furnizate executantului precum ~i pentru dispozltlile ~i livrarile sale. 

Art. :t 4. Sancfiuni pentru neindep/inirea cu/pabill a obligafiilor 
14.1.- (1) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum !?i pentru executarea 
necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate ~l/sau care ii revin, partea in culpa 
raspunde fata de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului Contract ~i legii, 
in masura In care partile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat in culpa prin simplul fapt al 
nelndeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale, daca nu probeaza existenta unei cauze 
care sa ii exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 
Se considera neexecutare totala a Contractului situatia in care una dintre parti nu l~i indeplineste niciuna 
dintre obligatlile asumate si/sau care ii revln. In interiorul termenului mentionat se calculeaza penalitati 
de intarziere, potrivit Contractului. Toate celelalte situatii de neindeplinire a uneia sau mai multora dlntre 
obligatiile asumate sj/sau care ii revin reprezinta neexecutare partiala a Contractului. 
Se considera executare necorespunzatoare a Contractului acea situatie in care una dintre parti nu lsi 
indeplineste una sau mai multe dintre obligatiile esentiale asumate si/sau care ii revin, ori nu isi 
indepllniste in mod repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, in conditiile calitative si de 
conformitate asumate prin Contract si/sau impuse de lege. 
(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul Contractului, pretul Contractului, durata 
Contractulul, executarea Contractului (inclusiv subcontractarea), documentele Contractului, obligatiile 
principale ale partilor, garantllle referitoare la contract, sanatatea si securitatea muncii, protectia 
mediului, legislatia, reglementarile si standardele tehnice, de calitate, de mediu, de personal etc. 
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aplicabile, protectia patrimoniului cultural, alte clauze care protejeaza interesul public aferent 
contractulul de achizitie in cauza. 
(3) Aplicarea prevederllor dauzei penale de catre Beneficiar se face, la alegerea Beneficiarului, prin 
deducerea din valoarea Contractului a daunelor-interese moratorii si/sau compensatoril sau prln 
urmarlre in conditiile legii. 
14.2. (1) Pentru neexecutarea la termenele convenlte a obllgatiilor asumate si{sau care ii revin, 
Executantul datoreaza Beneficiarului, cu titlu de penalltati pentru intarziere, o suma in cuantum de 0, 1 
% pentru flecare zl de dupa scadenta, calculata la valoarea lucrarilor executate cu intarziere, pana la 
indeplinirea obligatiei. 

(2) Daca nu se poate stabili valoarea Lucrarilor executate cu lntarziere, Executantul datoreaza 
Beneficiarului daune moratorii la nlvelul a 0,1 % din valoarea totala a Contractului mentionata la art. 5 
din Contract pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea obligatiel, valoarea penalitatilor putand 
depasi valoarea debitului. 
14.3. Pentru neplata la termen a facturilor, Achizltorul datoreaza Executantului o suma, cu titlu de 
penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de du pa data scadentei sumei facturate, in cuantum de 0,1 % 
din valoarea facturii neonorate in termen, pana la achltare. 
14.4. - (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revtn, Executantul are obligatia 
de a plati Beneficiarului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 20% din valoarea totala 
a Contractului exprimata la art.5 din acesta. 
(2) In cazul in care executarea este numai partiala, dar este corespunzatoare, suma datorata potrivlt 
alin. 1 se calculeaza proportional cu nivelul Lucrarllor neexecutate. Daca nu se poate stabili proportia 
neexecutarii Contractulul ori pentru executarea totala, dar necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
Beneficiarului daune compensatorii in cuantum de 10% din valoarea totala a Contractului, inclusiv, daca 
este cazul, a actelor aditionale la acesta. 
(3) In cazul in care executarea este partlala st, totodata, necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
Beneficiarului , cu titlu de daune compensatoril, o suma in cuantum de 15% din valoarea totala a 
Contractului, inclusiv, daca este cazul, a actelor sale aditionale. 
(4) In situatille prevazute la alin. 1, 2 si 3 din prezentul articol, Beneficiarul nu este dator sa probeze 
existenta si/sau intinderea prejudiculul suportat (caracterul indemnitar al clauzei penale). 
Contravaloarea cotei procentuale prevazute la alin. 1, 2 sau, dupa caz, 3 din prezentul articol se poate 
deduce din valoarea Contractului. 

Art.15. Garanfia de buna executle a contractu/ui 
15.1. - (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este in procent de 10 %, din valoarea 
Fara TVA a contractului, respectiv 269. 775 lei. Form a de constituire: 
- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile fegii de o societate 
bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 40, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, care devine 
anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) - (5) din H.G. nr. 395/2016 aplicandu-se corespunzator, 
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a 
contractului. 
(2) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, executantul are 
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in 
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozltia Achizitorului. Suma initiala care se 
depune de catre executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din 
pretul contractului. Pe parcursul indeplinirli contractului, Achlzitoruf urmeaza sa alimenteze acest cont 
de disponibil prin retineri succeslve din sumele datorate si cuvenite executantului pana la concurenta 
sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire, respectlv 10%. Achizitorul 
va instiinta executantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Executantul va 
inscrie distinct pe facturile emise, cuantumul garantiei de buna executie si contul in care acesta va fi 
vi rat. 
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(3) Executantul se obliga sa constituie garantla de buna executie in termen de 5 zile fucratoare de la 
data semnaril de catre ambele parti a contractului. 
15.2. - Executantul are obligatia : 
- de a inainta confirmarea scrisa a Trezorerlei atat cu prlvire la blocarea contulul deschls in favoarea 
achizitorului pentru garantia de buna executle, cat ~i cu prlvire la deblocarea acestula numai cu acordul 
achizitorului cat ~i executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a achizitorului, fara ca 
aceasta sa aiba obligatia de a-si motlva cererea respectiva. 
- de a inainta achizltorului confirmarea scrisa a Trezoreriei cu privire la perioada de valabllitate a contului. 
15.3. - (1) Garantia de buna-executie se va constitui pentru perioada convenita a contractului de achizitie 
publica, indiferent de forma de constitulre. 
(2) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate, pentru 
orice motiv (inclusiv forta majora), executantul are obligatia de a prelungi valabllltatea garantlel de 
buna executie, in maxim 3 zile de la data intrarii in vigoare a actului aditlonal. 
(3) Garantia de buna executie ce se va prelungl va fi valablla de la data expirarii celei initiale pe perioada 
de prelunglre a termenulul de executie pina la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor. 
(4) Pentru perioada de garantie a lucrarilor se poate emite o noua scrisoare de garantie reprezentand 
30% din valoarea garantiel de buna executie aferenta perloadei de executie a lucrarilor, in termen de 5 
zile de la data semnaril procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, cu o valabilitate pentru 
toata perioada de garantie acordatl!i lucrarilor. 
15.4. - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare $1 sa emita ordlnul de incepere a 
contractulul numai dupa ce executantul a facut dovada constituiril garantiei de buna executie. 
15.5. - Achlzitorul se obliga sa restltuie garantia de bun a executie du pa cum urmeaza: 
a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data inchelerll procesulul-verbal de receptie 
la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, lar riscul pentru vicii 
ascunse este minim; 
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe 
baza procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptle finala pot fi intocmite ~f pentru 
pafti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic ~i functional . 
15.6. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantlei de buna executie, oricand pe 
parcursul indepliniril contractului de achizltie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care 
contractantul nu i~i indepline~te din culpa sa obligatllfe asumate prin contract. Anterior emiterii unei 
pretentll asupra garantiei de buna executle achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat 
contractantului, cat ~i emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatllle care nu au fost 
respectate, precum $i modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarll garantiei de buna executie, 
partial sau total, contractantul are obligatia de a relntregll garantia in cauza raportat la restul ramas de 
executat. 

Art . .16. inceperea executiei lucrarilor 
16.1. Executia lucrarilor 
16.1.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data emiterii ordinului de incepere a 
I ucra ril or. 
(2) Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire 
~i de a incepe executarea lucrarii in termenul stabilit de achizitor. 
(3) Neprezentarea executantului in vederea preluarii amplasamentulul ~i nelnceperea executarll lucrarii 
contractate in termen de 10 zile de la data inscrlsa in ordinul de incepere al lucrarilor, poate atrage 
rezilierea contractului cu consecinta retinerii garantiei de buna executie. 
16.1.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze si sa fie terminate la data stabilita. 
16.1.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarllor si de a stabili 
conformitatea for cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, 
in scrls, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume 
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responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirlgintele de santier sau, daca este cazul, 
alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorulul. 

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, 
in ateliere, depozite si oriunde isl desfasoara activltatile legate de indeplinirea obligatillor asumate prin 
contract, lnclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 
16.1.4. - (1) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele ~i materlalele necesare 
pentru verificarea, masurarea §i testarea lucrarilor. Costul probelor (?i incercarflor, inclusiv manopera 
aferenta acestora, revln executantului. 

(2) Probele neprevazute ~i comandate de achlzltor pentru veriflcarea unor lucrari sau materiale 
puse in opera var fi suportate de executant daca se dovede~te ca materialele nu sunt corespunzatoare 
calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, achlzitorul 
va suporta aceste cheltuieli. 
16.1.5. - (1) Executantul are obllgatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, rara aprobarea 
achlzitorului. 

(2) Executantul are obligatia de a notifica achlzitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv 
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate Si masurate. 

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, 
~i de a reface aceasta pa rte sau parti de lucrare, daca este cazul. 

(4) in cazul In care se constata ca lucrarile sunt de calitatea corespunzatoare Si au fost executate 
conform documentatiei de executle, atunci cheltuielile privind dezvelirea ~i refacerea vor fi suportate de 
catre achizitor, lar fn caz contrar, de catre executant. 

Art.J 7. intarzierea, suspendarea Ji reluarea executiei lucrarilor 
17.1. - (1) Serviciile prestate sl lucrarile executate in baza contractulul, trebuie finalizate in terrnenul 
convenit de parti. 

(2) in cazul in care: 
a) orice _motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului cum ar fi terrnenul de emitere a 
avizelor/acordurilor/ aprobarilor, sau 
b) alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de 
catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perloadei de prestare a serviciilor sau 
a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare Si vor semna 
un act aditional; 
c) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau 
d) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau 
e) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si/sau alte circumstante neoblsnuite 
susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului, indreptatesc executantul de a solicita 
prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora. in conditiile de mai sus, 
partile vor revizui de comun acord si vor convenl asupra: 
- oridirei prelungiri a duratei de executle la care executantul are dreptul; 
~ totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului, in condltiile si cu respectarea 
limltelor prevazute de lege. 
17.2.- Decalarea termenului contractual va fi calculata luand In considerare perioada de suspendare, 
adaugandu-se o durata suplimentara apreciata de comun acord pentru reintrarea in rltmul normal. 
17.3. - Achizitorul poate oricand dispune executantulul, prln notificare prealabila, suspendarea executarii 
unei parti sau a tuturor lucrarllor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de a proteja, pastra 
si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor. 
17.4. in cazul In care executantul va inregistra lntarzieri si/sau cheltuieli suplimentare ca urmare a 
suspendarii lucrarilor si/sau ca rezultat al reluarii acestora, executantul va transmite achizitorului o 
instiintare avand dreptul, dupa caz: 
(a) la o preiungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi i'ntarziata, ~f 
(b) la plata cheltuielilor suplimentare, care vor fi incluse In pretul contractului. 
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17.5. Executantul nu va fi indreptatit la o prelunglre a duratei de executie si/sau la plata cheltuielilor 
suplimentare, daca aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecintelor unor erori ale lucrarilor sau 
materlalelor necorespunzatoare sau a consecintelor omlsiunii executantului de a proteja, depozita sau 
asigura paza. 
17.6. (1) Dupa confirmarea si/sau dispunerea reluarii actlvitatll, executantul sl achizltorul vor examina 
impreuna lucrarile, echipamentele si materialele afectate de suspendare. 
(2) Executantul va remedia toate deteriorarile sau defectiunile lucrarilor, echipamentelor sau 
materialelor sau orice pierdere a acestora, produse in timpul suspendarii. 

Art.1. B. Finallzarea si receptia lucrarilor 
18.1. - Ansamblul lucrarilor sau daca este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat in termenul convenit 
la art. 7 din prezentul contract. 
18.2. - La finalizarea lucrarllor, executantul are obllgatia : 
a) de a notlfica, in scris, achlzitorului ca sunt indepllnite conditiile de receptie, solicitand acestuia 
convocarea comisiei de receptie; 
b) de a elabora unset complet de inreglstrari ale executiei lucrarilor "conforme cu executia", precizand 
amplasamentele, dimenslunile sl detaliile lucrarilor real executate. Aceste 1nregistrari vor fi pastrate pe 
santier sl vor fi utilizate in scopul receptiei lucrarllor. 
18.3. Lucrarile nu var fi considerate terminate in vederea efectuarii receptiel pana la prirnirea de catre 
achizltor a tuturor documentelor precizate fa art 20.2. de mai sus. 
18.4. - Receptia se poate face si pentru pafii ale lucrarii, obiect sau parte din construqie, independenta, 
care poate fi utilizata separat. 
18.5.- Pentru partea de lucrare preluata de achizitor, perioada de garantie pentru viciile care nu tin de 
siguranta constructiei incepe de la data terminarll remedierilor . 

.19. Receptia finals 
19.1. - Receptia finala este convocata de achizitor In eel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de 
garantie. 
19.2. - Cornisia de receptie finala se intruneste la data, ora si locul fixate si examineaza urmatoarele: 
a) procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor; 
b) finalizarea lucrarilor cerute de "receptia de la terminarea lucrarllor"; 
c) referatul achizitorului prlvind comportarea constructiilor sl instalatiilor aferente in exploatare pe 
perioada de garantle, inclusiv viciile aferente si remedierea for. 
19.3. - Comisia de receptle poate cere, 'in cazuri foarte blne justificate si/sau in cazul aparitiei unor vicii, 
efectuarea de incercari si expertize. 
19.4. - La terminarea receptiel comisla de receptle frnala isi va consemna observatllle si concluzille i'n 
procesul-verbal de receptie finala, pe care-I va inalnta achizitorulul impreuna cu recomandarea de 
admitere, cu sau fara obfectii, a receptiei, de amanare sau de respingere a ei. 
19.5. - in cazul in care comisia de receptie finala recomanda admiterea cu obiectii, amanarea sau 
respingerea receptier, ea va trebui sa propuna masuri pentru inlaturarea neregulilor semnalate. 
19.6. - Comisia de receptie finala recomanda respingerea receptiei finale in cazul in care nu se respecta 
una sau mal multe dintre exigentele esentiale. 
19.7. - Lucrarea a carei receptie finala a fost respinsa va fi pusa in stare de conservare prin grlja si pe 
cheltuiala achizitorului, iar utilizarea ei va fi interzfsa. 
19.8. - Achlzitorul se va indrepta pentru recuperarea pagubelor impotrlva factorilor lmplica~i in 
executarea constructiei, vinovati de viciile constatate cu ocazia receptiei, cat si pentru nefunctionarea 
constructiilor si/sau a instalatiilor aferente acestora. 
19.9.- Data receptiei finale este data notificarii de catre achizitor a hotararii sale. 
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Art.20. Perioada de garanfie acordata /ucrarilor 
20.1. - Perioada de garantie curge de la data receptiel la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala 
~i este de 36 de luni calendarlstice. 
20.2. - (1) Executantul are obligatia, In urma dispozitiei date de achizitor, de a executa pe propria 
cheltuiala toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte calitative 
aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si in perioada de garantie. 
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatlle prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, 
in cazul in care ele sunt necesa re datorita: 
a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; 
b) unui viclu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor; 
c) neglijentei sau neindepllnirii de catre executant a oricareia dlntre obligatiile explicite sau implicite care 
ii revin in baza contractului. 
(3) in cazul in care defectiunlle nu se datoreaza executantului, lucrarile filnd executate de catre acesta 
conform prevederllor prezentului contract, cheltuielile de remedlere vor fi evaluate si platite ca lucrari 
suplimentare. 
20.3. - in cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la art.22.2. alin.(1) ~i (2), achlzitorul 
este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sale execute. Cheltuiellle aferente acestor 
lucrari var fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia. 
20.4. Garantla lucrarllor executate este de 36 de luni de fa data semnarii procesulul verbal de receptie 
la termlnarea lucrarilor precum si dupa lmplinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a 
constructiei, pentru vicille structurli de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie. 
20.5. Termenul de remediere a neconformitatilor aparute in perioada de garantie este de 15 zile de la 
data primlrii solicitarll de remediere din partea achizitorului. Pentru motive temeinic justificate, acest 
termen poate fl prelungit in forma scrisa, cu acordul achizitorului, prin act aditional, fara a se depa~i 
perioada de garantie prevazuta in contract. 
20.6. Nerespectarea termenulul prevazut la articolul anterior atrage plata penalitatilor de intarziere de 
0,3%/zi de intarziere, calculate la valoarea lucrarllor de remediat. 

Art.21. Modalitafi de plata 
21.1. - (1) Achizitorul se obllga sa plateasca pretul lucrarlfor executate in termen de eel mult 30 de zile 
de la primirea facturii de catre acesta, dupa cum urmeaza: 
a) pentru facturife emise ~i comunicate autoritatii contractante pana la data de 14 ale lunii inclusiv, plata 
se face in lntervalul 24-30 ale lunii; 
b) pentru facturile emise !?i comunicate autoritatii contractante ?ncepand cu data de 15 a ftecarei luni, 
plata se va face in intervalul 24-30 ale lunii urmatoare. 
(2) Factura se va emite !?i se va prezenta la plata doar dupa ce situatiile de lucrari vor fi insu~ite ~i 
semnate de reprezentantii achizitorului. Factura va fi insotita de situatia/sltuatiile de lucrari insusite si 
semnate de reprezentantii achizitorufui. Situatiile de plata var fi intocmite de executant conform 
lucrarilor efectiv realizate, conform preturilor fundamentate in oferta financiara, ~i verificate de 
reprezentan~li achizitorului in termen de 25 zile de la depunerea lor la sediul autoritatii contractante. 
21.2. - (1) In vederea efectuarii platil lucrarilor executate se vor trimlte la Achizitor urmatoarele 
documente: 
- factura; 
- situatie de lucrari la sfarsitul lucrarii, semnata de executant si confirmata de reprezentantul 
Achlzitorului; 
- masuratori de executie care sa cuprinda cantitatile de lucrari executate, semnata de executant si 
care va sta la baza 1ntocmirii situatiilor de lucrari; 
- borderouri centralizatoare pentru materlale transportate; 
- avize de expeditie ~i bonuri de cantar; 
- facturi pentru materiale; 
- procese verbale de parti ascunse $i documente de calitate. 
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(2) Situatiile de lucrari vor fi insotite de procesele verbale de lucrari side certificatele de calitate pentru 
materialele fOIOSite, buletine de incercare, vertficare, masuratorl Si vor purta viza responsabilului CU 

calltatea . 
21.3. (1) Executantul este raspunzator de corectitudinea SI exactitatea datelor lnscrise in situatiile de 
lucrari, plata sau facturi $i se obliga sa restituie sumele incasate In plus, calculate in mod eronat. 

(2) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legll ~i ale contractului de 
achizltie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Beneflclarul sesizeaza 
Executantul despre neregullle constatate in interiorul termenului de plata. Un nou termen de plata va 
curge de la confirmarea primirll de catre Beneficiar a noii facturi prezentate de catre Executant, 
completata cu date corecte, potrlvlt legii $i contractului. 
21.4. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci executantul are dreptul de a slsta executarea lucrarilor sau de a diminua rltmul executiei. Imedlat 
ce achizitorul i$i onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor In eel mai scurt timp 
posibil. 
21.5. - Plata facturii se va face, dupa verificarea ~i acceptarea situatiei de plata definitive de catre 
achlzitor. Daca verlficarea se prelunge§te din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale 
lltlgii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt In litigiu va fi platita imedlat. 
21.6. - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi 
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractulul. Plata 
ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrarile executate, nu va fi conditlonata de eliberarea 
certificatului de receptie flnala. 
21.7. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans. 
21.8. - Lucrarile executate in afara celor prevazute, sau fara dispozitia achizitorului, precum si cele care 
nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozitie scrisa a achizitorului, nu vor 
fi platite Executantului. 
21.9. - Pentru cantitatile de lucrari supfimentare, care vor fi sustinute din cota de diverse si 
neprevazute cuprinsa in propunerea financiara, respectiv in Centralizatorul Financiar al Obiectlvului, 
se vor intocmi note de comanda suplimentare pe baza dispozitiilor de santier, vizate de 
reprezentantii achizitorului, insotite de note de fundamentare prlvind circumstantele neprevazute 
care au generat aparitia acestor lucrari, cu respectarea preturilor unitare din oferta anexata fa 
contract. 
21.10. - Pentru lucrarlle supllmentare care nu au fost ofertate, se var prezenta devize oferta, 
intocmite in baza dispozitiilor de santier ce cuprind solutii tehnice sl antemasuratorl, insotite de 
facturi de procurare, oferte de pret de la furnizori pentru principalele materiale sau analize de pret. 
Lucrarile vor fi executate dupa acceptarea devlzelor oferta de catre achizitor. 
21.11. - (1) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza 
responsabifitatea ~i garantia de buna executie a Executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, 
ca receptie a lucrarilor executate. 
(2) Platile partiale se onoreaza de catre autoritatea contractanta, pe baza de documente justlficative, 
dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare 
a lor. 
(3) Documentele justificative prevazute la alln. (2) se confirma intr-un termen de eel mult 25 zile; in caz 
de obieqii, autorltatea contractanta va stabili un termen rezonabil de refacere/revizuire a acestora. 

Art.22. Asigurjri 
22.1. Executantul are obligatia de a incheia o aslgurare de raspundere civila profesionala, care va acoperi 
riscul de neglijenta profesionala In executarea lucrarilor. Acesta va depune toate eforturile sale pentru a 
mentine in vigoare asigurarea de raspundere civila profesionala pana la receptia finala a lucrarilor 
executate in baza proiectului. 
22.2. Executantul are obligatia de a instifnta achizitorul de orice dificultate in extlnderea, reinnoirea si 
restabil irea acestei asig urari. 
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22.3. (1) Executantul are obllgatla de a incheia, inainte de inceperea lucrarllor, o asigurare ce va 
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatille de lucru, 
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu Si reprezentantii imputernicftl sa veriflce, Sa 
testeze sau Sa receptloneze lucrarlle, precum Si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice 
sau juridice. 
(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea prirnelor de asigurare 
va fi suportata de catre executant. 
(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau polltele 
de aslgurare si reciplsele pentru plata primelor curente (actuallzate). 
(4) Executantul are obllgatia de a se asigura ca subcontractanul a inchelat aslgurari pentru toate 
persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantului sa prezinte achizitorului, la cerere, politele 
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
22.4. - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nlciun fel de daune-interese, compensatii platibile prln 
lege, In prlvinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altel persoane 
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudlciu rezultand din vina achizitorului, a 
agentitor sau a angajatilor acestuia. 

Art.23. Subcontractanti 
23.1. -Executantul are obllgatia, in cazul in care subcontracteaza de a incheia un contract in aceleasi 
conditii in care el a semnat contractul cu Achizltorul. 
23.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, contractul de 
subcontractare incheiat cu subcontractantul desemnat, care se constituie anexa la prezentul contract. 
(2) Contractul incheiate intre executant ~i subcontractant trebuie sa contina obligatoriu, eel putin 
urmatoarefe elemente: 

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantil legali ai noilor subcontractantl; 
c) valoarea aferenta prestatiilor subcontractate. 

23.3. - {1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste 
contractu I. 
(2) Subcontractantul este pe deplln raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste 
partea sa din contract. 

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte partl partea de contract incredintata 
lui de catre Executant. 
23.4.- Executantul poate schimba subcontractantul daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. 
Eventuala schimbare a subcontractantului efectuata pe parcursul derularii prezentului contract nu 
trebuie sa conduca la modificarea propunerli tehnlce sau financiare initiale si va fi supusa aprobarii 
prealabile a Achizitorului. 
23. 5. - Ni dun contract de subcontractare incheiat de Executantul nu va crea raporturi contractuale intre 
subcontractant si Achizitor. 
23.6. - Executantul va raspunde pentru actele sl faptele subcontractantului si ale expertilor, agentilor, 
salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor sau 
salatiatilor acestula. 
23.7. - (1) Autoritatea contractanta efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract 
indeplinite de catre subcontractantii propu~i in oferta, daca ace~tia solicita, pentru servicii prestate 
Prestatorului potrivlt contractulul dintre Prestator ~i subcontractant In conformitate cu dispozitlile legale 
aplicablle, atunci cand natura contractului permite acest lucru ~i daca subcontractantii propu~i ~i-au 
exprimat optiunea in acest sens. 
(2) Subcontractorii i§i vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la 
momentul introducerii acestora i'n contractul de achizitie publica, dupa caz, optlunea de a fi platlti direct 
de catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta efectueaza platile directe catre 
subcontractanpi agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de 

13 



toate cele 3 parti, respecttv autoritate contractanta, Prestator si subcontractant sau de autoritatea 
contractanta si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Prestatorul blocheaza confirmarea 
executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 
(3) Prestatorul va prezenta la incheierea contractului de achizitie publlca sau atuncl cand se introduc 
noi subcontractanti, contractele incheiate intre Prestator si subcontractant/subcontractanti nominalizati 
in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum ~i sumele aferente 
prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizltie publlca. 

24. incetarea contractului 
24.1. Prezentul contract inceteaza in conditille legii, in urmatoarele cazuri: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celel pentru care a fast incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante; 
d) in caz de forta majora; 
e) prin denuntare unilaterala de catre autorltatea contractanta In cazul in care executantul nu face 
dovada constltuirii garantiel de buna executie in termenul ~i conditiile contractuale. 
f) prezentul contract inceteaza In conformttate cu dispozitiile dreptului comun precum ~i prin denun~are 
unilaterala in oricare dintre situatlile reglementate de art.222 alln.(1) ~; (2) ~i art.223 alin.1 litera a) ~i 
b) din Legea nr.98/2016 privind achizltiite publice. 
24.2. in situatla intrarii executantului In procedura insolventel, contractul se considera denuntat la data 
expirarii unui termen de 30 de zile de la receptionarea solicitarii achizltorului, formulata in primele 3 luni 
de la deschiderea procedurii, prin care i se cere sa denunte contractul in conformitate cu art. 123 din 
coduJ insolventei, daca admlnistratorul judiciar/llchidatorul nu raspunde solicitarll. in acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata 
pana ia data denuntaril unllaterale a contractului. 
24.3. - (1} Achizitorul poate rezilia contractul, dupa acordarea unui preaviz de 15 zile Executantulul, in 
oricare dintre situatiile urmatoare, dar nellmitandu-se la acestea, Executantul nefilnd indreptatit sa 
pretinda vreo suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezillerii contractului de executie 
lucrarl: 
a) Executantul nu executa tucrarile conform contractului $i caietului de sarcinl; 
b) Executantul nu se conformeaza notificarii emise de reprezentantul Achizitorului care ii sollcita 
remedierea executarli necorespunzatoare sau neexecutarli obligatiilor din contract; 
c) Executantul subcontracteaza in alte condltii decat cele prevazute la art.25; 
d) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedlta prln orice mijloc de proba pe care 
Achizitorul ii poate justifica; 
e) aparitia orlcarei alte incapacitatl regale care sa impiedice executarea contractului de lucrari; 
f) Executantul esueaza in a furniza garantllle sau persoana care furnizeaza garantia nu este in masura 
sa isi indepllneasca angajamentele. 
{2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivlt contractului de lucrari, Achlzitorul este indreptatit sa 
execute intreaga va!oare a garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat. 
24.4. ~ In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate desfasura 
slngur activitatile contractate sau poate contracta o a trela parte, pe cheltuiala proprie a Executantului. 
Raspunderea Executantului pentru intarzierile si daunele produse Achizitorulul In executia contractului 
va subzista si ulterior punerii in apflcare a situatiei reglementate mai sus. 
24.5. - De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezllierii, reprezentantul Achizitorului va certlfica 
valoarea lucrarilor si toate sumele cuvenite Executantului la data rezilierii. 
24.6. Executantul poate rezilia contractul, dupa acordarea unui preaviz de 15 de zile Achizltorului, 'in 
oricare din sltuatiile In care achizltorul nu-~i indepline-?te obligatiile contractuale. 

Art.25. Cesiunea 
25.1. - In prezentul contract subsecvent este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest 
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contract, obllgatlile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si 
asumate. 
25.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orlce alte 
obligatii asumate prin contract. 

Art.26. Forta majora 
26.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competent~. 
26.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indepllnirea obligatiilor asumate prln prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
26.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
26.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatla de a notifica celeilalte parti, imediat 
~i in mod complet, producerea acestela Si sa ia orlce masuri care ii stau la dispozitle in vederea llmitarii 
consecintelor. 
26.5. - Daca forta majora actloneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte partl incetarea de plin drept a prezentului contract, 
fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

Art.27. Solufionarea litigiilor 
27.1. - Achizitorul ~i executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre el in cadrul sau in legatura cu indepllnirea 
contractului. 
27.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achlzltorul ~i executantul nu 
reu~esc sa rezolve in mod amlabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatore~tl din Romania. 

Art.28. Limbs care guverneaza contractul 
28.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

Art.29. Comunicari 
29.1. - (1) Orlce comunicare intre parti, referltoare la indeplinlrea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat at~t in momentul transmiterii cat ~i in momentul primiri i. 
29.2. - Comunidirile intre parti se pot face ~i prin telefon, telegrama sau fax cu condltia confirmarli in 
scris a primirii comunicarii. 
29.3. Termenul general de raspuns la corespondenta primita este de 10 zile lucratoare, cu exceptla 
termenelor speclale regementate in contract. 

Art.30. Amendamente 
30.1. - Partile contractante au dreptul, in limita legH, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. 
30.2. - In cazul in care se aduc modificari Contractului, acestea trebuie sa respecte prevederile articolului 
221 si ale articolului 222 din Legea privind achlzltiile publice nr. 98/2016, cu modlficarile si completarile 
ulterioare, precum si ale 164 si 165 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 
30.3. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, In cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 
comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 

Art.31. Legea aplicabili contractului 
31.1. - Contractul va fi interpretat conform legllor din Romania. 
31.2. - Prezentul contract se supune !?i prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masurlle de punere In 
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aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentulul European ~i al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce pr iv~te prelucrarea datelor cu caracter personal ~i privlnd 
llbera circufatie a acestor date !?i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protectla datelor), part:ile asumandu-!?i toate responsabllltatile derivate din acest act normativ. 
31.3. - Prezentul contract Intra in vigoare de la data semnarli ~i inregistrarii lui la sediul achizitorului. 
Prezentul contract se perfecteaza astazi Of IQ. {Ol~ , in doua exemplare, cate unul pentru fiecare 
pa rte. 

Achizitor, 
Unitatea Administrativ Teritoriala 

JUDEJUL BUzAU 
prin Pre§edintele Consiliului Judetean Buzau, 

P. - - ..... ~ ! 

Direcl;la kconomlca, 
I 

Director executiv 
ec. Liviu Mihail CIOLAN 

VIZAT, 
Directia Juridica 
§i Administratie Publica Locala, 
Director Executiv, 
Mirela OPREA 

Directia pentru A ministrarea Patrimoniului 
si lnvestitiiJ , . 
Director executiv 
lulia TRE 

CONSl\:llJl JUO E1 EAN auzAu 
"VIZAT PElfl'RiJ CONTROL FINAHCIAR 

PRf.VENTIV PROPRI 

Nr. slgllhl : 4 n 7. RnV . .lU1~ 
Data .............. . · ··· ·· 

Executant, 
TANCRADSRL 

DIRECTOR GENERAL 
STANCIC CATALIN - CRISTIAN 
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aferent ACORDULUl-CADRU nr. 46 / 8232 I 06.06.2018 

Preambul: 
In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice ~i a Nonnelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicalacordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizit.iile publice, aprobate prin HG 395/2016, s-a incheiat prezentul contract 
subsecvent de lucrari. 
Art. 1 - Partile 
Unitatea Administrativ Teritoriala JUDETUL BUzAU I CONSILIUL JUDETEAN BUZAU, 
cu sediul in Municipiul Buzau B-dul N. Bal 0238- 414,1121725507, cod 
fiscal 3662495, cod IBAN : , deschis la Trezoreria Bui.au, 
reprezentata prin pre~edinte Petre - Emanoil NEAGU, in calitate de ACIDZITOR, pe de o parte, 

~I 

SC MECAN CONSTRUCT SA, cu sediul oras Patarlagele, com. Patarlagele, jud BUZAU, 
tel/fax 0238 550 539, e-mail : mecancon@yahoo.com i e ·s · lui sub nr. 
Jl0/267/1994, CUT : 5288452, cont bancar , desclris la 
Trezoreria Statului, sue Buzau, reprezentata pnn Cristian Valer CONTIS, avand functia de director 
general, in calitate de EXECUT ANT, pe de al ta parte, 

a intervenit prezentul contract subsecvent. 
Art.2 - Definitii 
2.1 - in prezentul contract urmatorii tenneni vor fi interpretati astfel: 
a. contract- reprezinta prezentul contract ~i toate Anexele sale; 
b. aclzizitor ~i executant - pfilj:ile contractante, a~a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pre/ul contractul11i - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului pentru 
indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasament11l lucriirii - locul unde executantul executa lucrarea~ 
e. forta majord - un eveniment mai presus de controlul paqilor, care nu se datoreaza gre~elii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului ~i care face imposibila 
executarea ~i, respectiv, indeplinirea contractului; sw1t considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apfilute ca unnare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat foqa majora 
lll1 eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pfilti. 
f. zi - zi calendaristica; an - 365 zile. 
g. Recep/ie finalii., recepJie la terminarea lucriirilor - potrivit ,, Regulamentului privind efectuarea 
recepµilor Jucrarilor ~i serviciilor de intretinere ~1 reparatii curente la drwnurile publice'' - indicativ 
A.N.D. 514-2000, aprobat prin Ordinul Directorului General al AND nr. 134/2000. 
h. Oferta - documentatia ce cuprinde propunerea tehnica ~i propunerea financiara; 
i. Durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract subsecvent opereaza valabil 
intre pa.qi, de la data intrarii lui in vigoare ~i pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui 
efect pe care n produce, inclusiv perioada de garantie a lucrarilor ~i eventualele preten~i fondate pe 
clauzele sale; 
j. Standarde - standardele,reglementArile tehnice sau alte asemenea prevazute in caietul de sarcini 
~i in propunerea tehnica sau care vor intra in vigoare pe durata contractului; 
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k. Vicii - aparente : defecte,lipsuri,neconformitap,etc., care pot fi sesizate de o persoana diligenta, 
!ara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii 1n cauza; 

- . Ascunse : defecte,lipsuri,neconformitati, etc., care pot fi sesizate doar de un specialist 
sau care rezulta in unna unei utilizari in timp ~i care sunt prezente la data receptiei 
lucrarii 1n cauzli; 

Art. 3 - Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu exceppa unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
fonna de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 

Art. 4 - Obiectul principal al contractului 
4.1 · Obiectul contractului consta in executia 1ucrarilor de covoare asfaltice pe d.rumurile 
judetene din judetul Buzau, aflate in administrarea Consiliului Judetean Buzau, in conformitate cu 
obligatiile aswnate prin prezentul contract, cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor 
tehnice ~i standardelor in domeniu si cu caietul de sarcini al procedurii. 

Art. 5 - Pretul contractului 
5.1 Pentru executarea, finalizarea si predarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract 
subsecvent, executantul va practica noile tarife unitare rezultate din ajustarea tarifelor utilizate in 
executie in anul precedent, in ceea ce priveste manopera, conform implicatiei in modificarea 
contractului adusa de OUG l 14/2018. 
5.2 Prepd pentru indeplinirea prezentului contract, platibil executantului de catre achizitor se 
stabileste folosind noile tarifele ajustate utilizabile in executie in anul 2019, aplicate la cantitatile 
comandate de achizitor si este de ma.'Xim 3.187.001,84 lei la care se adauga T .V.A. 
5.3 Executia lucrarilor va fi decontata pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii 
Achizitorului a sihlatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, avandu-se in vedere 
lucrarile efectiv (real) executate, calitatea lucrarilor si celelalte criterii de evaluare. 
5.4 Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor :fi executate de catre Executant pe baza de 
cornanda a Achizitorului, in functie de bugetul alocat al Achizitorului. 
5.5 Ajustarea pretului contractului se face doar in conditiile prevazute la Art.4.2 din acordul-cadru. 

Art. 6 - Durata contractului 
6.1 Prezentul contract intra in vigoare la data inregistrmii la Achizitor ~i i~i pastreaza valabilitate: 
pana la 31.12.2019. 

Art. 7 - Executarea contractului 
7.1 Executarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contractul 1ncep la data primirii ordinului de 
tncepere a lucrarilor din partea Achizitorului ~i se va termina la data stabilita de comun acord pentru 
fiecare nota de cornanda in parte. 

Art. 8 - Documentele contractului 
8.1 Documentele contractului sunt: 

- Lista de cantitati maxime; 
- acte aditionale, daca exista; 
- caietul de sarcini si anexele acestuia; 
- propunerea tehnica si propunerea financiara; 
- Acordul - cadru nr. 46 I 8232 / 06.06.2018 si anexele acestuia; 
- instrumentul de garantare, ernis in conditiile legii, pentru constituirea garanpei de buna 

executie. 
- Angajamentul fenn de sustinere din partea unui/unor tert/i (daca este cazul); 

- Contractele de subcontractare (daca este cazul); 
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- Acte aditionale daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului; 
8.2 In cazul in care pe parcursul executiei Jucrarilor se constata discrepante 1ntre prevederile 
caietului de sarcini al procedurii ~i oferta tehnica/financiara, prevaleaza prevederile caietului de 
sarcini. 

Art. 9 - Protectia patrimoniului cultural naponal 
9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre paqi, ca fiind 
proprietatea absoluta a achizitorului. 
9.2 Executantul are obligatia de a lua toate precaut:iile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare 
alte persoane sa nu mdeparteze sau sa deterioreze obiectele prevhute la clauza 9. I, iar imediat dupa 
descoperirea ~i inainte de fudepartarea lor, de a m~tiinta achizitorul despre aceasta descoperire ~idea 
1ndeplini dispozipile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel 
de dispozitii, executantul sufera intarzieri ~i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, 
paqile vor stabili: 
a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului. 

Art.10- Obligatiile EXECUTANTULUI 
10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa $i finaliza lucre.rile comandate de achizitor, precum 
§i de a remedia viciile ascunse, cu atentia ~i promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile 
asumate prin contract si conditiile stabilite prin Fisa de date a achizitiei. 
(2) Executantul are obliga\ia de a supraveghea lucrl\rile, de a asigura forta de munca, materialele, 
instalatiile, echipamentele ~i toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de 
~i pentru contract. 
10.2 - (I) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea ~i siguranta tuturor 
operatiunilor executate pe $antier precum ~i pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 
prevederilor ~i a reglementarilor legii privind calitatea in constructii. 
(2) Executantul are obligatia de a utiliza 1n mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu 
acestea sau sunt pe traseul ~antierului ~i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre 
traficul propriu; executantul este responsabil pentru orice prejudiciu creat drumului ( definit potrivit 
art 2 ~i 14 -17 din OG nr. 43/1997, republicata ~i modificata) in executarea contractului, prin 
actiunile sau inactiunile sale, precum ~i de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG 
nr. 195/2002). 
(3) T oate activitatile ce trebuie realizate 1n derularea contractului se vor des±a~ura 1n conformitate cu 
prevederile caietului de sarcini al procedurii precum ~i cu cele ale ,,Normativului privind 
administrarea, exploatarea, intretinerea ~i repararea drumurilor publice" - indicativ A.N.D. 554-
1994. 
10.3 - (J) Executantul are obligatia de a respecta ~i executa dispozifiile achizitorului, referitoare la 
lucrarile comandate. In cazul 1n care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt 
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecp.i, in scris, tara ca obiect].ile 
respective sa 11 absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care 
acestea contravin prevederilor Jegale. 
(2) In cazul in care respectarea ~i executarea dispozitiilor prevazute la alin.(l) determina dificultati in 
executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului. 
10.4 - ( 1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de 
achizitor precum ~i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor ~i resurselor 
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective. 
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile 
sau aliniamentul oricarei pa.qi a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata. 
pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte 
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fumizate de achizitor prin reprezentantii sai. Pentru verificarea trasarii de catre achizitor prin 
reprezentantii sai, executantul are obligatia de a proteja ~i pastra cu grija toate reperele, bomele sau 
alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor. 
10.5 Pe parcursul executiei lucrarilor ~a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia: 

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe ~antier 
este autorizata ~i de a mentine ~antierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) ~i 
lucrarile (at.at ti.mp cat acestea nu sunt finalizate ~i ocupate de catre achizitor) in starea 
de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura ~i de a 1ntretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de ilurninare, protecpe, 
fngradire, alanna ~i paza. cand ~i unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de 
cat:re alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor; 

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pen1ru a proteja mediul pe ~i in afara 
~antierului ~i pentru a evita mice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice 
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. 
10.6 Executantul este responsabil pentru mentinerea In buna stare a lucrarilor, materialelor, 
echipamentelor ~i instalatiilor care unneaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de 
tncepere a lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii. 
10.7 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor ~i a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, 
in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: 

i) confortul riveranilor, sau 
ii) caile de acces, prin folosirea ~i ocuparea drumurilor ~i ca.ilor publice sau private care 

deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor ~i cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in 
legatura cu obligatia prevazutli la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
10.8 - (1) Executantul are obligatia de a utiliz.a 1n mod rezonabil drurnurile sau podurile ce comunica 
cu sau sunt pe traseul ~antierului ~idea preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul 
propriu; executantul va selecta traseele, va alege ~i va folosi vehiculele ~i va limita ~i repartiza 
mcarcaturile, in a~a fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod i.nevitabil din deplasarea 
materialelor, echipamentelor, instalati.ilor sau altora asemenea, de pe ~i pe ~antier, sa fie limitat, in 
masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor ~i 
podurilor respective. 
(2) in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica 
cu/sau care se afla pe traseul ~antierului, datorita transportului materialelor, echipamentel01 
instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva 
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil ~i va plati 
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, 
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau 
care se afla pe traseul ~antierului. 
10.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligapa: 

i) de a evit~ pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe ~antier~ 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, swplus de materiale; 
iii) de a aduna ~i indeparta de pe ~antier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a retine pe ~tier, pana la sflr~itul perioadei de garantie, nwnai acele 
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii 
obligatiilor sale in perioada de garanpe. 
10.10 - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamapi ~i actiuni in justitie, ce rezulta ctin 1ncalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nwne, marci lnregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
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instalatiile sau utilajele folosite pentru sau ill legatura cu executia lucrarilor sau incorporate 
in acestea; $i 

ii) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente~ 
cu exceppa situa1iei ill care o astfe1 de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de 
sarcini intocmit de catre achizitor. 
10.11 Executantul are obligapa de a raspunde de semnaliz.ara lucrarilor ill confonnitate cu 
prevederile Ordinului comun nr.1112/411/2000 pentru aprobarea Nonnelor metodologice privind 
conditiile de 1nchidere a circulatiei ~i de instituire a restriciiilor de circulatie in vedereaa executarii de 
lucrari in zona drumului public ~i/sau pentru protejarea dru:mului, emis de Ministrul de interne ~i de 
Ministrul Transportului. 
10.12 Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Acbizitorului, la solicitarea acestuia probe 
pentru atestarea calitatii materialelor folosite la executia lucrarilor.in vederea indeplinirii obiectului 
contractului Executantul are obligatia de a utiliza materiale de calitatea prevazuta 1n caietul de 
sarcini. 
10.13 Executantul are obligatia de a lua, in calitate de angajator, toate masurile prevazute de Legea 
nr. 319/2006 si H.G m. 145212006 pe toata durata de executie a lucrarilor. 

Art. 11 - Obligatiile ACIDZITORULUI 
11.1 Inainte de ln.ceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a emite ordinul de ln.cepere a 
executiei lucrarilor. 
11.2 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, !ara plata, daca nu s-a convenit 
altfel unnatoarele: 
- amplasamentul lucrarii, liber de sarcini; 
- suprafefele de teren necesare pentru depozitare ~i pentru organizare de ~antier; 
11.3 Achizitorul se obliga sa receptioneze lucrarile executate, care fac obiectul prezentului contract, 
in conformitate cu cele prevazute in caietul de sarcini si 1.n comanda. 
11.4 Achizitorul are obliga;ia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara 
pentru executia lucr~rilor contractate, :tara plata. 
11.5 Achizitorul are obligatia de a examina ~i masura lucrarile care devin ascunse in eel mult 2 zile 
de la notificarea executantului. 
11.6 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor ~i a oricaror alte infonnatii 
furnizate executantului precum ~i pentru dispozitiile ~i livrarile sale. 
11.7 Achizitorul va plati contravaloarea lucriirilor executate, pe baza verificarii si certificarii de catre 
reprezentantii Achizitorului, a situatiilor de plat! insopte de documente justificative aferente, 
avandu-se in vedere lucrarile efectiv (reaJ) executate, calitatea lucrarilor ~i celelalte criterii de 
evaluare. 
11.8 - (1) Achizitorul are dreptul de a controla, verifica ~i masura cantitatea de lucrari executate. 
(2) Achizitorul are dreptul de a identifica existenta echipamentelor pe teren impreuna cu Executantul. 
11.9 Achizitorul are dreptul sa coordoneze, sa asigure supravegherea tehnica, controlul, verificarea 
~i recep\ia Iucrarilor, corespunzator, raspunzand pentru masurile dispuse. 
11.10 Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul cuvenit pentru execupa ~i finalizarea 
lucrarilor comandate. 

Art 12 - Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabiJa a obligafiilor. Clauza penala 
12.1- (1) Pentru neexecutarea la termea, neexecutarea totala sau partiala, precum ~i pentru executarea 
necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate ~i/sau care ii revin, partea in 
culpa raspunde fat.a de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului 
Contract ~i legii, in masura in care parple nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat in culpa prin 
simplul fapt al ne1ndeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligaµilor sale, daca nu probeaza 
existenfa unei cauze care sail exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 

Se considera nee:xecutare totala a Contractului situaµa in care una dintre pfil-ti nu i~i 
1ndeplineste niciuna dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin, nici chiar dupa trecerea duratei 
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prevazute in art.12. 3. sau, dupa caz, art.12.4. din Contract. In interiorul tennenului mentionat se 
calculeaza penalitati de intarziere, potrivit Contractului. Toate celelalte situatii de neindeplinire a 
uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin reprezinta neexecutare partiala a 
Contractului. 

Se considera executare necorespu,nzatoare a Contractului acea situatie in care una dintre parti 
nu isi indeplineste una sau mai multe dintre obligatiile esentiale asumate si/sau care ii revin, ori nu isi 
indepliniste in mod repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, in conditiile calitative si de 
confonnitate asumate prin Contract si/sau impuse de lege. 
(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul Contractului, pretul Contractului, 
durata Contractului, executarea Contractului (subcontractarea), docwnentele Contractului, obligatiile 
principale ale partilor, garantiile referitoare Ia contract, sanatatea si securitatea muncii, protectia 
mediului, legislatia, reglementarile si standardele tehnice, de calitate, de mediu, de personal etc. 
aplicabile, protectia patrimoniului cultural, alte clauze care protejeaza interesul public aferent 
contractului de achizitie in cauza. 
(3) Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre Beneficiar se face, la alegerea Beneficiarului, prin 
deducerea din valoarea Contractului a daunelor-interese moratorii si/sau compensatorii, prin 
refinerea garantiei de buna executie sau prin unnarire in conditiile legii. 
(4) Pentru obligatiile neindeplinite din cauza incalcarii sustinerii la cares-a angajat, tertul sustinator 
va raspunde in solidar cu Executantul. 
12.2 Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, 
Executantul datoreaza Beneficiarului, cu titlu de penalitati pentru intarziere, o surna in cuantum de 
0, 1 % pentru fiecare zi de dupa scadenta, calculata la valoarea lucrarilor executate cu intarziere, pana 
la indeplinirea obligatiei. 
12.3 Pentru neplata la term.en a facturilor, Achizitorul datoreaza Executantului o suma, cu titlu de 
penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de dupa data scadentei sumei facturate, in cuantum de 0, I% 
din valoarea facturii neonorate in termen, pana la achitare. 
12.4 - (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, Executantul are 
obligatia de a plati Beneficiarului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 20 % din 
valoarea totala a Contractului exprimata la art.5 din acesta. 
(2) In cazul in care executarea este numai partiala, dar este corespunzatoare, suma datorata potrivit 
alin. 1 se calculeaza proportional cu nivelul Lucrarilor neexecutate. Daca nu se poate stabili proportia 
neexecutarii Contractului ori pentru executarea totala, dar necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
Beneficiarului daune compensatorii in cuantum de 10% din valoarea totala a Contractului, inclusiv, 
daca este cazul, a actelor aditionale la acesta. 
(3) In cazul in care executarea este partial a si, totodata, necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
Beneficiarului , cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15 % din valoarea totala a 
Contractului, inclusiv, daca este cazul, a actelor sale aditionale. 
(4) In situatiile prevazute la alin. 1, 2 si 3 din prezentul articol, Beneficiarul nu este dator sa probeze 
existenta si/sau intinderea prejudicului suportat (caracterul indemnitar al clauzei penale). 
Contravaloarea cotei procentuale prevazute la alin. 1, 2 sau, dupa caz, 3 din prezentul articol se 
deduce din valoarea Contractului. 

Art. 13 - Garantia de bona executie a contractu!ui 
13.1. - (1) Cuantumul garantiei de bWlii executie a contractului este ill procent de 10 % din valoarea 
tara TVA a contractului subsecvent, respectiv sum.a de 318.700,18 lei_ 
Forma de constituire: 
- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate 
bancara, in conditiile art. 40 - alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, care devine anexa la contract, 
prevederile art. 36 alin. (3 - 5) din H.G. nr. 395/2016 aplicandu-se corespunzator, 
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a 
contractului, in conditiile art.40 • alin (3 - 9). 
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(2) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin repneri succesive, executantul are 
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in 
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Swna initiala care se 
depune de catre executant in contul de disponibil astfe] deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% 
din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul unneaza sa alimenteze acest 
cont de disponibil prin refineri succesive din sumele datorate ~i cuvenite executantului pooa la 
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire, respectiv 
10%. Executantul va inscrie distinct pe facturile emise, cuantumu1 garantiei de buna executie si 
contul in care acesta va fi virat. 
(3) Executantul se obliga sa constituie garantia de bun.a executie in termen de 5 zile lucritoare de la 
data semnirii contractului subsecvent, de catre ambele paqi. 
13.2. - (1) in situatia in care paqile convin prelungirea tennenului de executie pentru orice motiv 
(inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna 
executie, in maxim 3 zile de la data intrarii in vigoare a actului aditional. 
(2) Garanpa de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiate pe 
perioada de prelungire a termenului de executie p1na la semnarea procesului-verbal de receptie. 
13.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna execupe, oricand pe 
parcursul indeplin:irii contractului de achizitie publica, in Iimita prejudiciului creat, In cazul in care 
executantul nu i~i indepline~te din culpa sa obligatiile asumate prin CONTRACT. Anterior emiterii 
unei pretenpi asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligap.a de a notifica pretentia atat 
executantului, cat ~i emitentului instrumentului de garantare, precizand obligapile care nu au fost 
respectate, precum ~i modul de ca1cul al prejudiciului. In situapa executarii garantiei de bunA 
executie, partial sau total, executantul are obligatia de a reintregii garanpa in cauza raportat la restul 
ramas de executat. 
13.4 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie a contractului in conditiile prevazute 
la Art. 42 alin( 4) din HG 395/2016. 
13.5 Garantia se elibereaza pe baza de cerere la care se anexeaza procesul verbal la te1minarea 
lucrarilor, respectiv procesul verbal de receptie finala a lucrarilor. 
13.6- Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor 
in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile 
Executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor prevazute la art. 4 din 
contract, din vina Executantului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul 
produs Achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Executantul este 
obligat sa-1 despagubesca pe Achizitor integral si intocmai. 

Art. 14 - inceperea ~i executia lucrarilor 
14.1 Executantul are obligap.a de a incepe efectuarea operatiunilor specifice prevazute in caietul de 
sarcini la ordinul scris al Achizitorului. Lucrarile se efectueaza pe baza programului saptaminal/lunar 
transmis de autoritatea contractanta. 
14.2 in cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, te1minarea pregatirilor sau daca nu W 
indepline~te 1ndatoririle prevazute la 10.1, alin (1 ), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze 
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal ~i sa 11 avertizeze ca, in cazul 
neconfonnarii, la expirarea tennenului stabilit ii va rezilia contractul. 
14.3 - ( 1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desta~urarea executiei lucrarilor ~i de a stabili 
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Paqile contractante au obligatia de a 
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestap profesional pentru acest scop, 
~i anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului ~i dirigintele de ~antier sau, daca 
este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, 'in 
ateliere, depozite ~i oriunde i~i desra~oara activitAtile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 
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14.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile ~i 
testarile materialelor folosite la executia lucrarilor precum ~i condi1iile de trecere a receptiei 
provizorii ~i a receptiei finale ( calitative) sllllt descrise in anexa/anexele la contract. 
(2) Executantul are obligatia de a asjgura instrumentele, utilajele ~i materialele necesare pentru 
verificarea, masurarea ~i testarea lucrarilor. Costul probelor ~i incercarilor, inclusiv manopera, revin 
executantului. 
(3) Probele neprevazute ~i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse 
in opera vor fi suportate de executant daca se dovede~te ca materia1ele nu sunt corespunzatoare 
calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. fn caz contrar, 
achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

Art. 15 - intarzierea ~i sistarea lucrarilor 
15.1 In cazul in care: 

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau 
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau 
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului ~i nu a survenit prin 

incalcarea contractului de catre acesta, 
indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrlirilor sau a oricarei 
parti a acestora. 

Art. 16 - Finalizarea lucririlor 
16.1 Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un 
termen, trebuie finalizat in tennenul convenit, termen care se calculeaza de la data lnceperii 
lucrarilor. 
16.2 - (1) La finalizarea lucrArilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca 
sunt 1ndeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. 
(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate ~i a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul 
va aprecia dac~ sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. 
16.3 Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentatia de executie ~i cu reglementarile in vigoare. in functie de 
constatarile Ia.cute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. 
16.4 - (1) Receptia lucrarilor se efectueaza in conformitate cu Regulamentul privind efectuarea 
receptiei lucrarilor de 1ntrepnere si serviciilor de intretinere si reparalii curente la drumurile publice. 
Indicativ AND 514/2000. 
16.5 Executantul se obliga sa raspunda pentru viciile ascunse ale materialelor procurate si utilizate 
de acesta in vederea indeplinirii obiectului contractului, si pe cele ale lucrarii, dupa ce a fost 
receptionata de catre Achizitor. 

Art. 17 - Receptia lucriirilor 
17.1 Luera.rile ce fac obiectul prezentului contract se recept].oneaza conform Indicativ AND 
514/2000 privind Regulamentul de efectuare a receptiilor lucrarilor si serviciilor de intretinere si 
reparatii curente la drumurile publice. 

Art. 18 - Modalitafi de plati 
18.1 Achlzitorul se obliga sa plateasca pretul lucrarilor executate in termen de eel mult 30 de zile de 
Ja primirea facturii de catre acesta, dupa cum urmeaza: 

pentru facturile emise ~i comunicate autoritatii contractante pana la data de 14 ale lunii 
inclusiv, plata se face in intervalul 24-30 ale lunii; 
pentru facturile emise ~i comunicate autoritatii contractante incepand cu data de 15 a fiecarei 
llllli, plata se va face in intervalul 24-30 ale lunii unnatoare. 

18.2 Plata lucrarilor se face periodic, in conformitate cu situatiile de lucrari insusite de Achizitor. 
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18.3 (I) In vederea efectuarii platii lucrarilor executate se vor trimite la Achlzitor unnatoarele 
documente: 

factura; 
situatie de lucrari la sfllrsitul 1unii sau la s:farsitul lucrarii, semnata de executant si confinnatl:i 
de reprezentantul Achizitorului ; 
masuratori de executie care sa cuprinda: DJ, pozitie Km si cantitatile de lucrari executate, 
semnata de executant si care va sta la baza intocmirii situaµilor de lucrari; 

Prest~iile executate se consemneaza in documentele primare, completate de executant. 
Documentele primare agreate de bene:ficiar sunt : 

avize de expeditie 
hon cantar electronic pentru materiale 
raport GPS pentru autovehicule 
rapoarte zilnice pentru utilaje ~i echipamente 
centralizatoare de activitate 
alte documente ce pot certi:fica cantitatea ~i calitatea lucrarilor 

(2) Situatiile de lucrari vor fi insotite de proceseJe verbale de lucrari si de certificatele de calitate 
pentru matetialele folosite , buletine de 1ncercare, verificare, masuratori si vor purta viza 
responsabilului cu calitatea. 
18.4 - (1) Executantul este raspunzator de corectitudinea ~i exactitatea datelor lnscrise in situatiile de 
lucrari, plata sau facturi ~i se obliga sa restituie sumele incasate in plus, calculate in mod eronat. 
(2) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii ~i ale contractului de 
achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga tennenul de platii, daca Beneficiarul sesizeaza 
Executantul despre neregulile constatate in interionil termenului de plata. Un nou tennen de plata va 
curge de la confirmarea primirii de catre Beneficiar a noii facturi prezentate de catre Executant, 
completata cu date corecte, potrivit legii ~i contractului. 
18.5 Lucrarile executate in afara celor prevazute, sau tara dispozitia achizitorului, precum si cele 
care nu respecta prevederile contractului, rara a exista in acest sens o dispozitie scrisa a achizitorului, 
nu vor fi platite Executantului. 
18.6 Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans. 
18.7 Plata facturii finale se va face, dupa verificarea $i acceptarea situatiei de plata definitive de catre 
achizitor. Daca verificarea se prelunge~te din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuate 
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. 
18.8 Contractul nu va fi considerat tenninat pana cand procesul-verba) de receptie a lucrarilor nu va 
fi semnat de comisia de receptie, care con:firma ca lucrarile au fast executate conform contractului. 

Art. 19- incetarea contractului 
19.1 Prezentul contract inceteazl:i in conditiile legii , in unnatoarele cazuri: 

a) la expirarea duratei pentru care a fost 1ncheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor 

contractante; 
d) in caz de forta majora; 
e) prin denwitare unilaterala de catre Achizitor in cazul in care Executantul nu face dovada 

constituirii garanfiei de buna execufie In termenul ~i conditiile contractuale. 
f) - Prezentul contract inceteaza in conformitate cu dispozitiile dreptului comun precum ~i prin 

denuntare unilaterala 1n oricare dintre situatiile reglementate de art.222 alin.(l) ~i (2) ~ art.223 alin.l 
litera a) ~i b) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 
19.2 - (1) Achizitorul poate rezi1ia contractul de plin drept, dupa acordarea unui preaviz de 15 zile 
Executantului, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul 
nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii 
contractului subsecvent de executie lucrari: 
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a) Executantul nu executa lucrarile conform contractului subsecvent, caietului de sarcini ~i 

comanda; 
b) Executantul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabil~ notificarii emise de 

reprezentantul Achizitorului care ii solicita remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii 
obligatiilor din contract , care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la ti.mp a 
lucrarilor; 

c) Executantul subcontracteaza in alte conditii decat cele prevazute la art.23; 
d) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de 

proba pe care Achizitorul i1 poate justifica; 
e) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului subsecvent 

de lucrari; · 
f) Executantul esueaza in a fumiza garantiile sau persoana care fumizeaza garantia nu este in 

masura sa isi indeplineasca angajamentele. 
(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractului de lucrari, Achizitorul este indreptatit 
sa execute intreaga valoare a garantiei de buna executie. 
19.3 In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate 
desfasura singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie r 
Executantului. Raspunderea Executantului pentru intarzierile si daunele produse Achizitorului in -
executia contractului subsecvent va subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mai 
SUS. 

19.4 La momentul rezilierii contractului subsecvent sau la prinrirea notificarii in acest sens, 
Executantul va lua masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor prin forte proprii sau cu terta parte in 
functie de natura lucrarilor, astfel incat costurile aferente sa fie nrinime. 
19.S De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, reprezentantul Achizitorului va certifica 
vaJoarea lucrarilor si toate sumele cuvenite Executantului la data reziliedi. 
19.6 Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului 
achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, In 
confonnitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral 
contractul de achizitie publica In perioada de valabilitate a acestuia m una dintre urmatoarele situapi: 

a) executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice; 

b) Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit executantului respectiv, avand in vedere o incaicare 
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta ~i care a fost constatata printr-1:.. 
decizie a Cuqii de JustiP.e a Uniunii Europene. 
19.7 In situat.ia intrarii executantului in procedura insolventei, contractul se considera denuntat la 
data expirarii unui tennen de 30 de zile de la receptionarea solicitarii achizitorului privitoare la 
posibilitatea executarii obligatiilor contractuale, transmisa in conformitate cu art. 123 din Codul 
insolventei, daca administratorul judiciar/lichidatorul nu raspunde solicitarii. In acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 
executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

Art. 20 - Asigura1i 
20.1 - (I) Executantul va incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate 
riscurile ce ar putea apare privind lucrarile executate, utilajele, i.nstalatiile de lucru, echipamentele, 
materia1e1e pe stoc, personalul propriu ~i reprezentantii imputernicip sa verifice, sa testeze sau sa 
recepfioneze lucrarile precum ~i daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau 
juridice, contravaloarea primelor de asigurare urmand a fi suportata de catre executant din capitolul 
"Cheltuieli indirecte':. , 
(2) Executantul va prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare. 
20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin 
lege, in privinta sau ca unnare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
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angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina persoane1 
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora. 

Art. 21 - Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva 
incendiilor. 
21.1 - (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, 
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de 
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) si de munca, procedeelor tehnologice utilizate, sau de 
catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru antreprenorul general 
(subcontractanti), in confonnitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 
si a Nonnelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, 
precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului. 
(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea 
desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de mun.ca, evenimentul, conform 
prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a 
produs evenimentul. 
(3) Lucrarile de intretinere se vor executa cu respectarea intocrnai de catre personalul Executantului, 
a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor, functie de tipul 
lucrarii si de telmologiile de lucru aplicate. 
21.2 Pentru activitatile pe care le desfasoara, Executantul este singurul responsabil de respectarea 
legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor. 

Art. 22 - A.mendamente 
22.1 - In cazul in care se aduc modificari contractului subsecvent de executie, acestea trebuie sa 
respecte prevederile Art. 221 si ale Art. 222 din Legea privind achizitiile publice m. 98/2016, 
precum si ale Articolelor 164 si 165 din HG nr. 395/2016. 
22.2 - Pfu'tile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului subsecvent, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul apari~ei unor circumstante care 
Jezeaza interesele comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractului. 
22.3 - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului 
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia ofertantul 
a fost declarat castigator in utma finalizarii procedurii de atribuire. 

Art. 23 - Subcontractanfi 
23.1 - Executantul nu are dreptul de a !ncheia contracte cu subcontractanti nedeclarati in cadrul 
ofertei sau fara acordul Achizitorului. 
23.2 - Executantui are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
23.3. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate 
cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele 
incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract. 
(3) Contractele i'ncheiate 1ntre contractant ~i subcontractantii trebuie sa contina obligatoriu, eel putin 
urmatoarele elemente: 

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanp. 

23.4 - (1) Autoritatea contractanta efectueaza plafi corespunzatoare paqii/p8ftilor din contract 
indeplinite de catre subcontractantii propu~i in oferta, daca ace~tia solicitii, pentru servicii prestate 
Executantului potrivit contractului dintre Executant ~i subcontractant in conformitate cu dis ozi ·ue 

11 



Iegale aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest lucru ~i daca subcontractanpi propu~i ~i
au exprimat optiunea in acest sens. 
(2) Subcontractorii i~i vor exprima la momentul incheierii contractului de achlzitie publica sau la 
momentul introducerii acestora in contractul de achlzitie publica, dupa caz optiunea de a fi platiti 
direct de catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta efectueaza platile directe catre 
subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este conftrmata prin documente agreate de 
toate cele 3 paqi, respectiv autoritate contractant~. Executant ~i subcontractant sau de autoritatea 
contractanta ~i subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confinnarea 
executmi obligapilor asumate de subcontractant. 
(3) Executantul va prezenta la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se introduc 
noi subcontractanti, contractele incheiate 1ntre Executant ~i subcontractant/subcontractanti nominalizati 
in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitati.le ce revin acestora, precum ~i sumele aferente 
prestapilor, sa fie cuprinse in co11tractul de achizitie publica. 

23.5 - (1} Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Exa...."'Utantul de modul in care isi indeplineste 
partea sa din contract. 
(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata 1ai 
de catre Executant. 
23.6 Executantul poate schlmba oricare subcontractant daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din 

contract. Eventuala schimbare a subcontractantilor efectuata pe parcursul derularii prezentului contract 
nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale si va ti notificata supusa 
aprobarii prealabile a Achj.zitorului. 
23. 7 Niciun contract de subcontractare incheiat de Executantul nu va crea raporturi contractuale intre 
subcontractant si Achizitor. 
23.8 Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, 
salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor sau 
salariatilor acestuia. 

Art. 24 - Cesiunea 
24.1 Executantul poate transfera total sau partial creantele rezultate din prezentul contract. 
24.2 Cesiunea creantelor nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau 
orice alte obligatii asumate prin contract. 

Art. 25 - Forta majo1·a 
25.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
25.2 Forta majora exonereaza part.He contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada 1n care aceasta actioneaza. 
25.3 indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fora a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau paqilor pana la aparitia acesteia. 
25.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 
~i in mod complet, producerea acesteia ~i sii ia orice masuri care ii stau la dispozitie 'in vederea 
limitarii consecintelor. 
25.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte pfilti incetarea de plin drept a prezentului contract, 
rara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

Art. 26 - Solufionarea litigiilor 
26.1 Achlzitorul ~i executantul var face toate eforturile pentru a rezolva pe ca]e amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
indeplinirea contractului. 
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26.2 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~i executantul nu 
reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergentfl contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre insrantele judecatore~ti din Romania. 

Art. 27 - Lim.ha care guvemeaza contractul 
27 .1 Limb a care guvemeaza contractul este limba romana. 

Art. 28 • Comunicari 
28.1 - (I) Orice comunicare intre pfil1i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in mornentul primirii. 
28.2 Comunicarile intre paqi se pot face ~i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

Art. 29 - Legea aplicabili contractului 
29.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
Prezentul contract subsecvent a fost incheiat si semnat in data de 02/10/2019 in 2 (dou~) 
exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. 

Achizitor: 
CONSILIUL .ruDETEAN BUZAU 

Director executiv 
Julian PETRE 

GU 

e a Patdmoniului si lnvestitii 

Directia Juridica ~i Administratie Publica Locala, 
Director executiv 
Mirela OPREA 

CONSIU IJ L JUDETEAN 
;,VIZAT PetlTFlU CONTRO~ Fl 

P~EVENTIV PROPRllJ 
Nr. slgllh.: : 4 0 8 OCT• 7019 
Datt< ..................................... . 13 

Executant: 
SC MECAN CONSTRUCT SA 

Director general 
Cristian-Valer CONTI·.::t:===--





Centralizator cantitati MAXIME ofertate I valori maxime pentru lucrari de covoare asfaltice 
(CAM = 2,25%) 

Cant. 
Maxime V aloare maxima 

Anul2 Anul2 
Denumire activitate UM (2019) Pr et (leUUM) Contract subsecvent nr.2 

COVOARE BITUMINOASE 
Covor BAPC 16 - strat 2r0sime 4cm mo 60 000 20.60 1,236,000.00 
Covor BAPC 16 - strat 2r0sime 5cm mn 30.000 25.35 760 500.00 
Strat BADPC20 to 5 000 182.10 910,500.00 
Astemere material geogril combinat mp 19,000 7.05 133,950.00 
Freza rutiera ( inclusiv transoort material ora 10 528.13 5,281.30 
Taiere acostamente lOOmo 500 127.03 63,515.00 
Comnletari acostamente si drumuri Jaterale me 500 71.29 35,645.00 
Plombe mo 200 25.60 5,120.00 
Colmatari fisuri m 500 4.38 2 190.00 
Marcaie lolli!itudinale km 15 1832.75 27,491.25 
Piloti diriiare circulatie ora 235 19.07 4,481.45 
Semnalizare rutiera ( carucior buc 4 581.96 2,327.84 

Total fara TV A 3.187.001.84 
TVA 19.00% 605,530.35 
TOTAL GENERAL 3,792 532.19 

Executant: 
SC MECAN CONSTRUCT SA 
Director general 
Cristian Valer CONTIS , ' 

CONSILIUL JUDETEAN BUzAU 

Presedinte Director executiv DAPI 
Petre~ EAGU . . 

' I • 





1.Preambul 

Contract de lucriri 
nr. U data J't. 0 i?Jf 3 

in temelul L..egfi nr.98/2016 prMnd achizi~lile publlce s-a fnchelat prezentul contract de executie lucrari, 

intre 
UNJTATEA ADMINISTRATIV·TERITORIALA JUDETUL BUzAU, cu sediul in Munlclplul 

Buzau, B-dul N. Balcescu nr. 48, telefon 0238.414112, fax 0238.725507, av.3nd cod fiscal 3662495, 
cont trezorerie (Trezoreria Buzau) reprezentat prin Pre$edlnte Petre
Emanoil NEAGU, in calltate de Achizltor, pe de o parte 

Si 
Asoclerea S.C. INTEGRAL S.A. - S.C. CONFERIC S.R.L.- S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. 

cu llder de asoclere s.c. INTEGRALS.A. cu sedlul in Buzau, bdul. Unirii nr.10, jud.Buzau, telefon 
0238710012, fax 0238710287, numar de inmatriculare in Re istrul Comertulul Jl0/403/1991, cod 
fiscal 1154504, avand cont deschls la Trezoreria mun. Buzau, 
reprezentata prin domnul Butnaru Alexandru Ciprian, avand functia de Director General in calitate de 
Executant, pe de alta parte. 

Art.2. Definifll 
2.1 - In prezentul contract urmatorli termeni vor fl interpretatl astfel: 
a. contract de achizitte public~ - contractul cu t!tlu oneros, asimllat, potrlvlt legll, actulul 
administrativ, incheiat in scris lntre unul sau mal multi operator! economic! sl una ori mal multe 
autorltatl contractante, care are ca oblect executla de lucrari, furnlzarea de produse sau prestarea de 
servtcif; 
b. achizitor i;i executant - partlle contractante, a$a cum sunt acestea numlte fn prezentul contract; 
c. amplasamentul lucririi - locul unde executantul executa Jucrarea; 
d. cerinte ale achizitorulul - calerul de sarcinl/proiectul tehnlc si orice alte cerinte/ instructlunl 
emise de achlzltor pe durata executarll contractulul; 
e. despigublre generala - suma neprev:izuta expres in contract, care este acordata de catre 
lnstanta de judecata sau este convenlta de catre parti ca si despagublre platiblla partii prejudiciate In 
urma incalcaril contrac:tului de catre cealalta parte; 
r. documente ale executantului - documentele tehnlce lncluse In cerintele achizttorulul, 
documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condltlllor lmpuse de aprobari (acorduri, avize 
etc.), calculele, fl~lerele, programele de computersi alt software, planse, manuale pentru exploatare 
si intre~inere, modele si alte documente tehnice (daca exista), care se afla In custodia si grlja 
executantului pana la data preluarii acestora de catre achlzttor; 
g. forta majora - un evenlment mal presus de controlul partllor, care nu se datoreaza gre~elii sau 
vinei acestora, care nu putea fl prevazut la momentul inchelerll contractulul ~I care face impaslbll~ 
executarea Si, respectlv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenlmente: razboaie, 
revolutll, incendii, lnundatii sau orice alte catastrofe naturale, restriqii aparute ca urmare a unel 
carantlne, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este consrderat forta majora 
un eveniment asemenea celor de mal sus care, rara a crea o lmposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligatiilor unela din partl. 
h. garan,ie de buni executle - garantia care se constltuie de catre executant in scopul asfgurarli 
achlzltorutui de indeplinirea c:antitativa, calttativa sl In perloada convenita a contractului; 
i. ordln - orice instructiune sau dispozttle emlsa de achlzltor catre executant prlvlnd executia 
lucrarilor; 
J. penalitate contractuala - despagubirea stabllita In contract ca fllnd platibila de catre una din 
parti catre cealalta parte, In caz de ne1ndeplinlre sau indepllnlre necorespunzatoare a obllgatlilor din 
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contract; 
k. perioada de garantie a lucrArHor - perloada de timp cuprinsa intre data receptlei la tenninarea 
lucrarllor sl data receptJel finale, a carel durata se stablle~e prln contract; 
L pret al contractului - pretul platibll executantulul de c~tre achlzitor, In baza contractulul, pentru 
indeplinlrea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatlllor sale, asumate plin contract; 
m. rece1>1ie finale - receptta efectuata dupa explrarea perioadei de garantle; 
n. recepile la termlnarea lucrirllor - receptia efectuata la termlnarea completa, a lucrarilor unul 
oblect sau a unei part! din constructte, independenta care, poate ft utilizata separat; 
o. !Jantler - locut in care vor fl executate lucrarile, unde se vor livra echlpamentele, materlalele st 
oricare alte locurl prevazute In contract ca fiind parte componenta a ~antlerulul; 
q. utilaje ate executantului - aparatele, ma~inile, vehicule si alte asemenea necesare pentru 
executla si terminarea lucrarllor, respectlv remedlerea orlcaror defec~lunl; 
p. zi - zi calendaristlca; an - 365 zlle. 

Art.3. Interpretare 
3 .1. - in prezentu I contract, cu exceptla u nel prevederi contra re cuvintele la form a sl ng ula r vor Include 
forma de plural Si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. - Termenul "zl"sau "zlleN sau or1ce referrre la zlle reprezln~ zile calendaristlce daca nu se speclflc5 
in mod diferlt. 
3.3. - Clauzele §i expresllle vor fl lnterpretate prln raportare la intregul contract. 

Art.4. Oblectul principal al contractulul 
4.1. - Executantul se obliga sa elaboreze proiectu• tehnlc, sa lntocmeasca documentatJlle tehnlco
economlce aferente, sa acorde aslstenta tehnlca, sa execute, sa finalizeze ~i sa remedieze orice defecte 
ale lucrarilor in cadrul prolectului: "Refacere prag de fund pod Vadu Pasii-proiectare sl executien la 
obiectlvul "Refacere pod peste raul Buzau, satul Vadu Pasli-extravilan comuna Vadu Pasli".", In 
perioada convenita sl in conformitate cu obllgatiile asumate prin prezentul contract. 

Art.s. Preful contractului 
5.1. - Pretul convenit pentru indepllnlrea contractului, platlbil executantului de catre achizitor, este 
de 840.000,00 lei rara TVA la care se adauga TVA in vlgoare la data pla~ll, asa cum rezulta din 
propunerea financlara, respectiv: 

- Actlvltatea de proiectare sf aslstenta tehnica - 20.000,00 lei fara T.V.A.; 
- Executle de lucrarl - 820.000,00 lei fara T.V.A.~ 

Art.6. Durate contrsctulul 
6.1. - Prezentul contract opereaza valabll intre part!, de la data semnarll ~I inreglstrarll la 
achizitor/beneficiar ~i pana la epulzarea conventionata sau legala a oricarui efect pe care ii produce, 
inclusiv in perfoada de garaniie a lucrarllor. 

Art.7. Executarea contractului 
7.1. - Durata de executie a contractului este de 8 luni de la data semnarii, in conformitate cu graficul 
de executle din cadrul propunerll tehnlce, defalcat astfel: 
- Activitatea de proiec:.ta re: 2 tuni de la data inreglstrarll contractului la autor1tatea contractanta; 
- Executia lucrarilor: 6 luni de la emiterea ordlnului de incepere a lucrarllor; 

Art.B. Documentele contractului 
8.1. - Documentele contractului sunt: 
a) caiet de sarclni 
b) ~ropunerea tehnlca; 
c) propunerea financiara; 
d) acte aditionale, daca partlle vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului; 
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e) Acordul de asociere nr.2264/14.08.2019, inc:hetat intre s.c. INTEGRAL S.A. - s.c. CONFERIC 
S.R.L.- S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. cu lider de asodere S.C. INTEGRAL S.A. 
f} alte documente care fac parte din contract. 

8.2. in cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor se constata dlscrepante intre prevederlle caletului 
de sarcini al procedurii ~I oferta tehnica/financlara, prevaleaza prevederile caietului de sarcinl. 

Art.9. Standarde 
9.1. - Lucrarile executate de Executant pentru indeplinirea oblectului contractului vor respecta 
standardele si prescriptille tehnlce, prezentate de catre Executant In propunerea sa tehnlca si vor fi in 
conformitate cu cerlntele din caletul de sarcini sl cu normele, normativele sl standarclele In vlgoare. 

Art.10. Ptotectla patrlmoniului cultural national 
10.1. - Toate fosllete, monedele, obiectete de valoare sau orice atte vestlgll sau oblecte de interes 
ameologic descoperite pe amplasamentul lucrarli sunt considerate, in relatllle dlntre part!, ca fllnd 
proprletatea absoluta a achlzitorului. 
10.2. - Exec:utantul are obligatia de a lua toate precautllle necesare pentru ca mundtorll sal sau orlcare 
alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prev~zute la clauza 10.1, iar imediat 
dupa descoperlrea ~I inalnte de indep~rtarea lor, de a in~tllnta achlzltorul despre aceasta descopenre 
~I de a indepllnl dlspozltitle primite de la achlzltor prlvlnd indepartarea acestora. Da~ din cauza unor 
astfel de dispozitli, executantul sufera intarzlerl ~l/sau cheltuieli supllmentare, atunci, prin consultare, 
partile vor stabili: 

a} orlce prelungire a duratel de execu~le la care executantul are dreptul; 
b) totalul chetturelllor suplimentare, care se va adauga la pretut contractulul. 

Art.11. Obligafiile prlnclpale ale executantului 
Obligatiile executantului 
11.1. (1) Executantul are obligatla de a elabora documentatla tehnico-economica/documentatia de 
avizare, de a executa, flnaliza si remedla orlce defeqiuni ale lucr~rllor executate 1n baza 
documentatlel, fn conformltate cu obligatllle asumate prin prezentul contract. 

(2) Executantul are obligatia de a furniza echipamentele si documentele specificate 'in contract, 
precum sl tot personalul necesar, bunurile, consumabllele si alte produse sau servlcll necesare 
executiei, flnatizarii lucrlirilor si remedierii tuturor erorilor/defeqlunilor constatate la documentatia 
tehnico economica/documentatla de avizare si/sau a lucrarilor executate. 

(3) In sltuatia desfasurarii unor misluni de control din partea autoritatilor ce detin competente 
in controlul si recuperarea debltelor aferente fondurilor comunltare si/sau fondurilor publlce natlonale 
aferente acestora, executantul are obllgatia de a aslgura disponibilitatea lnformatillor si documentelor 
care prlvesc prolectul ce se urmareste a fi implementat de achizitor. 
11.2. Executantul are obllgatla de a executa lucrarlle conform protectului tehnic (expertiza tehnlca si 
D.A.LI, plese scrise si desenate, liste cu cantltatl de lucrarl, detalll de executle) veriflcat de verificatori 
atestati in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare. 
11.3. Executantul va transmlte spre aprobare, oricand sunt cerute de catre 
reprezentantul/reprezentantii achizitorului, detalll referltoare la masurlle sl metodele pe care acesta le 
propune spre a fi adoptate pentru executarea lucrarilor. Nu va fi admlsa nicio modificare a acestor 
masuri sau metode far~ ca acest lucru sa fie supus in prealabil aprobarll achizitorului. 
11.4. Executantul are obllgatia de a asigura, in conformitate cu prevederile contractului sau cu 
instruqlunlle reprezentatuluf achizltoruluJ, conditii corespunzatoare desfasurarii activitatll atat pentru 
personalul propriu cat SI pentru personalul autorltatllor publice; 
11.5. (1) Executantul va fl respo·nsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, asigurarea, primirea, 
descarcarea, depozitarea sl protejarea tuturor bunurllor si materlalelor necesare executiei lucrarilor; 
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(2) Executantul nu va pretlnde din partea achlzltorulul despagublri pentru daunele, pierderile sl 
cheltui elile (i nclusiv taxele si ch el tuielile legale) care rezu lta din tra nsportul bun urllor, 
11.6. Executantul va efectua instruirea personalului achlzltorulul pentru exploatarea si intretinerea 
lucrarilor conform prevederllor din proiect. 

Art. 12. Proiectarea 
12.l. Executantul are obligatla de a realfza prolectarea tucranlor ce fac obiectul prezentulut contract 
cu proiectantl callficatl, ingineri sau altl profeslonlstl, care corespund c:erlntelor mentlonate in caletul 
de sarcinl, tema de proiectare sl D.A.L.I. 
12.2. Executantul va garanta ca prolectantii sai au experienta st capacltatea necesara pentru 
prolectare. 
12.3. Executantul isi asuma raspunderea privind disponlbllitatea proiectantilor sai de a particlpa la 
dlscutll cu achlzltorul sl/sau reprezentantul/reprezentantll achizltorului, ori de cate ori este necesar, 
pe parcursul derularii contractului si pana la data expirarii garantlel de bun~ executle a contractulul. 
12.4. La realizarea proiectului tehnic, executantul raspunde de indeplinirea obligatiilor prlnclpale 
referltoare la calitatea constructlllor, astfel: 
a) precizarea categorlel de lmportanta a constructiel; 
b} asigurarea nivelulul de calltate corespunzator exigentelor de performanta esentiale, cu respectarea 
reglemen~rllor tehnlce sl a clauzelor contractuale; 
c) elaborarea lnstructiunllor tehnlce prlvlnd executla, exploatarea, intrettnerea sl reparatllle lucrarilor. 
d} stabllirea fazelor de executie determinate pentru lucrarile executate corespunzator exigentelor de 
performantlS esentiale sl partlciparea pe santier la verificarlle de calitate legate de acestea; 
e) stablllrea modulul de solutlonare a defectelor aparute in execut]e din vlna sa, la lucrarlle la care 
trebuie sa se aslgure nivelul de calitate corespunzator exlgentelor de performanta esentiale, precum 
sl urmarirea aplidirii pe santier a solutlllor adoptate dupa insuslrea acestora de ditre spedallstul 
veriflcator de proiecte. 
12.5. Executantul are obligatia de a elabora un proiect tehnic coerent si conform cu cerintele din 
speclflcatflle tehnlce sl plansele furnlzate de achizitor, potrivit documentatiel de atribuire care a stat la 
baza fncheierll prezentului contract. 
12.6. Executantul are obligatia de a elabora proiec:tul in conformitate cu standardele tehnice si 
prevederile legale referitoare la prolectarea lucrarilor de constructle si a celor referitoare la medlu 
fnconju rater' 
12.7. Daca pe parcursul derularil contractului intervln modiftcari ale standardelor si/sau leglslatiei 
apllcablle la elaborarea proiectului, exerutantul va instiinta achizitoruf sl (daca e cazuf) va transmite 
propunerl pentru apllcare/actuallzare. 
12.8. in situatla in care, potrlvlt prevederilor art 12.7, ach1zltorul decide case lmpune aplicarea noilor 
reglementar1, propunerlle pentru apllcare vor face oblectul unui act aditional, semnat de partlle 
contractante cu respectarea prevederllor legale in materle, la data fnchelerli acestuia. 
12.9. Executantul are dreptul de a fumlza succesiv lnformatll pe parti de prolect cu condiila ca fiecare 
parte inaintata sa fie com pl eta fn asa fel incat sa poata fi analizata si aprobata de achlzitor separat, ca 
parte integranta a intregului proiect de executle al lucrarllor. 
12.10. Executantul are obligatla de a se asigura ca toate aspectele prlvlnd prolectarea lucrarilor 
respecta cerlntele impuse de catre achizltor si va fl responsabtl pentru prolectarea lucrarllor la un 
standard ce poate fl verificat de c~tre reprezentantul/reprezentantii achizltorulul care actioneaza in 
calttate de verlflcator de prolecte. 
12.11. Executantul are obllgatla de a participa la intocmirea cartii tehnlce a constructlei si la receptla 
lucrarilor executate. 
12.12. DREPTURI DE PROPRIETATE lNTELECTUALA 

12. 12.1. In relatla dlntre P~rti, Prestatorul i~I va pastra dreptul de autor ~i alte drepturl de 
proprletate lntelectuala/lndustriala asupra Documentelor de proiectare elaborate/alte documente 
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elaborate de catre acesta (sau in numele acestuia) pana la aprobarea lor de catre Achlzltor, data la 
care devln proprletatea acestuia. 

12.12.2. De la data aprobarii si receptlonarll de catre Achizltor, Prestatorul cesloneaza 
drepturile patrimonlale ale acestula catre achizltor. Ceslunea va fl excluslva va fl facuta conform legii. 
Se considera ca (prin semnarea Contractulul) Prestatorul autorizeaza Achizltorul sa copieze, sa 
foloseasca !ji sa transmlta Documentele de proiectare elaborate/alte documente de catre Prestator 
(sau in numele acestula), lncluslv modlficarlle aduse acestora. 

12.12.3. Prestatorul nu va publlca artlcole referltoare la servicille care fac obiectul prezentului 
contract si nu va face referire la aceste servicli in cursul executaril altar servicii pentru terti si nu va 
dlvulga nici o lnformatle furnizata de beneficiar, fara acordul scris prealabil al acestuia. 

12.12.4. Orice rezultate orl drepturl, lncluslv drepturi de autor sau alte drepturi de proprletate 
lntelectuala ori industrlala, dobandlte in executarea contractulut de servicii vor fl proprietatea excluslva 
a beneficiarului, care le va putea utiliza, publlca, ceslona orl transfera asa cum va considera de cuvilnta, 
fara limitare geografica orl de alta natura, cu exceptla sltuatillor in care exlsta de)a asemenea drepturi 
de proprletate lntelectuala oti lndustriala. 

12.12.5. Prestatorul are obllgatia de a desp~gubl Achlzltorul impotrlva ortcaror: 
a) reclamatii ~I acttunl in justltle ce rezulta din tncalcarea unor drepturl de proprletate 

lntelectuala (brevete, programe, marci inregistrate etc.), in legatura cu prestarea servlcillor; !ji 
b) daune-interese, costuri, taxe ~I cheltuieli de orlce natura, aferente, cu exceptla sltuatiei in 

care o astfel de incalcare rezulta din respectarea documentatiel emise de catre Achlzltor. 

Art. 13. Executia lucrarilor 
13.1. Executantul are urmatoarele obligatii: 
a) de a incepe executia lucrarllor numai dupa obtlnerea autorlzatlllor in condltllle leg ii si numai pe baza 
prolectelor verificate de verlflcatorii de proiecte autorizati in conditille legii; 
b) aslgurarea nlvelulul de calitate corespunzator exlgentelor de performanta esentiale, prin personal 
proprlu sl responsabill tehnlcl cu executia atestati, precum si prin sistemul propriu de calitate conceput 
si realizat; 
c) convocarea Inspectoratului de Stat In Constructii Buzau, care trebule s~ partlclpe la aslgurarea 
condltillor necesare verlflcar11 lucr~rllor ajunse in faze determinante ale execu~iel, precum sl executarea 
acestora, in scopul obtlnerll acordului de continuare a lucrarllor; 
d) solutionarea lipsurilor, neconformltatllor, defectelor si neconcordantelor aparute in fazele de 
executle numai pe baza solutiilor stabilite de executant ru acordul achizitorulul; 
e) utitizarea in executia lucrarllor numal a produselor si procedeelor prevazute in proiect, certificate 
sau pentru care exista argremente tehnice, care conduc la realizarea exigentelor de performanta 
esentlale. Produsele sl procedeele prevazute in proiect pot fl tnlocuite cu altele care indeplinesc 
conditiile precizate, numal pe baza solutiilor stabillte de executant cu acordul achlzltorulul; 
f) respectarea proiectelor sl a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunz~tor 
exlgentelor de performant~ esentiale; 
g) seslzarea, in termen de 24 de ore, a Inspeqiei de stat in construqli, lucrari publlce, urbanism si 
amenajarea teritoriulul din cadrul Minlsterulul Lucr:irllor Publlce si Amenajaril Terltorlulul, in cazul 
producerll unor accidente tehnice in timpul executlei lucrarilor; 
h) supunerea la receptle numai a lucrarllor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat 
achlzitorului documentele necesare intocmirii cartll tehnice a constructiel; 
i) aducerea la lndeplinire In termenele stablllte, a masurllor dispuse prin actele de control sau prin 
documentele de receptle a lucrarilor de constructll; 
j) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calltatlve aparute din vina sa atat in perioada de 
executfe, cat si In perioada de garantle stablllta potrivit legii; 
k) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor ini!iala, la terminarea executlei lucrarllor. 
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13.2. Executantul are obllgatla de a supraveghea lucrarlfe, de a aslgura forta de munca, materialele, 
instalatllle, echlpamentele sl toate celelalte oblecte, fie de natura provizorle, fie deflnltlv~, cerute de/st 
pentru Tndeplinirea prezentulul contract, in masura in care necesitatea asi9urarll acestora este 
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabll din contract. 
13.3. Executantul este pe deplln responsabll pentru conformltatea, stabilitatea si siguranta tuturor 
opera~iunllor executate pe santler, precum sl pentru procedeele de executle utilizate, cu respectarea 
prevederilor sl a reglementarllor legll privind calitatea in construqli. 
13.4. Executantul are obllgatla de a p~stra, pe santier, o copie a prezentului contract, un exemplar al 
documentatlei de executle, modlfldklle sl alte comunicari emlse potrivit prevederilor prezentulul 
contract in vederea consultanl de ditre Inspectoratul de Stat in Constructii precum side catre persoane 
autorlzate de achlzitor, la cererea acestora. 
13.5. (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitlile achlzltorului in orlce problema, 
mentlonata sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considera ca 
dispozlt)ile achlzltorulul sunt nejustlficate sau lnoportune, acesta are dreptul de a ridlca obiectll fn scris, 
fcir~ ca obieqille respective s~ ii absolve de obllgatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptta 
cazului tn care acestea contravin prevederilor legale. 
(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prev~zute la alln.(1) detennina dlflcultatl in 
execu11e care genereaz~ cheltuiell suplimentare, atunci aceste cheltuleli vor fl acoperlte de achizitor. 
13.6. Executantul are obligatia de a intocmi documentele necesare in vederea obtinerii de c:atre 
achizltor a tuturor aprobarllor pentru obtlnerea autorlzatlllor necesare pentru executarea lucrariior si 
orlce alte aprobari descrise in caietul de sarcinl. 
13. 7. Executantul are obli9atia de a intocmi documentatia necesara obtinerll de ~tre achizitor a 
autorlzatitlor, licentelor sl aprobarilor In conformltate cu prevederlle legale in vigoare pentro 
proiectarea, executia, termlnarea lucrarllor sl remedlerea oridlror defectluni. Executantui va despagubi 
achlzltorul si ii va proteja impotriva consecintelor datorate neindepllnlril acestor obligatli. 
13.6. (a) Executantur este responsabll de trasarea corecta a lucrarilor fat~ de reperele date de 
achlzltor, prerum sl de furnizarea tuturor echipamentelor, lnstrumentelor, dispozitivelor si resurselor 
umane necesare 1ndeplinirii responsabilitatll respective. 
(b) in cazul in care, pe parcursul executiel lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dlmensiunile 
sau aliniamentut oncarel parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectiflca eroarea constatata, 
pe cheltulala sa. 
13.9. Pe parcursul executiei lucraritor si remed!erll defecteior calltative, executantul are obligatla: 
a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santJer este 
autorizata si de a mentine santierul (atat tlmp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarlle (atat tlmp 
c§t acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizltor) in starea de ordine necesara evit~rii oricarui 
perlcol pentru respectlveie persoane; 
b) de a procura sl de a intretine pe cheltulala sa toate dlspozitlvele de iluminare, protec;tie, ingradire, 
alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost sollcltate de catre achizltor sau de catre alte 
autorita!;i competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarll confortului riveranllor; 
c) de a lua toate masurlle necesare pentru respectarea prevederilor legale prlvlnd protectla mediulul 
pe si in afara santierutui si pentru a evlta orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, 
proprletatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele 
sale de lucru. 
d) de a se aslgura ca emlsiile, deversarlle de suprafata sl deseurile rezultate in urma actlvltatllor proprll 
nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vlgoare. 
13.10. Executantul va stabill modul de tratare a defectelor ap~rute in executia lucrarllor din vlna sa, 
in vederea aslgurarii nfvelului de calltate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea 
defectelor vor fl verificate sl aprobate de reprezentantul/reprezentantii achizitorului. Executantul nu 
va fl 1ndreptatlt la ajustarea pretului contractulul sau la prelunglrea perloadel de execu~ie pentru 
remedierea defectiunllor aparute din vina sa. 
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13.11. Executantul este responsabll pentru mentlnerea in buna stare a tucrarllor, materialelor, 
echlpamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data prlmlrli ordlnului de incepere 
a lucrarll pan~ la data semn~rii procesului-verbal de receptie a rucrarii. 
13.12. (1) Executantul are obligatla de a lnstltul un sl~tem de asJgurare a calitatii pentru a demonstra 
respectarea cenntelor prezentului contract, slstemul care va fl tn conformltate cu detalllle prevbute 
in Caietul de sarcini. Achlzltorul sau reprezentantul/reprezentantii achizitorulul, va avea dreptul sa 
audlteze orlce aspect al sistemului calitatli. 
(2) Detaliile tuturor procedurilor si documentele de conformltate vor fi transmtse achlzltorului in scopul 
lnformarll acestuia, inalnte de inceperea fiecarel etape de proiectare sau executie. La emiterea unui 
document de natur~ tehnlca adresat achizltorului sau reprezentantul acestuia, este necesar ca pe 
documentul respectlv sa fie inserts acceptul prealabll al executantutul. 
(3) Respectarea slstemulul de aslgurare a calltatii nu va exonera executantul de nici una dln sarcinile, 
obligatlile sau responsabllltatile sale pottivlt preveder11or prezentului contract. 
13.13. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedlerii viciilor ascunse, executantul are obllgatla 
de a nu st:injenl lnutil sau in mod abuziv: 
a) confortul rlveranllor; sau 
b) calle de acces, pr1n folosirea si ocuparea drumurilor si c!ilor publice sau private care deservesc 
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oric~rel alte persoane. 
(2) Executantul va despagubl achlzltorul impotrlva tuturor reclamatiilor, actlunilor in justltle, daunelor~ 
lnterese, taxelor sl cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obllga!ia 
prevazuta la alin.{1) pentru care responsabilitatea revine executantulul. 
13.14. (1) Executantul are obligatla de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunlca 
cu/ sau sunt pe traseul santlerulul sl de a prevenl deterlorarea sau dlstrugerea acestora de catre 
traftcul proprlu sau al oricaruia dintre subcontractantll sal; executantul va selecta traseele, va alege si 
va folosi vehlculele, va llmlta Si repartiza in~rcatur!le, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta 
in mod inevitabll din deplasarea materialelor, echipamentelor, lnstalatJllor sau altora asemenea, de pe 
si pe santier, sa fie llmltat, in masura tn care este posibil, astfel incat sa nu produce deterlorari sau 
dlstrugeri ale drumurllor sl podurllor respective. 
(2) in cazul in care se produc deter1orarl sau dlstrugeri ale oricarul pod sau drum care comunica cu 
sau care se afla pe traseul santi~rulul, datorita transportulul materialelor, echipamentelor, instalatlllor 
sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achlzitorul impotriva tuturor 
reclamatlllor privind avarlerea respectlvelor podurl sau drumurl. 
(3) Cu exceptia unor clauze contrare prev~zute in prezentul contract, executantul este responsabil si 
va plati consolidarea, modiflcarea sau Tmbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, 
echlpamentelor, instalatlllor sau altora asemenea, a orlcaror drumurl sau podurl care comunica cu sau 
care se afla pe traseul santlerului. 
13.15. (1) Pe parcursul executlel lucrarii, executantul are obligatia: 
a) de a evlta, pe cat posibll, arumularea de obstacole inutile pe santler; 
b) de a depozlta sau retrage orlce utilaje, echipamente, lnstalatil, surplus de materiale; 
c) de a aduna ~i indeparta de pe $antier dar~maturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care 
nu mal sunt necesare, in masura in care acestea provin din lucrarile propril. 
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, p:ina la sfarsitul perioadel de garantle, numal acele 
materiale, echlpamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirll 
obligatiilor sale in perloada de garantle. 
13.16. Executantul raspunde, potrivit obllgatiHor care ii revin, pentru vlciile ascunse ale constructiei, 
confo1m art. 29 din Legea nr. 10/1995 privlnd calitatea in constructii, cu modificarile sl completarile 
ulterioare, de la receptia lucrarll sl, dupa impllnlrea acestui termen, pe toat~ durata de existent~ a 
constructiei, pentru viciile structurii de rezlstenta, ca urmare a nerespect~rli proiectelor sl detaliilor de 
execu~ie aferente executiei lucrarii. 
13.17. Executantul se obllga s~ desp~gubeascli achizitorul impotriva olicaror: 
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a) reclamatii si aqiuni in justltie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprletate intelectuala 
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echlpamentele, materlalele, instalatllle sau utllajele 
folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarllor sau Incorporate in acestea; si 
b) daune-interese, taxe sl cheltulell de orlce natura, cu exceptia situatiel in care o astfel de incalcare 

rezulta din respectarea cerlntelor caletulul de sarclnl intocmlt de dtre achlzltor. 

Art.J.4. Obligafiile achizltorului 
14.1. - Achizitorul are obligatia de a pune la dlspozitla executantului, fara plata, dadi nus-a convenlt 
altfel, amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina. 
14.2. - Achizitorul are obllgatla de a pune la dlspozltla prolectantulul/executantulul intreaga 
documentai1e necesara pentru prolectarea ~I executla lucrarllor contractate, fara plat~. 
14.3. - Achizitorul are obliga9a de a examlna §I mbura lucrarlle care devin ascunse in eel mult 5 zlle 
de la notiflcarea executantulul. 
14.4. - Achlzitor:ul este pe deplln responsabll de exactltatea documentelor ~I a orlcaror alte informatil 
furnlzate executantului precum $i pentru dispozltllle $1 llvrarlle sale. 

Art.J.5. Sanqiuni pentru neindeplinirea culpabilii a obligafiilor 
15.1.- (1) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum ~I pentru 
executarea necorespunzatoare a unela sau mai multora dlntre obllgatllle asumate $1/sau care ii revln, 
partea in culpa raspunde fata de cealalta parte pentru prejudlclul produs, potrlvlt clauzelor prezentulul 
Contract !?i legii, in masura in care part;ile nu au convenlt altfel. Debitorul este prezumat in culpa prin 
simplul fapt al nei'ndeplinirii sau indeplinlrll necorespunzatoare a obligapilor sale, daca nu probeaza 
existenta unel cauze care sa fl exonereze de raspundere juridica, potrivit legli. 
Se considera neexecutare tot.ala a Contractului situatia in care una dlntre par\:i nu i$1 'indeplineste 
niciuna dintre obllgatiile asumate sl/sau care ii revin. In interiorul termenului mentionat se calculeaza 
penalitatl de lntarziere, potrlvlt Contractulul. Toate celelalte sltuatil de nelndepllnlre a unela sau mai 
multora dintre obligatiile asumate si/sau care ii revln reprezlnta neexecutare part/ala a Contractului. 
Se considera executare necorespunzatoare a Contractului acea situatie in care una dintre parti nu lsi 
lndeplineste una sau mai multe dlntre obllgatllle esentlale ·asumate sl/sau care II revln, orl nu Isl 
indepliniste in mod repetat o obligatie care nu este conslderata esentiala, In condltiile calitative side 
conformitate asumate prln Contract si/sau lmpuse de lege. 
(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul Contractului, pretul Contractulul, 
durata Contractulul, executarea Contractului (inclusiv subcontractarea), documentele Contractulul, 
obUgatllle prlnclpale ale partllor, garantiile referitoare la contract, sanatatea si securitatea muncii, 
protectia mediului, legislatla, reglementarlle sl standardele tehnlce, de calitate, de mediu, de personal 
etc. aplicablle, protectla patrlmoniului cultural, alte clauze care protejeaza lnteresul public aferent 
contractului de achizitie in cauza. 
(3) Apllcarea prevederllor clauzel penale de catre Beneficlar se face, la alegerea Beneflclarulul, prln 
deducerea din valoarea Contractulul a daunelor-lnterese moratorii sl/sau compensatoril sau prln 
urmartre in conditiile legii. 
15.2. (1) Pentru neexecutarea la termenele convenlte a obllgatiilor asumate si/sau care ii revin, 
Executantul datoreaza Beneflclarulul, cu titlu de penalitati pentru intarziere, o suma in cuantum de 011 
% pentru fiecare zi de dupa scadenta, calculata la valoarea lucrarllor executate cu intarziere, pana la 
indepllnirea obllgatlel. 

(2) Daca nu se poate stabili valoarea Lucrarllor executate cu intarzlere, Executantul datoreaza 
Beneflclarulul daune moratorii la nivelul a 0,1% din valoarea totala a Contractulul mentlonata la art. 
5 din Contract pentru fiecare zl de lntarziere pana la lndepllnlrea obllgatlel, valoarea penalltatllor 
putand depasi valoarea debitului. 
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15.3. Pentru neplata la termen a facturilor, Achizitorul datoreaza Executantului o suma, cu titlu de 
penalitati de lntarziere, pentru fiecare zl de dupa data scadentel sumel facturate, In cuantum de 0,1 % 

din valoarea facturli neonorate In termen, pana la achltare. 
15.4. - (1) Pentru neexecutarea totala a obligatlllor asumate si/sau care ii revin, Executantul are 
obllgatla de a platl Beneficiarului, cu tlt1u de daune compensatorii, o suma in cuantum de 20 % din 
valoarea totala a Contractulul exprimata la art.5 din acesta. 
(2} In cazul in care executarea este numai partiala, dar este corespunzatoare, suma datorata potrlvlt 
alln. 1 se calculeaza proportional cu nlvelul Lucrarilor neexecutate. Daca nu se poate stabili proportia 
neexecutarll Contractulul orl pentru executarea totala, dar necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
Beneficiarulul daune compensatorii in cuantum de 10% din valoarea totala a Contractulul, lnclusiv, 
daca este cazul, a actelor adltlonale la acesta. 
(3) In cazul In care executarea este partlala sl, totodata, necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
Beneficiarului , cu tltlu de daune compensatorii, o suma in c:uantum de 15 % din valoarea totala a 
Contractulul, lncluslv, daca este cazul, a actelor sale adltlonale. 
(4) In sltuatille prevazute la alln. 1, 2 si 3 din prezentul articol, Beneflciarul nu este dater sa probeze 
existenta si/sau intinderea prejudiculul suportat (caracterul indemnitar al clauzel penale). 
Contravaloarea cotel procentuale prevazute la alln. 1, 2 sau, dupa caz, 3 din prezentul artlcol se poate 
deduce din valoarea Contractulul. 

Art.16. Garanfla de buna execufie a contractului 
16,1. - {1} Cuantumul garantlel de buna executle a contractulul este In procent de 10 %, din valoarea 
fara TVA a contractulul, respectlv 84.000,00 lel tel. Fonna de constitulre: 
- prln vlrament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in condi~ile legil de o societate 
bancara sau de o societate de asigurari in conditllle art. 40, alln. (1) din H.G. nr. 395/2016, care devlne 
anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) - (5) din H.G. nr. 395/2016 aplicandu-se corespunzator, 
- prin retineri succeslve din sumele datorate pentru facturi partlale, pe perioada de derulare a 
contractul ui. 
(2) In cazul in care garantia de buna executie se constitule prin retinerl succesive, executantul are 
obligatla de a deschide la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organufui fiscal competent in 
admlolstrarea acestula, un cont de disponlbll distinct la dispozltla Achlzltorului. Suma initlala care 
se depune de catre executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuf e sa fie mai 
mica de O,S•/o din pretul contractulul. Pe parcursul indepllnlril contractulul, Achlzltorul urmeaza sa 
alimenteze acest cont de dlsponibll pr1n rettnerl succesive din sumele datorate si cuvenlte executantulul 
pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie In documentatia de atrlbuire, 
respectlv 10%. Achlzltorul va lnstiinta executantul despre varsamantul efectuat, precum si despre 
destlnatia lul. Executantul va lnscrle distinct pe facturile emlse, cuantumul garantlel de buna executie 
si contul tn care acesta va fl virat. 
(3) Executantul se obltgl si constituie garantla de buna executle in termen de 5 zile de la 
data semniril de ~tre ambele P~rti a contractulul. 
16.2 - Executantul are obllgatia : 
~ de a Tnafnta confirmarea scrtsa a Trezoreriei atat cu privlre la blocarea contului deschls In favoarea 
achizitorului pentru garantla de buna execu~e, cat $i cu privire la deblocarea acestuia numai cu acordul 
achlzltorulul cat ~i executarea orlc~rel sume exlstente in cont la prlma cerere a achizitorulul, Fara ca 
aceasta sa aiba obligapa de a-sl motlva cererea respectiva. 
- de a inainta achlzitorulul confirmarea scrlsa a Trezoreriei cu prlvire la perioada de valabilitate a 
contulul. 
16.3. - (1) Garaniia de bun~-executie se va constitui pentru perloada convenita a contractului de 
achlzitle publldi, indiferent de forma de constitulre. 
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(2) in situa~la in care partlle convin prelungirea termenulul de executie a lucraril contractate, pentru 
orice motiv (lnclusiv forta majora), executantul are obliga~ia de a prelungl valabllltatea garantlel de 
buna executie, in maxim 3 zlle de la data intrartl in vlgoare a actului adltlonal. 
(3) Garantla de buna executie ce se va prelungl va fi valabila de la data expirarU celei initlale pe 
perioada de prelunglre a termenului de executle pina la semnarea procesulul-verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor. 
(4) Pentru perioada de garantie a lucrarllor se poate emite o noua scrisoare de garan~le reprezentand 
30% din valoarea garantiei de buna execupe aferenta perloadei de execut1e a lucrarllor, in termen de 
5 zile de la data semnaril procesulul verbal de receptJe la termlnarea lucrarllor, cu o valabllltate pentru 
toata perloada de garan~le acordat~ lucrarilor. 
16.4. - Achlzltorul se oblig~ s~ elibereze garantia pentru partlclpare $1 sa emit~ ordlnul de tncepere a 
contractulul numal dupa ce executantul a facut dovada constltulrll garantiel de buna executie. 
16.5 - Achizitorul se obliga sa restltule garantla de buna executie dupa cum ulTrleaz~: 
a) 70% din valoarea garantlel, in termen de 14 z11e de la data inchelerll procesulul-verbal de receptle 
la termlnarea lucrarllor, daca nu a rldlcat pana la acea data pretentll asupra el, lar riscul pentru vicii 
ascunse este minim; 
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la explrarea perioadel de garantie a lucrar11or executate, pe 
baza procesulul-verbal de re<::eptle flnala. Procesele-verbale de receptle flnala pot fl intocmite ~i pentru 
parti din lucrare, daca acestea sunt dlstlncte din punct de vedere flzlc ~I functional. 
16.6. - Ac:hizitorul are dreptul de a emlte pretentll asupra garantiei de buna executie, orlc3nd pe 
parcursul indepllnlrti contractulul de achlzltle publica, in limita prejudldulul creat, in cazul in care 
contractantul nu T~t indepllne~te din culpa sa obligatme asumate prin contract. Anterior emlterll unel 
pretentil asupra garantiei de buna execu~le achlzltorul are obligatla de a nottfica pretentla atat 
contractantului, cat ~I emitentulul Jnstrumentulul de garantare, prec:lzand obtlgatllle care nu au fost 
respectate, precum ~i modul de calcul al prejudlclului. in sltuatia executaril garantiei de buna executie, 
partial sau total, contractantul are obligatla de a reintregli garantla in cauza raportat la restul ramas 
de executat. 

Art.1.7. lnceperea serviciilor de proiectare si executie a lucrarilor 
17.1. Prolectarea 
17 .1.1. - Executantul are obligatla de a incepe prestarea servlciilor pentru elaborarea documentatiei 
tehnico-economlce in vederea realiz~rli lucrartlor, a doua zl de la data semnarll ~i inregistrarll 
contractului la autorltatea contractanta. 
17.1.2. fn cazul in care executantul sufera intarzieri ~l/sau suporta costuri supllmentare, datorate in 
excluslvitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de executare a 
contractulul. 
17.1.3. · (1) Servicille prestate in baza contractului sau, daca este cazul, orlcare faz~ a ac:estora 
prevazuta a fi tennlnata intr-o anumita perioada, trebuie finalizate in termenul c:onvenit de parti, 
termen care se calculeaza de la data inceperil prestarii serviciilor. 
(2) In cazul in care: 
a) once motive de intarzlere, ce nu se datoreaza executantulul, sau 
b) alte circumstante neobi~nulte susceptlbite de a survenl, altfel decat prtn incalcarea contractulul de 
catre executant, fl indreptatesc de a sollcita prelunglrea perloadel de prestare a serviclllor sau a oricarel 
faze a acestora, atuncl partile vor revlzui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un act 
aditional. 
17.1.4. - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungfre a termenului de executie, 
orice intarzlere in lndeplinirea contractului da dreptul achlzltorului de a solicita penalltatl executantului. 

17.2. Executta lucrarllor 
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17.2.1. - (1) Executantul are obllgatia de a lncepe lucrarlle la data emlterti ordinulul de lncepere a 
lucrat11or. Ordlnul de incepere a lucrarllor de executle se va elibera dupa avizarea documenta~ei de 
catre Consillul Tehnlco-Economic al Conslliului Judetean Buzau. 
(2) Executantul are obllgatta de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare 
primire ~I de a lncepe executarea tucrarll In termenul stabllit de achlzltor. 
(3) Neprezentarea executantului in vederea preluarii amplasamentulul ~i netnceperea executaril 
lucrarii contractate in termen de 10 zile de ta data inscrisa in .ordinul de lncepere al lucrarilor, poate 
atrage rezlllerea contractului cu consecinta retlnerii garantlei de buna executie. 
17.2.2. - (1) Lucrarlle trebule sa se deruleze si sa fie terminate la data stabillta. 
17.2.3. - (1) Achlzitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucranlor sl de a stablll 
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatla de a notiflca, 
in scrls, una celeilalte, ldentitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume 
responsabllul tehnlc cu executla din partea executantului sl dlrlgintele de santier sau, daca este cazul, 
alta persoana fizlca sau juridlca atestata potrlvit legii, din partea achizftorulul. 

{2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantulul achlzltorulul la locul de 
munca, In ateliere, depozite si oriunde isl desfasoara actlvltatlle legate de indepllnlrea obligatlllor 
asumate prln contract, inclusiv pentru verlflcarea lucrarllor ascunse. 
17.2.4. - (1) Executantul are obllgatla de a aslgura lnstrumentele, utllajele §I materlalele necesare 
pentru verificarea, masurarea ~i testarea lucrarilor. Costul probelor §I incercarllor, lncluslv manopera 
aferenta acestora, revin executantului. 

(2) Probele neprevazute $1 comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiate 
puse in opera vor fr suportate de executant daca se dovede~te c~ materialele nu sunt corespunzatoare 
calitativ sau ca manopera nu este in conformltate cu prevederlle contractulul. in caz contrar, achlzitorul 
va suporta aceste cheltuleli. 
17.2.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea 
achizltorulul. 

(2) Executantul are obligatia de a notlfica achlzitorulul, orl de cate ori astfel de lucrarl, incluslv 
fundatiile, sunt flnalizate, pentru a fl examinate ~I masurate. 

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orlce parte sau parti de lucrare, ta dlspozitla achizitorutul, 
side a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazuf. 

(4) in cazul in care se constata ca lucrarlle sunt de calltatea corespunz~toare ~i au fost executate 
conform documentatlel de executle, atuncl cheltulellle privlnd dezvellrea :ii refacerea var fl suportate 
de catre achizitor, lar in c.az contrar, de catre executant. 

Art.18. fntlrzierea, suspendarea ~; reluarea executiei lucrarilor 
18.1. - (1) Servlcille prestate sf lucrarlle executate in baza contractului, trebuie flnalizate In termenul 
convenlt de parti. 

(2) in cazul In care: 
a) once motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorulul cum ar fi termenul de emitere a 
avlzelor/acordurilor/ aprobarilor, sau 
b) alte circumstante neob1$nUite susceptlblle de a survenl, altfel decat prin incalcarea contractuluf de 
catre prestator, indreptatesc prestatorul de a sollcita prelungirea penoadel de prestare a servlctilor sau 
a oricarei faze a acestora, atund paftlle var revlzui, de comun acord, perioada de prestare ~Ivor semna 
un act aditional. 
c) vofumul sau natura tucrarilor neprevazute; sau 
d) condltllle climaterice exceptional de nefavorabile; sau 
e) oricare alt motlv de tntarzfere care nu se datoreaza executantului si/sau alte circumstante 
neoblsnulte susceptlblle de a survenl altfel dec~t prin incalcarea contractulul, indreptatesc executantul 
de a solicita prelungirea termenului de executle a lucrarllor sau a oricarel parti a acestora. in condltllle 
de mal sus1 partile vor revizui de comun acord si vor convenl asupra: 
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- oricarel prelunglri a duratel de executle la care executantul are dreptul; 
- totalul cheltulelllor supllmentare, care se va adliuga la pretul contractulul, in condi~iile si cu 
respectarea llmltelor prevazute de lege. 
18.2.~ Decalarea termenulul contractual va fl calculat~ luAnd in considerare perioada de suspendare, 
adaugandu-se o duratll supllmentara apreclat~ de comun acord pentru reintrarera in ritmul normal. 
18.3. - Achlzltorul poate ortcand dtspune executantulul, prln notlflcare prealabll~, suspendarea 
executarii unel parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perloada suspendarii, executantul are obllgatia de a 
protejai pastra sl aslgura paza acelei pafti sau a tuturor lucrarilor impotrlva deterlorarii, pierderll sau 
degradarllor. 
18.4. In cazul in care executantul va inreglstra lntarzierl sl/sau cheltuleli supllmentare ca urmare a 
suspendarli lucrarilor si/sau ca rezultat al relu~rii acestora, executantul va transmite achizitorului o 
instllntare av~nd dreptul, dupa caz : 
(a} la o prelungire a duratel de executle dac~ termlnarea lucr~rilor este sau va fi intarziata, si 
(b) la plata cheltuielilor suplimentare, care vor fi incluse in pretul contractului. 
18.5. Executantul nu va fi indrept~tit la o prelungire a duratei de executle si/sau la plata cheltulelllor 
supllmentare, daca aceasta a survenlt ca urmare a remedlerli consecintelor unor erorl din prolectul 
elaborat de executant, a lucrarilor sau materlalelor necorespunzatoare sau a conseclntelor omlslunfl 
executantului de a proteja, depozita sau asigura paza. 
18.6, (1) Dupa conffrmarea sl/sau dispunerea reluarll activitatll, executantul si achlzltorul vor examina 
lmpreuna lucrarlle, echlpamentele sl materialele afectate de suspendare. 
(2) Executantul va remedia toate deterlorarile sau defectiunlle lucrarilor, echlpamentelor sau 
materfalelor sau orlce pterdere a acestora, produse in timpul suspendarii. 

Art. 19 Fjnalizr1rea sl receptia documentatiei tehnic:a-economice/documentatiei de avlzare 
19.1. Documentatllle tehn~co-economlce ce fac oblectul contractului se predau achizitorului in 
exemplare orlglnale pe format htrtie sau format electronic la sedlul acestula, conform termenelor 
prevazute In prezentul contract, atat piesele scrise cit si cele desenate, in numarul de exemplare 
solidtat prln caietul de sarcini. Eventualele copll solicitate in plus de catre achizitor se vor realize contra 
cost pe cheltulala acestula. 
19.2. Documentatla aferenta obtlnerll avrzelor, acordurllor ~I autorlzatillor necesare se va elabora 
conform cerln~elor caietului de sarcinl §i se va supune aprobarll / avizarli lnstltutiilor ~i organelor 
abllltate. 
19.3. Receptfa cantitatlva a documentatlllor se face in baza unui proces verbal de predare-prlmlre a 
documentelor, semnat de achizitor la momentul predaril. Receptia calitatlva se consldera reallzata 
prin obtlnerea avlzulul Comisiei Tehnico-economice a CJ Buzau / data obpnerii autorizatlel de 
construire. 
19.4. Documentatia tehnlca va fl supusa avizarii Comlslei Tehnlco - Economlce a Conslllului Judetean 
Buzau. Sustinerea in toate $edintele de avlzare CTE, de catre executant, a documentatiilor intocmite 
este gratuit~ ~I obllgatorie. in cazul constatarll unor llpsuri sau inadvertente in documentatia predata, 
achlzitorul va transmlte oblectlunlle, lar executantul va transmite, in termen de eel mult 10 zile de la 
primlrea obiec~lunilor, toate modlflcarlle $1 complet~rlle necesare, daca este cazul. 
19.5. - Nu se va considera ca un accept, aviz, o aprobare a beneflclarulul sau o plata exonereaza 
prestatorul de indeplinlrea obligatlilor asumate, cu oc:azla inchelerli contractul de executie. 
19.6. Cheltuiellle generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico
economica aprobata, ca urmare a unor erorl de proiectare sunt suportate de proiectant/prolectantul 
coordonator de prolect ~I proiectan~ll pe specialita~I, persoane fizice sau juridice, in solidar cu 
verlflcatorll proiectului, la seslzarea justlflca~ a achizitorului in baza unui raport de expertiza tehnica 
elaborat de un expert tehnlc atestat. Ace$tla raspund $i pentru prejudlciile materiale, pierderi 
financlare efectlve sau beneflcli nereallzate, dlrecte sau indirecte, actuale sau viitoare, dar certe, 
produse ca urmare a unor nec:onformlta~I, neconcordante, omlslunl, erori aparute in activitatea 
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specifica, inclusiv in fazele de execut1e a lucrarilor. 

Art.20. Finalizarea si receptla lucrlrllor 
20.1. - Ansambluf lucrarilor sau daca este cazul, oricare parte a lor, trebuie flnallzat in termenuf 
convenlt la art.7 din prezentul contract. 
20.2. - La flnaflzarea lucrarllor, executantul are obligatla : 
a). de a notifica, tn scris, achlzitorului ca sunt indeplinlte conditiile de receptle, solldtand acestula 
convocarea comisiel de receptie; 
b). de a elabora unset complet de inregistrarl ale executiel lucrarilor "conforme cu executla", precizand 
amplasamentele, dlmensiunile si detalllle lucrarilor real executate. Aceste inreglstrari vor fl pastrate 
pe santler si vor fl utilizate in scopul receptiei lucrarilor. 
20.3. Lucr~rife nu vor fl considerate terminate in vederea efectuarii receptiei pana la primirea de catre 
achlzltor a tuturor documentetor preclzate la art 20.2. de mai sus. 
20.4. - Receptla se poate face sl pentru part! ale lucrarii, obied sau parte din constructie, 
lndependend, care poate fl utilizata separat. 
20.5.- Pentru partea de lucrare preluata de achizltor, perloada de garantle pentru vicille care nu tin de 
siguranta constructiei incepe de la data termtnarll remedlerilor. 

2 .l. Recepfla final~ 
21.1. - Receptia flnafa este convocata de achizttor in eel mutt 15 zile dupa explrarea perloadei de 
garantle. 
21.2. - Comisla de receptle flnala se intruneste la data, ora sl focul fixate sl examineaza urmatoarefe: 
a) procesele-veroale de receptie la termlnarea lucrarllor; 
b) ftnatlzarea lucrarllor cerute de "receptia de fa termlnarea fucranlor"; 
c) referatul achlzltorulul privlnd comportarea constructiilor sl instalatlilor aferente in exploatare pe 
perioada de garantle, inclusiv vlcllle aferente sl remedlerea lor. 
21.3. - Comisia de receptie poate cere, in cazuri foarte blne justlflcate si/sau in cazul aparitiei unor 
vicli, efectuarea de incercarl sf expertize. 
21.4. - La termlnarea receptlel comlsla de receptfe flnala isl va consemna observatllle sl concluzlile in 
procesul-verbal de receptle finala, pe care-I va inainta achlzitorulul impreuna cu recomandarea de 
admltere, cu sau fara obieqii, a receptiel, de amanare sau de resplngere a ei. 
21.5. - in cazul in care comlsla de receptie flnala recomanda admiterea cu obiectil, amanarea sau 
respingerea receptiei, ea va trebui sa propuna masuri pentru inlaturarea neregulllor semnalate. 
21.6. - Comisia de receptle final~ recomanda respingerea receptiei finale in cazu! in care nu se respecta 
una sau mal multe dintre exigentele esentiale. 
21.7. - Lucrarea a carel receptle flnafa a fost resplnsa va fl pusa in stare de conservare prin grija si pe 
cheltuiala achizltorului, iar utillzarea ei va fl lnterzlsa. 
21.8. - Achlzltorul se va indrepta pentru recuperarea pagubelor impotrlva factorilor impllcati in 
executarea constructlel, vinovati de viclfle constatate cu ocazla receptiel, cat si pentru nefunqionarea 
construct;lilor sl/sau a instalatlllor aferente acestora. 
21.9.- Data receptlel finale este data notlflcarli de catre achlzltor a hotarartl sale. 

Att.22. Perloada de garantie acordata /ucrlrllor 
22.1 - Perioada de garantle curge de la data receptiel la terminarea lucrarilor si pan~ la receptia flnala 
$i este de 60 de lunl calendarlstlce. 
22..2 - (1) Executantul are obllgatia, in urma dispozltiei date de achizitor, de a exewta pe propria 
cheltuiala toate lucrarlle de modiflcare, reconstruc;tie si remediere a viclllor si a altor defecte calitative 
aparute din vlna sa, atat in perioada de executle, cSt sl in perloada de garantle. 
(2) Executantul are obligatla de a executa toate actlvitatile prevazute la alln.(1), pe cheltulala proprle, 
in cazul in care ere sunt necesare datorita: 

13 



a) utilizarii de materiale, de instalatll sau a unel manopere nec:onforme cu prevederile contractulul; 
b) unul vlclu de conceptle, acolo unde executantul este responsabll de proiec:tarea unel pari;i a 
lucrarilor; 
c) neglljentel sau neindeplinlrll de catre executant a orlcarela dlntre obllgatiile expllclte sau lmplicite 
care ii revln in baza contractului. 
(3) in cazul in care defeqlunlle nu se datoreaza executantulul, lucrarlte fllnd executate de catre acesta 
conform prevederllor prezentulul contract, cheltulellle de remediere vor fl evaluate sl platlte ca lucr~ri 
supllmentare. 
22.3 - in cazul in care executantul nu executa lucr~rlle prevazute la art.22.2. alin.(1} ~I (2), achizltorul 
este indreptatlt sa angajeze sl sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente 
acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite 
acestula. 
22.4. Garan~ia lucr~rilor executate este de 60 de luni de la data semnarll procesulul verbal de receptie 
la termlnarea lucrarilor precum sl dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de exlstenta a 
constructlei, pentru viciile structurii de rezlstenta rezultate din nerespectarea nonnelor de executie. 
22.5. Termenut de remedlere a neconformltatilor aparute 1n perioada de garantle este de 5 zlle de la 
data primlrll solicitarii de remediere din partea achizitorulul. Pentru motive temeinic justlflcate, acest 
termen poate ft prelunglt in forma scrisa, cu acordul achizltorului, prin act aditional, fara a se depa~I 
penoada de garantie prevazuta in contract. 
22.6. Nerespectarea termenulut prevazut la artlcolul anterior atrage plata penalltattlor de intarzlere de 
0,3%/zi de intarziere, calculate la valoarea lucrarilor de remedlat. 

Art.23. ModalltAfl de plat~ 
23.1. - (1) Achlzltorul se obllga sa plateasca pretul lucr~rllor executate in termen de eel mult 30 de 
zile de la prim I rea facturll de catre acesta, dupa cum urmeaza: 
a} pentru facturlle emise $i comunlcate autorltatii contractante pana la data de 14 ale lunii incluslv, 
plata se face in intervalul 24-30 ale lunii; 
b) pentru factunle emise $i comunicate autorit~tit contractante incep~nd cu data de 15 a fiecarei luni, 
plata Se va face fn intervalul 24-30 ale lunll Urmatoare. 
(2) Factura se va emtte ~I se va prezenta la plata doar dup~ ce sftua~llle de lucr~rl vor ft insu~tte ~I 
semnate de reprezentanpi achlzltorului. Factura va fi lnsotita de situatla/sltuatllle de lucrari lnsuslte si 
semnate de reprezentantll achlzitorulul. Situatiile de plata vor fl lntocmlte de executant conform 
lucrarilor efectiv realizate, conform preturllor fundamentate In oferta financiara, ~I verificate de 
reprezentantii achizitorului in termen de 25 zHe de la depunerea lor la sedlul autoritatii contractante. 
(3) Plata serviclllor se va efectua astfel: 
- Servicllle de elaborare a proiectului pentru autorizarea executarii fucrarilor de construlre/desflintare 
se vor platl in baza facturll, dupa emlterea autorlzatlel de construlre/desflintare. 
• Servlclile de elaborare a proiectulul tehnic de executle se vor plati In baza facturll, dupa avizarea 
proiectului tehnlc si a detaliilor de executie.in C.T.E al Consiliulul Judetean Buzau. 
- Servlcllle de aslstenta tehnica se vor pl~ti lunar pe baza facturilor emlse ~i comunlcate achizitorului, 
lnsotlte de raportul de activitate lunar. 
23.2. - (1) In vederea efectuaril ptatii lucrarilor executate se vor trlmite la Achlzltor urmatoarele 
documente: 
- facturaj 
- sltuatie de lucrari la sffirsltul lucrarii, semnata de executant si conflrmata de reprezentantul 
Achizltoru I ui; 
- masuratori de executie care sa cuprinda cantlt~tile de lucrart executate, semnata de executant si 
care va sta la baza intocmlrll sltuatiilor de lucrari; 
- borderouri centrallzatoare pentru materiale transportate; 
- avize de expeditle $1 bonuri de clintar; 
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- facturi pentru materiale, dupa caz, la solicitarea Autorltatil contractante; 
- procese verbale de partl ascunse $1 documente de calltate. 
(2) Sltuatiile de lucrari vor fl insotite de procesele verbale de lucrari side certificatele de calltate pentru 
materlalele foloslte, buletlne de incercare, verlficare, m~surator1 sl vor purta vlza responsabllului cu 
calltatea . 
23.3. (1) Executantul este raspunzator de corectltudinea st exactltatea datelor inscrlse in situa\llle de 
lucrari, plata sau facturi $1 se obliga sa restitule sumele incasate in plus, calculate in mod eronat. 

{2) Prezentarea cu date eronate sau Incomplete, fata de prevederlle legll §i ale contractului de 
achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Beneficiarul seslzeaza 
Executantul despre neregullle constatate in interiorul termenulul de plata. Un nou termen de plata va 
curge de la conflrmarea prlmlrll de c~tre Beneficiar a noii facturi prezentate de catre Executant, 
completata cu date corecte, potrlvlt legii ~i contractulul. 
23.4. - Dacli achizitorul nu onoreaza facturlle in termen de 30 zlle de la exptrarea perloadel convenlte, 
atunci executantul are dreptul de a slsta executarea lucrarilor sau de a dlmlnua rltmul executlel. 
Imedlat ce achizitorul i~i onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor tn eel mai scurt 
tlmp posibll. 
23.5. - Plata facturlJ se va face, dupa ver1flcarea ~I acceptarea sltuatlei de plat~ definitive de clitre 
achlzitor. Daca verlflcarea se prelunge~te din dlferlte motive, dar, 1n special, datorlt~ unor eventuale 
lltigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in lltlgiu va fi platlta imediat. 
23.6. - Contractul nu va fl considerat terminat p~na cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi 
semnat de comisia de receptJe, care confirma ca lucrarlle au fast executate conform contractului. Plata 
ultlmelor sume datorate executantului, pentru lucrarile executate, nu va fi conditionata de eliberarea 
certlflcatulul de receptle flnala. 
23.7. - Achlzltorul nu va efectua, iar Executantul .nu va solicita platl ln avans. 
23.8. - Lucrarile executate in afara celor prevazute, sau fara dispozltla achlzltorului, precum si cele 
care nu respecta prevederile contractuful, tara a exista Tn acest sens o dispozltie scrisa a achizitorulul, 
nu vor fi platlte Executantului. 
23.9. - Pentru cantitatlle de lucrari suplimentare, care vor fi sustinute din cota de diverse sl 
neprevazute cuprinsa In propunerea financiara, respectlv In Centrallzatorul . Flnanciar al 
Obiectlvului, se vor intocml note de comanda supllmentare pe baza dlspozltlllor de santler, 
vizate de reprezentantii achlzitorului, lnsotite de note de fundamentare privind drcumstantele 
neprevazute care au generat aparltia acestor lucrarl, cu respectarea preturllor unltare din oferta 
anexata la contract. 
23.10. - Pentru lucrarile suplimentare care nu au fost ofertate, se vor prezenta devize oferta, 
intocmite in baza dispozltlilor de santler ce cuprind solutii tehnlce si antemasuratori, insotlte de 
facturi de procurare, oferte de pret de la furnizorl pentru princlpalele materlale sau anallze de pret. 
Lucrarile vor fl executate dupa acceptarea devizelor oferta de catre achizltor. 
23.11. - (1) Pla~ile partlale se efectueaza, de regula, !a intervale lunare1 dar nu influenteaza 
responsabilltatea ~I garantla de buna executie a Executantului; ele nu se considera, de catre achlzitor, 
ca receptle a lucrarllor executate. 
(2) Platlle partiale se onoreaza de catre autoritatea contractanta, pe baza de documente justificative, 
dovedlte ca atare prlntr-o situatle de lucrarl, intocmita astfel incat sa asigure o raplda si slgura 
verlflcare a lor. 
(3} Documentele justlflcative prevazute la alln. (2) se confirma intr-un termen de eel mult 25 zile; in 
caz de obiectli, autoritatea contractanta va stablU un termen rezonabll de refacere/revizulre a acestora. 

Art.24. Asigurarl 
24.1. Executantul are obtlgatla de a incheia o asigurare de raspundere clvlla profeslonala, care va 
acoperi riscul de neglljenta profeslonala in prolectarea si executarea lucrarilor. Acesta va depune toate 
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eforturile sale pentru a mentine in vigoare asigurarea de raspundere civila profeslonala p~na la receptia 
finala a lucrarilor executate in baza prolectulul. 
24.2.. Executantul are obliga~la de a instlinta achlzltorul de orice dlflcultate in extinderea, reinnoirea sl 
restablllrea acestel aslgurari. 
24.3. (1) Executantul are obllgatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va 
cuprlnde toate rlscurlle ce ar putea aparea prlvlnd lucrarile executate, utilajele, lnstalatllle de lucru, 
echlpamentele, materlalele pe stoc, personalul proprlu sl reprezentantli imputernlciti ~ vertftce, sa 
testeze sau sa receptloneze lucrarile, precum SI daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane 
flzice sau Juridice. 
(2) Aslgu rarea se va tncheia cu o agentie de asigurare a utorlzata, Contravaloarea primelor de asigurare 
va fl suportata de catre executant. 
(3) Executantul are obligatla de a prezenta achizitorului, ori de cate orl I se va cere, polita sau politele 
de aslgurare si reciplsele pentru plata prlmelor curente (actuallzate). 
(4) Executantul are obllgatla de a se asigura ca subcontractanul a incheiat aslgurarl pentru toate 
persoanele angajate de ei. El va soliclta subcontractantului sa prezlnte achlzltorulul, la cerere, politele 
de asigurare sl recipisele pentru plata prlmelor curente (actualizate). 
24.4. - Achlzltorul nu va fl responsabll pentru nlclun fel de daune-lnterese, compensatll platlblle prin 
lege, in privlnta sau c:a urmare a unul accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de executant, cu exceptla unui accident sau prejudlclu rezultand din vina achlzltorulul, a 
agentilor sau a angajatilor acestuia. 

Art.25. Subcontractantl 
25.1. -Executantul are obllgatla, in cazul in care subcontracteaza de a inchela un contract In aceleasl 
conditii In care el a semnat contractul cu Achlzitorul. 
25.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, contractul de 
subcontractare lncheiat cu subcontractantul desemnat, care se constltule anexa la prezentul contract. 
(2) Contractul incheiate intre executant ~i subcontractant trebuie sa contina obligatorlu, ceJ putln 
urmatoarele elemente: 

a) activit~tile ce urmeaz~ a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantll legali al nollor subcontractantl; 
c) valoarea aferenta prestatillor subcontractate. 

25.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul In care indepllneste 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplln raspunzator fata de Executant de modul In care Isl indeplineste 
partea sa din contract. 

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract lncredintata 
lui de catre Executant. 
25.4.- Executantul poate schimba subcontractantul daca acesta nu sl-a lndeplinlt partea sa din 
contract. Eventual a schimbare a subcontractantului efectuata pe parcursul derularii prezentuf ui 
contract nu trebule sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau flnanclare initiate si va fi supusa 
aprobarii prealabHe a Achizltorului. 
25.5. - Nlclun contract de subcontractare incheiat de Executantul nu va crea raporturi contractuale 
intre subcontractant si Achlzltor. 
25.6. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantulul si ale expertilor, agentllor, 
salarlatllor acestora, ca sl cum ar fl actele sau faptele Executantulul, ale expertilor, agentilor sau 
salatlatl lor acestu la. 
25. 7. - ( 1) Autorltatea contractanta efectueaza plati corespunzatoare paftii/partilor din contract 
indeplinite de catre subcontractantii propu~i in oferta, daca acestla solidta, pentru servicii prestate 
Prestatorului potrlvit contractului dlntre Prestator §i subcontractant in conformltate cu dlspozitlile 
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legale aplicablle, atunci cand natura contractulul permlte acest lucru ~I dadi subcontractantii propusi 
si-au exprimat optiunea in acest sens. 
(2) Subcontractorii i$i vor exprima la momentul incheierll contractului de achlzltie publlca sau la 
momentul lntroducerli acestora in contractul de achlzltie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti 
direct de catre autorltatea contractanta. Autoritatea contractanta efectueaza platile directe catre 
subcontractantll agreatl doar atuncl cand prestatla acestora este conflrmata prln documente agreate 
de toate cele 3 part;I, respectlv autorltate c:ontractanta, Prestator ~I subcontractant sau de autoritatea 
contractanta si subcontractant atunci cand, in mod nejustlficat, Prestatorul blocheaza conftrmarea 
executarii obligatillor asumate de subcontractant. 
(3) Prestatorul va prezenta la inchelerea contractulul de achlzltle publica sau atuncl cand se 
lntroduc nol subcontractantl, contractele incheiate intre Prestator Si subcontractant/subcontractanti 
nomlnalizatl ln ofe~ sau declaratl ulterior, astfel incat actlvl~tlle ce revin acestora, precum ~i sumele 
aferente prestatlilor, sa fie cuprlnse in contractul de achlzltie publlcl:i. 

26. incetarea contractulul 
26.1. Prezentul contract inceteaza in condlt:flle legll, in urmatoarele cazuri: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la lndepllnirea obleetulul prezentulul contract; 
c) la o data anterloara celei pentru care a fost lnchelat, prin acordul de vointa al partllor contractante; 
d) In caz de forta majora; 
e) prln denun~re unilaterala de catre autorltatea contractant~ In c.azul in care executantul nu face 
dovada constituirii garantlei de buna executle in termenul ~i cond1tlile contractuale. 
f) prezentul contract inceteaz~ tn conformltate cu dlspozitiile dreptulul comun precum ~I prln 
denuntare unilaterala in orlcare dintre sltuaJ:jile reglementate de art.222 alin.(1) ',>l (2) ~I art.223 
alln.1 lltera a) ~I b) din Legea nr.98/2016 privind achlzipile publlce. 
26.2. In situatla intrarii executantulul in procedura insolventel, contractul se consldera denuntat la 
data expirarii unul termen de 30 de 2lle de la receptionarea sollcitarll achizltorulul, tormulat~ in prlmele 
3 !uni de la deschlderea procedurli, prin care i se cere ~ denunte contractul in conformitate cu art. 
123 din codul insolventei, daca administratorul judiclar/llchidatorul nu raspunde solicitarll. In acest 
caz, executantul are dreptul de a pretlnde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 
executata pana la data denuntarll unllaterale a contractului. 
26.3. - (1) Achizltorul poate rezilia contractul, dupa acordarea unul preavrz de 15 zile Executantulul, 
In oricare dlntre sltuatiile urmatoare, dar nellmltandu-se la acestea, Executantul nefllnd tndreptatlt sa 
pretlnd~ vreo suma reprezentand daune sau alte prejudlc:ll ca urmare a rezlllerll contractulul de 
executle lucrari: 
a) Executantul nu executa lucrarile conform contractului ~i caietulul de sarcini; 
b) Executantul nu se conformeaz~ notificarll emise de reprezentantul Achlzltorulul care ii soliclta 
remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatlllor din contract; 
c) Executantul subcontracteaza in alte conditll decat cele prev3zute la art.25; 
d) Executantul se afla In culpa profestonala grava ce poate fi dovedlta prin once mijloc de proba pe 
care Achizltorul ii poate justifica; 
e) aparltla oricarei alte lncapacltati legale care sa tmpledice executarea contractulul de lucrari; 
f) Executantul esueaza In a tumiza garantiile sau persoana care furnizeaza garantia nu este In masura 
sa isi indepllneasca angajamentele. 
(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrlvlt contractulul de lucrart, Achlzltorul este indreptai1t 
sa execute intreaga valoare a garantiel de buna execui1e, in llmlta prejudiciulul creat. 
26.4. - In sltuatla nelndeplinirii obligatlllor contractuale de catre Executant, Achizltorul poate desfasura 
slngur activltatile contractate sau poate contracta o a trela parte, pe cheltulala proprle a Executantulul. 
Raspunderea Executantulul pentru intarzlerlle si daunele produse Achlzltorului In executla contractulul 
va subzlsta sl ulterior puneril In apllcare a situatlel reglementate mai sus. 
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26.5. - De indata ce va fi poslbil, dupa momentul rezlllerU, reprezentantul Achlzltorulul va certifica 
valoarea lucrarilor si toate sumele cuvenlte Executantulul la data rezllierll. 
26.6. Executantul poate rezilla contractul, dupa acordarea unui preaviz de 15 de zile Achizitorulul, in 
orlcare din sltuatille in care achizitorul nu-~i indepline~te obligatiile contractuale. 

Art.27. Cesiunea 
27.1. - In prezentul contract subsecvent este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest 
contract, abllgatille nascute ramanand In sarclna partllor contractante, astfel cum au fost stlpulate sl 
asumate. 
27 .2. - Cestunea nu va exonera executantul de nlcl o responsabllitate privind garantia sau once alte 
obllgatii asumate prln contract. 

Art.28. Forfa majoriJ 
28.1. - Forta majora este constatata de o autorltate competenta. 
28.2. - Forta majora exonereaza partlle contractante de lndeplinirea obligatlllor asumate prln prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
28.3. - indepllnlrea contractului va fi suspendata in perioada de aqiune a fortei majore, dar fara a 
prejudlcla drepturlle ce II se cuveneau partllor pana la apantla acestela. 
28.4. - Partea contractanta care lnvoca forta majora are obllgatia de a notifica celeilalte p~rti, imediat 
sl tn mod complet, producerea acesteia ~Isa la orlce masurl care ii stau la dlspozttle in vederea llmitaril 
consecintelor. 
28.5. - Daca forta majora ac!;ioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perloada mai mare de 6 luni, 
flecare parte va avea dreptul sa notlfice celellalte parti incetarea de plln drept a prezentulul contrf)ct, 
fara ca vreuna din parti sa poata pretlnde celellalte daune-interese. 

Art.29. Solutlonarea lltlgll/or 
29.1. - Achizitorul ~i executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratatlve directe, orice neintelegere sau dlsputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
indepllnlrea contractului. 
29.2. • Dad, dupa 15 zlle de la inceperea acestor tratatlve neoflclale, achlzltorul $1 executantul nu 
reu~esc sa rezolve in mod amlabll o dlvergenta contractuala, fiecare poate soficita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatore~ti din Romania. 

Art.30. Limba care guvemeazi cont,.actul 
30.1. - llmba care guverneaza contractul este limba romana. 

Art.3:.1. Comun/carl 
31.1. - (1) Orice comunlcare intre parti, referltoare la indepllnirea prezentulul contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebufe inreglstrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul primirii. 
31.2. - Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, telegram~ sau fax cu condltJa confirmarii in 
scrls a prlmlrll comunlcarli. 
31.3. Termenul general de raspuns la coresponden~a prlmlta este de 10 zlle lucratoare, cu exceptla 
termenelor speciale regementate In contract. 

Art.32. Amendamente 
32.1. - Partlle contractante au dreptul, In limlta legll, pe durata lndepllniril contractului, de a conveni 
modlflcarea clauzelor contractului, prin act adl~lonal. 
32.2. - ln cazul In care se aduc modlficari Contractului, acestea trebule sa respecte prevederlle 
artlcolulul 221 sl ale artlcolulul 222 din Legea privlnd achizitiile publlce nr. 98/2016, cu modlflcarile sl 



completarile ulterioare, precum sl ale 164 sl 165 din HG nr. 395/2016, cu modlficarlle sl completarile 
ulterloare . 
.32.3. - Partlle contractante au dreptul, pe durata indepliniril contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adltlonal, in cazul aparltlei unor clrcumstante care lezeaza interesele 
comercfale legitlme ale acestora $1 care nu au putut fi prevazute la data fnchelerll contractului. 

Art.33. Legea ap/lcabl/IJ contractulul 
33.1. - Contractul va fl lnterpretat conform legilor din Rom§nla. 
33.2. - Prezentul contract se supune !?I prevederllor Legll nr. 190/2018 privlnd masurlle de punere Tn 
apllcare a Regulamentulul (UE) 2016/679 al Parlamentulul European $1 al Conslllulul din 27 aprllle 2016 
privind prote<;tla persoanelor flzlce in ceea ce prlve~te prelucrarea datelor cu caracter personal ~i 
privind libera circula~ie a acestor date ~I de abrogare a Directive! 95/46/CE (Regulamentuf general 
prlvlnd proteqla datelor), part:ile asumandu-~i toate responsabllitat:tle derivate din acest act normatlv. 
33.3. - Prezentul contr~ct Intra in vlgoare de I~ data se.wnarii ~i inregistrarii lul la sedlul achlzltorulul. 
Prezentut contract se perfecteaza astazi , in doua exemplare, c§te unul pentru 
fiecare parte. 

Achizitor, Executant, 
Unltatea Admlnlstrativ Te~~... Asoclerea s.c. Integral S.A. 

JUDETUL BUzi.U /:_ J :.• tlJ :f '", - S.C. Conferlc S.R.L. .- S.C. Primacons GROUP S.R.L. 
prin Prefedintele ConsilJ.1.!-b.1)1ydewan<B ' du, cu llder de asoclere s.c. INTEGRALS.A. 

/Io '; !.~ ,, 
... - ··-·· ~ 

' Dlrectla Economici, 
~irector executiv 
ec. Liviu Mihail · 

VIZAT, 
Dlreqia Juridici 

AGW r;]J~.(-~:. , l prln Director General Butnaru Alexandru Ciprian 
~,.,"~·"'·' .. 

~.... ,~~. ~!/.''tf .::. 
~ '( . ,'A; . .,. 

' - A./,. 

~..... ·'"""/"" f// - V// 
'-.;;;.'8·rt: A~...-:~ 
·-:::..~~ 

fl Admlnlstratle Publici Locali, 
Director Executlv, 
Mlrela OPREA 

Directia pentru Admlnlstrarea Patrimoniului 
fl Investitii, 
Director executiv 
In . Julian PETRE 



Contract de lucrari 
nr. 85 data &. JO. ?o/!j 

1.Preambu/ 
1n temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice s-a lncheiat prezentul contract de executie lucrari, 
intre 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIAtA JUDETUL BUZAU, cu sediul in Municipiul Buzau, B-dul N. 
Balcescu nr. 48, telefon/fax 0238-414112/725507, cod fiscal 3662495, cont trezorerie 

Trezoreria Buzau) reprezentat prin Pre~edinte Petre-Emanoil NEAGU, in 
calitate de Achizitor, pe de o parte 

~i 
LUKA AGRO CERES SRL, cu sediul in Strada: PESCARUSI, nr. 41, Judet: Calarasi, Localitate: Calarasi, 

postal: 910000 telefon/fax +40 720972006, Cod Unic de inregistrare 33546913, cont 
deschis la Trezoreria mun. Calara~i, reprezentata legal prin Manole Luca, 

avand functia de Administrator, in calitate de executant pe de alta pa rte. 

Art.2. Definlfii 
2.1- Tn prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract de achizitie publica - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, 
incheiat in scris intre unul sau mai mul1i operatori economici ~i una ori mai multe autoritati contractante, 
care are ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; 
b. achizitor $i executant - partile contractante, a~a cum sunt acestea numite In prezentul contract; 
c. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea; 
d. cerinte ale achizitorului - caietul de sarcini/proiectul tehnic ~i orice alte cerinte/ instructiuni emise de 
achizitor pe durata executarii contractului; 
e. despagubire generala - suma neprevazuta expres in contract, care este acordata de catre instanta de 
judecata sau este convenita de catre parti ca ~i despagubire platibila partli prejudiciate in urma tncalcarii 
contractului de catre cealalta parte; . 
f. documente ale executantului - documentele tehnice incluse in cerin1ele achizitorului, documentele 
necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari (acorduri, avize etc.), calculele, 
fi~ierele, programele de computer ~i alt software, plan~e, ma nu ale pentru exploatare $i intretinere, modele 
$i alte documente tehnice {daca exista), care se afla in custodia ~i grija executantului pana la data preluarii 
acestora de catre achizitor; 
g. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre$elli sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului $i care face imposibila executarea 
~i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, 
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligatiilor uneia din parti., 
h. garantie de buna executle - garantia care se constituie de catre executant in scopul asigurarii 
achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa ~i in perioada convenita a contractului; 
i. ordin - orice instructiune sau dispozitie emisa de achizitor catre executant privind executia lucrarilor; 
j. penalltate contractuala - despagubirea stabilita in contract ca fiind platibila de cat re una din parti catre 
cealalta parte, in caz de neindeplinire sau indeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din contract; 
k. perioada de garantie a lucr~rilor - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea 
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lucrarilor ~i data recep1iei finale, a carei durata se stabile~te prin contract; 
I. pret al contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract; 
m. receptie final~ - receptla efectuata dupa expirarea perioadei de garan1ie; 
n. recep,le la terminarea lucrarilor - receptia efectuata la terminarea completa, a lucrarilor unui obiect 
sau a unei par1i din constructie, independenta care, poate fi utilizata separat; 
o. ~antier - locul in care vor fi executate lucrarile, unde se vor livra echipamentele, materialele ~i oricare 
alte locuri prevazute in contract ca fiind pa rte componenta a $antierului; 
q. utilaje ale executantuluJ - aparatele, ma$inile, vehicule ~i alte asemenea necesare pentru executia ~i 
terminarea lucrarilor, respectiv remedierea oricaror defeqiuni; 
p. zi - zi calendaristica; an - 365 zile. 

Art.3. lnterpretare 
3.1 - in prezentul _contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica '" 
mod diferit. 
3.3 - Clauzele $i expresiile vor fl interpretate prin raportare la intregul contract. 

Art.4. Obiectul principal al contractuf ui 
Executantul se obliga: 

:.. sa elaboreze documentatia tehnico·economica (Proiect tehnic de executle} si asistenta tehnica pe 
parcursul executiei lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitie "Constructie modulara de tip 
container cu functiunea de Centrul Militar Judetean" - Municipiul Buzau, strada Bistritef, nr.45; 
- sa execute lucrarile pentru realizarea obiectivulu i de investitie "Constructie modulara de tip container 
cu funqiunea de Centrul Milltar Judetean" - Municipiul Buzau, strada Bistritei, nr.45, in perioada 
convenita $i in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 

Art.S. Pretul contractulul 
S.1 - Prewr convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantulul de catre achizitor, este de 
294.000,00 lei fara TVA la care se adauga TVA In vigoare la data platii $i include: 
- elaborarea documenta!iei tehnico·economice si asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor pentru 
realizarea obiectivului de investitie "Construciie modulara de tip container cu functiunea de Centrul 
Militar Judetean" - Municipiul Buzau, strada Bistritei, nr.45 - 19.000,00 lei fara TVA, la care se adauga 
TV A in vigoare la data platii; 
- executia lucrarilor - 275.000,00 lei fara TVA, la care se adauga TVA in vigoare la data platii. 
5.2 - Valoarea contractului va fi ajustata pentru a tine seama de orice cre~tere sau diminuare a pretului 
rezultat din modificarea legislatiei (inclusiv adoptarea unor legi noi ~i abrogarea sau modificarea l_egilor 
existente), publicate dupa intrarea in vigoare a contractului. 

Art.6. Durata contractului 
6.1- Prezentul contract opereaza valabil intre parti, de la data semnarii ~i inregistrarii la achizitor ~i pana 
la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care ii produce, inclusiv in perioada de garantie a 
lucrarilor. 

Art.7. Executarea contractului 
Durata de realizare a obiectului contractului este de maxim 90 zile ~i nu include termenul pentru obtinerea 
autorizatiei de construire, defalcata astfel: 
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(1) Activitatea de elaborare a documentatiei tehnico-economica pentru realizarea obiectivului de 
investitie "Constructie modulara de tip container cu functiunea de Centrul Militar Judetean" - Municipiul 
Buzau, strada Bistritei, nr.45: este de maxim 45 de zile de la data inregistrarii contractului la autoritatea 
contractanta. Termenul pentru depunerea documentatlilor pentru obtinerea avizelor solicitate prin 
Certificatul de Urbanism este de maxim 15 zile de la semnarea contractului. Proiectul pentru obtinerea 
autorizatiei de construire (Proiect tehnic de executie) este de maxim 45 zile de la semnarea contractului, 
perioada in care se va efectua ~i verificarea proiectului de catre operator economic achizitionat de catre 
AC, conform Legii nr.10/1995, daca este cazul. Asistenta tehnica se va derula pe toata durata de executare 
a lucrarilor. 
Tn urmatoarele 30 de zile se va obtine Autorizatia de construire. 
(2) Termenul pentru executia lucrarilor este de maxim 45 de zile de la data obtinerii autorizatiei de 
construire. 

Art.8. Documentele contractului 
8.1 - Documentele anexe la contract sunt: 
a) tema de proiectare ~i caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnica; 
c) propunerea financiara; 
d) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractulu i; 
e) alte documente, dupa caz. 
8.2. in cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor se constata discrepante intre prevederile caietului de 
sarcini al procedurii ~i oferta tehnica/financiara, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. 

Art.9. Standarde 
Lucrarile efectuate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului var respecta standardele ~i 
prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica ~; vor fi in conformitate cu 
cerintele din cafetul de sarcini ~i cu normele, normativele ~i standardele 1n vigoare. 

Art • .11. Obligaflile generate ale executantului 
11.1. Executantul, cu diligenta necesara, va elabora documentatia tehnico-economlca (Proiectul Tehnic de 
executle), va executa ~i va finaliza lucrarile in conformitate cu prevederile Contractului ~i va remedia orice 
deficiente ale lucrarilor. Luera rile executate in conformitate cu proiectul tehnic vor fi conforme cu scopul 
~i destinatia lor. L.ucrarile vor include orice interventie care este necesara pentru a satisface cerin1ele 
Achizitorului ~i oferta executantului, precum ~i toate lucrarile care sunt necesare pentru asigurarea 
rezistentei, stabilitatii ~i sigurantei in exploatare a lucrarilor {inclusiv daca nu sunt mention ate in contract). 
11.2. Executantul are obligatia de a executa lucrarile conform proiectului tehnic verificat de verificatori 
atestati in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare, serviciul de verificare tehnica a proiectului 
tehnic intrand in sarcina achizitorului. 
11.3. Executantul are obligatia de a asigura, In conformitate cu prevederile contractului sau cu 
instructiunile reprezentantului achizitorului, conditii corespunzatoare desfa~urarii activitatii atat pentru 
personalul propriu cat ~i pentru personaluf autoritalilor publice. 
11.4. (1) Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, asigurarea, primirea, 
descarcarea, depozitarea ~i protejarea tuturor bunurilor ~l materialelor necesare executiei lucrarilor. 

(2) Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despagubiri pentru daunele, pierderile ~i 

cheltuielile (indusiv taxele ~i chettuielile legale) care rezulta din transportul bunurilor. 
11.5. Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea si 1ntretinerea 
lucrarllor conform prevederilor din proiect. 
11.6. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau pune ca pat oricarei situatli ce poate 
compromite executarea in mod core·ct ~i obiectiv a Contractului. 
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11.7.- Executantul are obligatia de a lua, in calitate de angajator, toate masurile prevazute de Legea nr; 
319/2006 si H.G nr. 1452/2006 pe toata durata de executie a lucrarilor. 

Art. 12. Obllgafille executantului privind elaborareo Proiectului Tehnic de execufie 
12.1. Executantul are obligatia de a elabora Proiectul Tehnic de executie ce face obiectul prezentului 
contract cu proiectanti calificati, ingineri sau alti profesioni~ti,conform legislatiei in vigoare. 
12.2. Executantul va garanta ~i dovedi ca proiectantii sai au experienta ~i capacitatea necesara pentru 
proiectare. 
12.3. Executantul i~i asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor sai de a participa la discutii 
cu achizitorul ~i/sau reprezentantul/reprezentantii achizitorului, ori de cate ori este necesar, pe parcursul 
derularli contractului ~i pana la data expirarii garantiei de buna executie a contractului. 
12.4. La realizarea proiectului tehnic, executantul raspunde de indeplinirea obliga\iilor principale 
referitoare la calitatea constructiilor, astfel: 
a) precizarea categoriei de importanta a constructiei; 
b) asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale, cu respectarP"" 
reglementarilor tehnice $i a clauzelor contractuale; 
c) elaborarea caietelor de sarcini $i instruqiunilor tehnice privind executia, exploatarea, intretinerea $i 
reparatiile lucrarilor. 
d) stabilirea fazelor de execu~ie determinate pentru lucrarile executate corespunzator exigentelor de 
performanta esentiale $i participarea pe $antier la verificarile de calitate legate de acestea; 
e) stabilirea modului de solutionare a defectelor aparute in executie din vina sa, la lucrarile la care trebuie 
sa se asigure nivelul de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale, precum ~i urmarirea 
aplicarii pe $antier a solutiilor adoptate dup~ insu$irea acestora de catre specialistul verificator de proiecte. 
12.5. - Executantul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico
economice in vederea realizarii lucrarilor, de la data inregistrarii contractului la autoritatea contractanta. 
12.6. Executantul are obligatia de a elabora un proiect tehnic coerent $i conform cu cerintele din 
specificatiile tehnice ~i plan$ele furnizate de achizitor, potrivit documentatiei de atribuire care a stat la 
baza incheierii prezentului contract. 
12. 7. Executantul are obligatia de a elabora proiectul in conformltate cu standardele tehnice si prevederile 
legale referltoare la proiectarea lucrarilor de constructle $i a celor referitoare la mediu inconjurator. 
12.8. Daca pe parcursul derularii contractului intervin modlficari ale standardelor si/sau legislatk·: 
aplicabile la elaborarea proiectului, executantul va in$tiinta achizitorul $i (daca e cazul) va transmk~ · 
propuneri pentru aplicare/actualizare. 
12.9. Tn situatia in care, potrivit prevederilor art 12.8., achizitorul decide ca se impune aplicarea noilor 
reglementari, propunerile pentru aplicare var face obiectul unui act aditional, semnat de partile 
contractante cu respectarea prevederilor legale in materie, la data incheierii acestuia. 
12.10. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate aspectele privind proiectarea lucrarilor respecta 
cerintele impuse de catre achizitor ~i va fi responsabil pentru proiectarea lucrarilor la un standard ce poate 
fi verificat de catre reprezentantul/reprezentantii achizitorului care actioneaza in calitate de verificator de 
proiecte. 
12.11. Executantul are obligatia de a participa la intocmirea cartii tehnice a constructiei ~i la receptia 
lucrarilor executate. 
12.12. Executantul raspunde de asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru 
proiectele elaborate, pe toata perioada executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie la 
constructlile existente. 
12.13. ~ Executantul are obligatia asigurarii existentei resurselor umane ~i materiale necesare pentru 
realizarea lucrarilor, conform celor declarate la nivelul ofertei tehnice, precum $i obligatia mobilizarii de 
resurse supllmentare in cazul in care progresul fizic al lucrarilor executate nu corespunde cu eel asumat 
prin planul de executie aprobat de achizitor. 
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Art. 13. Obligatiile executantului prlvind execUfia lucrarilor 
13.1. Executantul are urmatoarele obligatii: 
a) de a incepe executia lucrarilor la data obtinerii autorlzatiei de construire; 
b) asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale, prin personal 
propriu si responsabili tehnici cu executia, autorizati, precum $i prin sistemul propriu de calitate conceput 
~i realizat; 
c) convocarea lnspectoratului de Stat in Construqii Buzau, care trebuie sa participe la asigurarea conditiilor 
necesare verificarii lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei, precum ~i executarea acestora, In 
scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor, daca este cazul; 
d) solutionarea lipsurilor, neconformitatilor, defectelor ~i neconcordantelor aparute in fazele de executie 
numai pe baza solutiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului; 
e) utillzarea in executia lucrarilor numai a produselor si procedeelor prevazute in proiect, certificate sau 
pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea exigentelor de performanta esentiale. 
Produsele si procedeele prevazute in proiect pot fi inlocuite cu altele care indeplinesc conditiile precizate, 
numai pe baza solutiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului; 
f) respectarea proiectelor ~i a detaliilor de· executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator 
exigentelor de performanta esentiale; 
g) sesizarea, in termen de 24 de ore, a rnspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si 
amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in cazul 
producerii unor accidente tehnlce in timpul executiei lucrarilor; 
h) supunerea la receptie numai a lucrarilor care corespund cerintelor de calitate ~i pentru care a predat 
achizitorului documentele necesare lntocmirii cartii tehnice a constructiei; 
i) aducerea la indeplinire in termenele stabilite, a masurilor depuse prin actele de control sau prin 
documentele de receptie a lucrarilor de construqii; 
j) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa atat in perioada de execu~ie, 
cat ~i in perioada de garantie stabilita potrivit legii; 
k} readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor. 
13.2. Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, 
instalatiile, echipamentele ~i toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de ~i 
pentru lndeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta 
in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 
13.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea ~i siguranta tuturor 
operatiunilor executate pe ~antler, precum ~i pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 
prevederilor ~i a reglementarilor legii privind calitatea in constructii. 
13.4. Executantul are obligatia de a pastra, pe santier, o copie a prezentului contract, un exemplar al 
documentatiei de executie, modificarile ~i alte comunicari emise potrivit prevederilor prezentului contract 
in vederea consultarii de catre lnspectoratul de Stat in Constructii precum ~i de catre persoane autorizate 
de achizitor, la cererea acestora. 
13.5. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, 
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile 
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca 
obieqiile respective sa ii absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care 
acestea contravin prevederilor legale. 
13.6. Executantul are obligatia de a intocmi documentatia necesara obtinerii de catre achizitor a 
autorizatiilor, licentelor si aprobarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru proiectarea, 
executia, terminarea lucrarilor ~i remedierea oricaror defectiuni. 
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13.7. (a) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, 
precum $i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor $i resurselor umane 
necesare indeplinirii responsabilitatii respective. 
(b) Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare 'in pozitia, cotele, dimensiunile sau 
aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe 
cheltuiala sa. 
13.8. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia: 
a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a carer prezenta pe santier este autorizata 
$idea mentfne $antierul (atattimp cat acesta este sub controlul sau) $i lucrarile (atattimp cat acestea nu 
sunt flnalizate $i ocupate de catre achizitor) in starea de ordlne 11ecesara evitarii oricarui pericol pentru 
respectlvele persoane; 
b) de a procura $i de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, 
alarma sl paza, cand $i unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte 
autoritati competente, in scopul protejarii lucrarllor sau al asigurarli confortului riveranilori 
c) de a lua toate masurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind proteqia mediului pe r; 

in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publkc 
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. 
d) de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata $i de~eurile rezultate in urma activitatilor proprii nu 
vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare. 
13.9. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute 'in executia lucrarilor din vina sa, in 
vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea 
defectelor vor fi verificate si aprobate de reprezentantul/reprezentantii achizitorului. Executantul nu va fi 
indreptatit la ajustarea pretului contractului sau la prelungirea perioadei de executie pentru remedierea 
defeqiunilor aparute din vina sa. 
13.10. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 
echipamentelor $i instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a 
lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptfe a lucrarii. 
13.11. (1} Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viclilor ascunse, executantul are obligatia de a nu 
stanjeni lnutil sau in mod abuziv: 
a) confortul riveranilor; sau 
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deserve"' -
proprietatlle aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
{2} Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, aqiunilor in justitie, daunelor
interese, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia 
prevazuta la alin.(1) pentru care responsabilitatea revine executantului. 
13.12. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau 
sunt pe traseul santierului ~i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu 
sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege ~i va folosi vehiculele, 
va limita ~i repartiza incarcaturile, in a~ fel incat traficul suplimentar ce va rezulta In mod inevitabil din 
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe ~i pe $antier, sa fie 
limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor ~i 
podurilor respective. 
(2) Tn cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau 

care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau 
altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclama\iilor 
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
(3) Cu exceptla unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil ~i va 
plat! consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, 
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echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care 
se afla pe traseul santierulul. 
13.13. (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatla: 
a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe ~antier; 
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatil, surplus de materiale; 
c) de a aduna ~i indeparta de pe ~antier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu 
mai sunt necesare; 
d) de a asigura un management riguros al de$eurilor rezultate din lucrari. 
(2) Executantul are dreptul de a retine pe $antier, pana la sfarsitul perioadei de garan1ie, numai acele 
materiale, echipamente, instalatli sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul lndeplinirii 
obligatiilor sale in perioada de garantie. 
13.14. Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale construqiei, ivite 
intr-un interval de 10 ani (Conform art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea In construc\ii, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare) de la receptia lucrarii ~i, dupa lmplinirea acestui termen, pe toata 
durata de existenta a construqiei, pentru viciile structurii de rezisten\a, ca urmare a nerespectarii 
proiectelor ~i detaliilor de executie aferente executiei lucrarii. 
13.15. Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
a) reclamatii ~i actiuni in justitie, ce rezulta din lncalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele 
folosite pentru sau In legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea, $i 
b) daune-interese, taxe si cheltuieli de orice natura, cu exceptia situatieiin care o astfel deincalcare rezulta 
din respectarea cerintelor caietului de sarcini rntocmit de catre achizitor. 
13.16. - (1) Dupa obtinerea autorizatiei de construire executantul are obligatla de a prelua amplasamentul, 
de a semna procesul verbal de predare primire ~i de a incepe executarea lucrarii in termenul stabilit de 
achlzitor. 
(2) Neprezentarea executantului In vederea preluarii amplasamentului si neinceperea executarii lucrarii 
contractate in termen de 10 zile de la data inscrisa in ordinul de incepere al Jucrarilor, poate atrage 
rezilierea contractului cu consecinta retinerii garantiei de buna executie. 
13.18. • (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfa~urarea executiei lucrarilor $i de a stabili 
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in 
scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, ~i anume 
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului ~i dirigintele de ~antier sau, daca este cazul, alta 
persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligatla de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la Jocul de munca, In 
ateliere, depozite ~i oriunde i~i desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 
13.19.- (1) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele ~i materialele necesare pentru 
verlficarea, masurarea ~i testarea lucrarilor. Costul probelor ~i incercarilor, inclusiv manopera aferenta 
acestora, revin executant~lui. 

{2} Probele neprevazute ~i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse 
In opera vor fi suportate de executant daca se dovede~e ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ 
sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. Tn caz conirar, achizitorul va suporta 
aceste cheltuieli. 
13.20. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea 
ach izitorului. 

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, indusivfundatiile, 
sunt finalizate, pentru a fi examinate ~i masurate. 

{3) Executantul are obligaUa de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, $i de 
a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. 
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(4) in cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitatea corespunzatoare ~i au fost executate conform 
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea ~i refacerea vor fi suportate de catre 
achizitor, iar In caz contrar, de catre executant. 

Art.14. Obligafiile achizitorului 
14.1- Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nus-a convenit altfel, 
amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina. 
14.2-Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara pentru 
executia lucrarilor contractate, fara plata. 
14.3 - Achizitorul are obligatia de a examina ~i masura lucrarile care devin ascunse in eel mult S zile de la 
notificarea executantului, prin coroborare cu art. 13.20. 
14.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor ~i a oricaror alte informatii 
furnizate executantului precum ~i pentru dispozitiile ~i livrarile sale. 

Art.15. Sancfiuni pentru neindepUnirea culpabila a obligafiilor 
15.1- (1) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum ~i pentru executart:~ 
necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate ~i/sau care ii revin, partea in culpa 
raspunde fata de cealalta pa rte pentru prejudiciul prod us, potrivit clauzelor prezentului Contract $i legii, in 
masura in care partile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat in culpa prin simplul fapt al 
neindeplinirii sau indepllnirii necorespunzatoare a ob.ligatiilor sale, daca nu probeaza existenta unei cauze 
care sa ii exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 
Se considera neexecutare totala a Contractului situatia in care una dintre parti nu i~i indepline~te niciuna 
dintre obligatiile asumate ~i/sau care ii revin.1n interiorul termenului mentionat se calculeaza penalitati de 
intarziere, potrivit Contractului. Toate celelalte situatii de neindeplinire a uneia sau mai multora dintre 
obligatiile asumate ~i/sau care ii revin reprezinta neexecutare partiala a Contractului. 
Se considera executare necorespunzatoare a Contractului acea situatie in care una dintre parti nu i$i 
indepline$te una sau mai multe dintre obligatiile esentiale asumate $i/sau care ii revin, ori nu i$i 
lndepline~te in mod repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, in conditiile calitative $i de 
conformitate asumate prin Contract $i/sau impuse de lege. 
(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul Contractului, pretul Contractului, durata 
Contractului, executarea Contractului (inclusiv subcontractarea), documentele Contractului, obligatiil" 
principale ale partilor, garantiile referitoare la contract, sanatatea ~i securitatea muncii, protectia mediult:h7 

legislatia, reglementarile $i standardele tehnice, de calitate, de mediu, de personal etc. aplicabile, protectia 
patrimoniului cultural, alte clauze care protejeaza interesul public aferent contractului de achizitie in cauza . 
(3) Aplicarea prevederilor dauzei pen ale de catre achizitor se face, la alegerea Achizitorului, prin deducerea 
din valoarea Contractului a daunelor-interese moratorii ~i/sau compensatorii sau prin urmarire in conditiile 
legii. 
15.2 Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate ~i/sau care ii revin, Executantul 
datoreaza Achizitorului, cu titlu de penalitati pentru intarziere, o suma in cuantum de 0,1 % pentru fiecare 
zi de dupa scadenta, calculata la valoarea lucrarilor executate cu intarziere, pana la indeplinirea obligatiei. 
15.3. Pentru neplata la termen a facturilor, Achizitorul datoreaza Executantului o suma, cu 'titlu de 
penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de dupa data scadentei sumei facturate, in cuantum de 0,1% din 
valoarea facturii neonorate in termen, pana la achitare. 
15.4 - (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate ~i/sau care ii revin, Executantul are obligatia 
de a plati Achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 20 % din valoarea total a a 
Contractului exprimata .la art.5 din acesta. 
(2) in cazul in care executarea este numai part:iala, dar este corespunzatoare, suma datorata potrivit alin. 
1 se calculeaza proportional cu nivelul Lucrarilor neexecutate. Daca nu se poate stabili proportia 
neexecutarii Contractului ori pentru executarea totala, dar necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
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Achizitorulul daune compensatorii In cuantum de 10% din valoarea totala a Contractului, inclusiv, daca 
este cazul, a actelor adi~ionale la acesta. 
(3) in cazul in care executarea este paf"liala si, totodata, necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
Achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15 % din valoarea totala a 
Contractului, inclusiv, daca este cazul, a actelor sale aditionale. 
(4} in situatiile prevazute la alin. 1, 2 si 3 din prezentul articol, Achizitorul nu este dator sa probeze existenta 
si/sau intinderea prejudicului suportat (caracterul indemnitar al clauzei penale}. Contravaloarea cotei 
procentuale prevazute la alin. 1, 2 sau, dupa caz, 3 din prezentul articol se poate deduce din valoarea 
Co ntractu lu i. 

Art.16. Goranfia de buna execufie a contrac:tului 
16.1 - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen de 5 
zile de la data semnarii contractului de achizitie publica, pentru intreaga perioada de derularea a acestuia, 
in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA, conform art.39 ~i urmatoarele din HG 395/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 
(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de 

indeplinirea cantitativa, calitativa si In perioada convenita a contractului. 
(3) Garan~ia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor in 
executarea prezentului contract, sau In cazul rezilierii contractului din motive imputabile Executantului, 
precum ~i in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor din vina Executantului, ori in alte situatii 
prevazute de lege. in cazul in care prejudiciul prod us Achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei 
de buna executie, Executantul este obligat sa-1 despagubesca pe Achizitor integral ~i intocmai. 
(4) Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce Executantul a facut dovada 
constituirii garantiei de buna executie in original conform alin. (1) de la prezentul articol. 
(5) Tn cazul in care pe parcursul executarii contractului de achlzitie publica se suplimenteaza valoarea 
acestuia, Executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in conformitate cu noua 
valoare a acestuia, in conditiile $i sub sanctiunile stabilite prin contract. 
(6) Exe.cutantul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila ?i in vigoare pana la aprobarea 
receptiei finale. 
16.2 - (1) Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, In cuantum de 
29.400,00 din pretul contractului, fara T.V.A. 
(2) Garan~ia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 
em is de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, 
si devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3} si (5) aplicandu-se in mod corespunzator. Garantia 
de buna executie va fi irevocabila si va prevedea ca plata garantiei de buna executie se va executa 
neconditionat, respectiv la prima cerere a achizitorului pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa 
executantului. 
(3} Daca paftile convin, garantia de buna executie se poate constitui ~i prin retineri succesive din sumele 
datorate pentru facturi partiale. 
(4) in cazul prevazut la alineatul precedent, Executantul are obligatia de a deschlde la unitatea Trezoreriei 
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la 
dispozitia Achizitorului. Suma initiala care se depune de catre Executantul in contul de disponibil astfel 
deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii 
contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retlneri succesive din sumele 
datorate ~i cuvenite. Achizitorul va in~tiinta Executantul despre varsamantul efectuat, precum ~i despre 
destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului pot fi dispuse 
plati atat de catre Executant, cu avizul scris al Achizitorului care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat 
$1 de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului. Contul astfel deschis este purtator de 
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dobanda in favoarea Executantului. Executantul va inscrie distinct pe facturile emise, cuantumul garantiei 
de buna executie ~i contul in care acesta va fi virat. 
16.3.- Executantul are obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatii: 
a) de a inainta Achizitorului confirmarea scrlsa a unitatii Trezoreria Statului, aat cu privire la blocarea 
contului deschis in favoarea Achizitorului pentru garantia de buna executie, cat ~i cu privire la deblocarea 
acestuia numai cu acorcjul Achizitorului, cat ~i executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a 
Achizitorului; 
b) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la perioada de 
valabilitate a contului deschis; 
c) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la imposibilitatea 
Executantului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea contului ,fara acordul Achizitorului; · 
d} de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la insu$irea obligatlei 
de transmitere, lunar, catre Achizitor a extraselor de cont pentru evidentierea soldului. 
16.4. - In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executare a lucrarilor contractate, pentru 

orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de bu!'l:; 
execu1ie, in maxim de 15 zile de la solicitarea expresa a Achizitorului. 
16.5. - Achizitorut are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executle, in limita prejudiciului 
creat, daca Executantul nu i$i executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile 
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executle, 
Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Executantului, precizand totodata obligatiile care nu au 
fost respectate. 
16.6. - Restituirea garantiei de buna executie se face astfel: 
a) 70% din valoarea acesteia in termen de 14 zile de la incheierea procesului-verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor, daca Achizitorul nu a ridicat pretentii asupra garantiei pana la acea data; 
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza 
procesului-verbal de receptie f inala. 
16. 7. - Ga rantia se elibereaza pe baza de cerere la care se anexeaza procesul verba I la terminarea lucrarilor, 
respectiv procesul verbal de receptie finala. 
16.8. - In masura constatarii unor deficiente ale lucrarilor executate cu ocazia receptiei la terminarea 
lucrarilor, restituirea celor 70% din valoarea garantlei de buna executie se va face, in termen de 14 zile de 
la remedierea defeciiunilor, potrivit masurilor de remediere consemnate in procesul verbal de receptie 1 ~ 

terminarea lucrarilor. 

Art.17. intarzierea, suspendarea $i reluarea execuVei lucrarllor 
17 .1. - (1) Serviciile pre state $i lucrarile executate in baza contractului, trebuie finalizate in termenul 
convenit de parti. 
(2) Executantul este indreptatit sa solicite prelunglrea $i/sau suspendarea perioadei de executie In cazul 
in care apar: 
a) motive de intarziere, ce nu se datoreaza executantului, cum ar fi termene de emitere a 
avizelor/acordurilor/ aprobarilor; 
b} alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de catre 
executant; 
c) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; 
d) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile. 
(3) In conditiile de mal sus, partile vor revizui de comun acord ~i vor conveni asupra oricarei prelungirf a 
duratei de executie la care executantul are dreptul. 
17.2. - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice 
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a sollcita penalitati de intarziere 
executantului. 
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17.3.- Decalarea termenului contractual va fi calculata luand in considerare perioada de suspendare, in 
sensul prelungirii termenului de executie cu durata suspendarii. 
17.4. ·Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra $i asigura paza acelei parti sau 
a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor. 
17.5. Executantul nu va fi lndreptatit la o prelungire a duratei de executie, daca aceasta a survenit ca 
urmare a remedierii consecintelor unor erori din proiectul elaborat de executant, a lucrarilor sau 
materialelor necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau 
asigura paza. 
17.6. (1) Dupa confirmarea $i/sau dispunerea reluarii activitatii, executantul $i achizitorul vor examina 
lmpreuna lucrarile, echipamentele $i materialele afectate de suspendare. 
(2) Executantul va remedia pe cheltuiala sa toate deteriorarile sau defectiunile lucrarilor, echipamentelor 
sau materialelor sau orice pierdere a acestora, produse in timpul suspendarii. 

Art. 18. Finalizarea ~; receptia Proiectului Tehnic de executie 
18.1. Documentatiile ce fac obiectul contractului se predau achizitorului conform cerin~elor caietului de 
sarcini, la sediul acestuia, conform termenelor prevazute in prezentul contract, atat piesele scrise cat $i 
cele desenate. Eventualele copii solicitate in plus de catre achizitor se vor realiza contra cost pe cheltuiala 
acestuia. 
18.2. Receptia documentatiilor se face in baza unui proces-verbal de predare-primire a documentelor, 
semnat de achizitor la momentul predarii. Receptia calitativa se considera realizata prin emiterea 
Autorizatiei de Construire. 
18.3. - Nuse va considera ca un accept, aviz, o aprobare a achizitorului sau o plata exonereaza executantul 
de indeplinirea obligatiilor asumate, cu ocazia tncheierii contractul de executie. 
18.4. Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico
economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare sunt suportate de executant; in solidar cu 
verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a achizitorului in baza unui raport de expertiz.a tehnica 
elaborat de un expert tehnic atestat. Ace$tia raspund ~i pentru prejudiciile materiale, pierderi financiare 
efective sau beneficii nerealizate, directe sau indirecte, actuale sau viitoare dar certe, produse ca urmare 
a unor neconformitati, neconcordante, omisiuni, erori aparute in activitatea specifica inclusiv in fazele de 
executie a lucrarilor din culpa acestora. 

Art.19 Finalizarea $i receptia la terminarea lucriirilor 
19.1 Ansamblul lucrarilor sau dadi este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat in termenul convenit la 
art. 7 din prezentul contract. 
19.2 Executantul va notifica Achizitorul cu eel putin 15 zile lnainte ca Lucrarile sa fie, din punctul de vedere 

al executantului, terminate ~i pregatite de receptie ~i va solicita Achizitorului efectuarea Receptiei la 
Terminare. 
19.3. Lucrarile nu vor fi considerate terminate in vederea efectuarii receptiei pana la primirea de catre 
achizitor a tuturor documentelor necesare intocmirii capitolelor A ~i Bale cartii tehnice a constructiei, In 
sensul H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de construqii ~i 
instalatii aferente acestora, precum ~i a documentelor necesare completarii capitolului Dal cartii tehnice 
a constructiei. 
19.4. In termen de 5 zile dupa ce semneaza procesul-verbal, Achizitorul va notifica executantul cu privire 
la hotararea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei la terminare, cu o copie a procesului
verbal aferent. 

19.5. Tn cazul suspendarii sau respingerii receptiei, Achizitorul va prezenta, In notificarea sa daca nu sunt 
prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum ~i lucrarile pe care sale realizeze Executantul ~i obligatiile 
pe care sa le lndeplineasca pentru a face posibila admiterea receptiei in conformitate cu prevederile 
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Contractului. Executantul va remedia ~i/sau finaliza lucrarile ~i va indeplini obligatiile, inainte de a 
transmite 0 noua in~tiintare. 
Art.20. Receptia Jina/a 
20.1. - Receptia finala este convocata de achizitor in eel mult 10 zile du pa explrarea perioadei de garantie. 
20.2. - Comisia de receptie finala se lntrune~te la data, ora ~i locul stabilite ~i verifica obligatoriu 
urmatoarele: 

a) procesul-verbal de receptie la terminarea lucr~rilor; 
b) referatul proprietarului/administratorului/utilizatorului privind urmarirea comportarii in exploatare a 

construc:tiei, pe perioada de garantie, in conformitate cu obligatiile ce le revin potrivit legii; 
c) cartea tehnica a construc:tiei completata; 
d) remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate in perioada de garantie a lucrarilor de 

constructii, dupa caz. 
20.3. - Comisia de receptle finala decide suspendarea procesului de receptie finala daca descopera aparitla, 
in perioada de garantie, a unor vicii, altele decat cele rezultate din exploatarea necorespunzatoare a 
construc:tiei, care pot fi inlaturate. 
20.4. - In cazul in care comisia de receptie finala decide suspendarea procesului de receptie finala, aceaS\a 
incheie un proces-verbal de suspendare. a procesului de receptie finala, in care consemneaza decizia de 
suspendare, masurile recomandate in scopul remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevazute la art. 
21.3, precum ~i termenul de remediere, iar investitorul comunica executantului decizia comisiei in 
maximum 3 zile lucratoare de la luarea la cunO$tint~ a procesului-verbal de suspendare a procesului de 
receptie finala. 
20.5. - Comisia de receptie finala decide admiterea receptiei finale in cazul in care nu se descopera 
existenta unor vicii, altele dec~t cele rezultate din exploatarea necorespunzatoare a construc:tiei, precum 
~i in cazul in care acestea au fost inlaturate. 
20.6. - Comisia de receptle finala decide respingerea receptiei finale in cazul aparitiei unor vicii, altele decat 
ce!e rezultate din exploatarea necorespunzatoare a constructiei, care nu pot fi inlaturate ~i care prin natura 
lor imp!ica nerea!izarea uneia sau a mai multor cerinte fundamenta!e, caz in care se impun expertize 
tehnice, reproiectarl, refaceri de lucrari ~i a!tele. 
20. 7. - Data finalizarii receptiei finale este data semnarii de catre proprietar a procesului-verbal de receptie 
finala. 
20.8. - La terminarea receptiei comisia de receptle finala i?i va consemna observatiile ~i concluziile 7-

procesu!-verbal de receptie finala, pe care-Iva inainta achizitoru!ui impreuna cu decizia de respingere -a 

receptiei, de suspendare a procesului. 
20.9. - in cazul in care comisia de receptie finala recomanda admiterea cu obiectii, amanarea sau 
respingerea receptiei, ea va trebui sa propuna masuri pentru 7nlaturarea neregulilor semnalate. 
20.10. - Comisia de receptie finala recomanda respingerea receptiei finale in cazul in care nu se respecta 
una sau mai multe dintre exigentele esentiale. 
20.11. - Lucrarea a carei receptie finala a fast respinsa va fi pusa In stare de conservare prin grija ~i pe 
cheltuiala achizitorului, iar utilizarea ei va fi interzisa. 
20.12. - Achizitorul se va lndrepta pentru recuperarea pagubelor impotriva factorilor implicati in 
executarea constructiei, vinovati de viciile constatate cu ocazia receptiei, cat ~i pentru nefunctionarea 
constructiilor $i/sau a instalatiilor aferente acestora. 
20.13.- Data receptiei finale este data notificarii de catre achizitor a hotararii sale. 
20.14.- Prezentul articol se completeaza cu prevederile HG nr. 273/1994, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 
Art.21. Perioada de garantie acordata lucrarilor 
21.1 - Perioada de garantie curge de la data receptlei la terminarea lucrarilor ~i pana la receptia finala ?i 
este de 36 luni. Perioada de garantie se prelunge~te cu perioada remedierii defectelor calitative constatate 
in aceasta perioada. 
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21.2 - (1) Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa pe propria cheltuiala 
toate lucrarile de modificare, reconstructie $i remediere a viciilor $i a altor defecte calitative aparute din 
vina sa, atat in perioada de executie, cat $i In perioada de garantie. 
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in 
cazul in care ele sunt necesare datorita: 
a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu cerlntele documentatiei tehnfco
economice; 
b) unui viciu de concep\ie, prin documentatia tehnico-economica; 
c) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obliga\lile explicite sau implicite care 
ii revin in baza contractului. 
(3) Tn cazul in care deficlentele nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta 
conform documentatiei tehnico-economice, cheltuielile de remediere vor fi evaluate $1 platite ca lucrari 
suplimentare. 
21.3 - Tn cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la art.21.2 alin.(1) $i (2), achizitorul este 
indreptatit sa achizitioneze lucrari de remediere de la alte persoane juridice. Cheltuielile aferente acestar 
lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia. 
21.4. Garantia lucrarilor executate este de 36 luni de la data semnarii. procesului verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor precum $i dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a construqiei, 
pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie. 
21.5 Termenul de remediere a neconformitatilor aparute in perioada de garantie este de 10 zile de la data 
primirii solicitarii de remediere din partea achizitarului. Pentru motive temeinic justificate, acest termen 
poate fi prelungit in forma scrisa, cu acordul achizitorului, prin act aditional, fara a se depa~i perioada de 
garantie prevazuta in contract. 
21.6 Nerespectarea termenului prevazut la articolul anterior atrage plata penalitatilor de intarziere de 
0,3%/zi de intarziere, calculate la valoarea lucrarilor de remediat. 

Art.22. Modalitati de plata 
22.1- (1) Achizitarul se obliga sa plateasca pretul lucrarilor executate in termen de eel mult 30 de zile de 
la primirea facturii de catre acesta. 
(2) Factura se va emite dupa confirmarea lucrarilor executate de catre dirigintele de ~antier ~i insu~ite de 
reprezenta ntul achizitorului. 
(3) Plata serviciilor se va efectua astfel: 
- ServiciHe de elaborare a proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare se 
vor plati in baza facturii, dupa emiterea autorizatiei de construire/desfiintare. 
22.2 - (1) Tn vederea efectuarii platii lucrarilor executate se vor trimite la Achizitor urmatoarele 
documente, in original: 

factura; 
situatii de lucrarl semnate de executant, avizate/confirmate de dirigintele de $antier $i de 

reprezenta ntul Achizitorului; 
masuratori de executie care sa cuprinda: cantitatile de lucrari executate, semnate de executant ~i 

care vor sta la baza intocmirii situatiilor de lucrari; 
borderouri centralizataare pentru materiale transportate; 
avize de expeditie $i bonuri de cantar; 
facturi pentru materiale; 
procesele-verbale de receptie calitativa, procesele-verbale pentru veriflcarea calitatii lucrarilor ce 

devin ascunse, procesele-verbale pe faze determinante, documentele privind conformitatea, calitatea 
materialelor $i lucrarilor. 
(2) Situatiile de lucrari var fi insotite de procesele verbale de lucrari ~I de certlficatele de calitate pentru 
materialele folosite, buletine de incercare, verificare, masuratori ~i var purta viza responsabilului cu 
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calitatea . 
22.3.-(1) Executantul este raspunzator de corectitudinea ~i exactitatea datelor inscrise in situatiile de 
i'ucrari, plata sau facturi ~I se obliga sa restituie sumele incasate in plus, calculate in mod eronat. 

(2) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii ~i ale contractului, a 
facturilor spre decontare, face sa nu curga termenu I de plata, daca Achizitorul sesizeaza Executantul despre 
neregulile constatate in interiorul termenului de plata. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea 
primirii de catre Achizitor a noii facturi prezentate de catre Executant, completata cu date corecte, potrivit 
legii ~i contractului. 
22.4. - Plata facturii se va face, dupa verificarea ~i acceptarea situa\iei de plata de catre achizitor. Daca 
verificarea se prelunge~te din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea 
lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. 
22.5. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans. 
22.6. - Lucrarile executate in afara celor prevazute, sau fara dispozitia achizltorului, precum ~i cele care 
nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozitie scrisa a achizitorului, nu vor fi 
platite Executantului. 
22.7. (1) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatt:.~ 
~i garantia de buna executie a Executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor 
executate. 
(2) Platile partiale se onoreaza de catre autoritatea contractanta, pe baza de documente justificative, 
dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari, intocmita astfel incat sa asigure o rapida ~i sigura verificare a 
lor. 
(3) Documentele justificative prevazute la alin. (2) se confirma intr-un termen de eel mult 25 zile; in caz de 
obiectii, autoritatea contractanta va stabili un termen rezonabil de refacere/revizuire a acestora. 

Art.23. Asigurari 
23.1 Executantul va incheia o asigurare de raspundere civila ce va acoperi vatamari corporale $i daune 
aduse proprieta\ii, ce pot fi provocate tertilor ca urmare a executarii Contractului, indusiv in Perioada de 
Garantie. Polita de asigurare trebuie sa prevada ca personalul Achizitorului, precum $i eel al altor 
antreprenori ~i terti prezenti pe ~antier, In vecinatatea $antierului sau in orice alt loc folosit de executant 
sunt considerati terti in aceasta asigurare. 
23.2 Executantul va incheia o asigurare de tip ,,toate riscurile pentru lucrarile de constructii-montaj" ; .... 
beneficiul sau individual $i in solidar cu Subcontractantii sai. Aceasta asigurare va acoperi toate daunele t"'" 

pot fi aduse Lucrarilor incluse in Contract, inclusiv daune generate de vicii sau erori de proiectare privind 
proiectul tehnic, materialele de constructie sau punerea in opera ~i pentru care Executantul este 
responsabil conform Contractului ~i daune generate de evenimente naturale. 
23 .3. Asigura rile se vor incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contrava loarea primelor de asigura re 
va fi suportata de catre executant. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, la incheierea 
prezentului contract ~i ori de cate ori i se va cere, politele de asigurare ~i recipisele pentru plata primelor 
curente (actualizate). 
23.4.- Achizitorul nu va fl responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, 
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a 
angajatilor acestuia. 

Art.24. Subcontractanfi 
24.1 -Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia un contract in acelea~i 
conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
24.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, contractul de subcontractare 
incheiat cu subcontractantul desemnat, care se constituie anexa la prezentul contract. 
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(2) Contractul incheiate intre executant ~i subcontractant trebuie sa contina obligatoriu, eel putin 
urmatoarele elemente: 

a) activitatile ce urmeaza a fl subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 
c) valoarea aferenta prestatiilor subcontractate. 

24.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care lndepline$te contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care i~i i'ndepline~te partea 
sa din contract. 
(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract i'ncredintata lui 
de catre Executant. 
24.4.- Executantul poate schimba subcontractantul dad acesta nu $i·a indeplinit partea sa din contract. 
Eventuala schimbare a subcontractantului efeetuata pe parcursul derularil prezentului contract nu trebuie 
sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiate ~i va fi supusa aprobarii prealabile a 
Achizitorului. 
24.5. - Niciun contract de subcontractare incheiat de Executantul nu va crea raporturi contractuale intre 
subcontractant $i Achizitor. 
24.6. - Executantul va raspunde pentru actele $i faptele subcontractantului $i ale expertilor, agentilor, 
salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expef"tilor, agentilor sau salatiatilor 
acestuia. 
24.7.- (1) Autoritatea contractanta efectueaza pla\i corespunzatoare partii/paf\ilor din contract indeplinite 
de catre subcontractantii propu~i in oferta, daca ace$tia solicita, pentru servicii prestate Executantului 
potrivit contraetului dintre Executant $i subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, 
atunci cand natura contractului permite acest lucru $i daca subcontractantii propu$i $i-au exprimat 
op\iunea in acest sens. 
(2) Subcontractorii i$i vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la 
momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct 
de catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta efectueaza platile directe catre 
subcontractantii agreatf doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de 
toate cele 3 parti, respectiv autoritate contractanta, Executant $i subcontractant sau de autoritatea 
contractanta $i subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea 
executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 
(3) Executantul va prezenta la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se introduc 
noi subcontractanti, contractele incheiate intre Executant $i subcontractant/subcontractanti nominalizati 
in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum $i sumele aferente 
prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. 

Art.25. incetarea contractului 
25.1 Prezentul contract inceteaza in conditiile legii, in urmatoarele cazuri: 
a} la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al paftilor contractante; 
d) in caz de for-ta majora; 
e) prin denuntare unilaterala de catre autoritatea contractanta in cazul in care executantul nu face dovada 
constituirii garantiei de buna executie In termenul $i conditiile contractuale. 
25.2. Prezentul contract inceteaza In conformitate cu dispozitiile dreptului comun precum ~i prin 
denuntare unilaterala in oricare dintre situatiile reglementate de art.222 alin.(1) $i (2) $i art.223 alin.1 litera 
a) ~i b) din Legea nr.98/2016 privind achlzltiile publice, precum $i in cazul unor declzli ale Curtii Europene 
de Justitie sau in cazul in care executantul se regase$te intr-una dintre situatiile de excludere prevazute de 
lege. 
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25.3. In situatia intrarii executantului in procedura insolventei, contractul se considera denuntat la data 
expirarii unui termen de 30 de zile de la receptionarea solicitarii achizitorului, formulata in primele 3 luni 
de la deschiderea procedurii, prin care i se cere sa denunte contractul in conformitate cu art. 123 din codul 
insolventei, daca administratorul judiciar/lichidatorul nu raspunde solicitarii. in acest caz, executantul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data 
denuntarii unilaterale a contractului. 
25.4 - (1) Achizitorul poate rezilia contractul, dupa acordarea unui preaviz de 30 zile Executantului, in 
orica re di ntre situatiil e u rmatoa re, da r ne lim itandu-se la acestea, Exe cu ta ntu I n efii n d ind re ptatit sa 
pretinda vreo suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii contractului de executie 
lucrari: 
a) Executantul nu executa lucrarile conform contractului $i caietului de sarcini; 
b) Executantul nu se conformeaza notificarii emise de reprezentantul Achizitorului care ii solicita 
remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obllgatlilor din contract; 
c) Executantul subcontracteaza in alte conditii decat cele prevawte la art.25; 
d) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe car0 

Achizitorul ii poate justifica; 
e) aparitla oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului de lucrari; 
f) Executantul e~ueaza in a furniza garantiile sau persoana care furnizeaza garantia nu este in masura sa i$i 
indeplineasca angajamentele. 
(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractului de lucrari, Achizitorul este indreptatit sa 
execute intreaga valoare a garantiei de buna executie. 
25.5 - In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate desfa$ura 
singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie a Executantului. 
Raspunderea Executantului pentru intarzierile $i daunele produse Achizitorului in executia contractului va 
subzista ~i ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mai sus. 
25.6 ~De indata ce va fi posibil, du pa momentul rezilierii, reprezentantul Achizitorului va certifica valoarea 
lucrarilor $i toate sumele cuvenite Executantului la data rezilierii. 
Art.26. Amendamente 
26.1 - Partile contractante au dreptul, in limita legii, ca pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. 
26.2 - Contractul de achizitie publica poate fi modificat, numai prin semnarea unui Act Aditional care~~ 
reflecte modificarile de la pct. a) $i b), cu acordul Autoritatii Contractante, fara organizarea unei ntr.· 
proceduri de atribuire, in cazul in care: 
a) Executantul $i-a schimbat forma societatii, ?i-a prelungit durata ei sau alte modificari ale actului 
constitutiv al societatii care nu atrag crearea unei persoane juridice noi; 
b) Executantul este inlocuit de un nou executant, in situatfa in care drepturile ~i obligatiile executantului 
initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau 
cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre un alt 
operator economic care 7ndepline~e criteriile de calificare ~i seleqie stabilite initial, cu cond~ia ca aceasta 
modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica ~i sa nu se 
realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice, art.221 alin.1 lit.d pct.ii. 
26.3 • Modiflcarile ce derfva din alte clauze de revizuire $i optiuni, modificarile nesubstan~iale, precum $i 
cele cu privire la introducerea/inlocuirea subcontractorilor se pot realiza prin Act Aditional. 
26.4 - in cazul in care se aduc modificari Contractului, acestea trebuie sa respecte prevederile Articolului 
221 $i ale Articolului 222 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, precum $i ale Articolelor 23 alin. 
(9), 164 $1 165 din HG nr. 395/2016. 
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26.S - Par1ile contractante au dreptul, pe durata lndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, In cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 
comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data Tncheierii contractului. 
22.6 - Actele aditionale incheiate nu trebuie sa conduca la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, 
prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia ofertantul a fost declarat castigator in 
urma finalizarii procedurii de atribuire. 

Art.27. Cesiunea 
27.l - Tn prezentul contract este permisa doar cesiunea crean~elor nascute din acest contract, obligatiile 
nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate ~i asumate. 
27:2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatli 
asumate prin contract. 

Art.28. Forfa majora 
28.l - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
28.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de lndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
28.3 -Tndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de aqiune a fortei majore, darfara a prejudicia 
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
28.4 - Partea contractanta care invoca for1a majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i In 
mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care Ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
28.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti lncetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca 
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

Art.29. Solufionarea litigiilor 
29.1 - Achizitorul !ji executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prln tratative 
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi Tntre ei in cadrul sau In legatura cu indeplinirea 
contractului. 
29.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul !ji executantul nu reu~esc 
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de 
catre instantele judecatore!)ti din Romania. 

Art.30. Limbo care guverneaza contractul 
30.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

Art.31. Comuniciiri 
31.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la lndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat !ji in momentul primirii. 
31.2 - Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, e-mail sau fax cu conditia confirmarii in scris a 
primirii comunicarii. 

Art.32. Legea aplicabila contractului 
32.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
32.2 - Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii ~i inregistrarii lui la sediul achizitorului. 
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Art.33. Dispozifii finale 
33.1 - Prezentul contract se supune ~i prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masurile de punere in 
aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European $i al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protectia persoanelor fizice In ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal $i privind 
libera circulatie a acestor date $i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia 
datelor), partile asumandu-$i toate responsabilitatile derivate din acest act normativ. 
Prezentul contract se perfecteaza astazi /~. /0. lQl::J prezentul contract In doua exemplare, cate 
unul pentru fiecare parte. 

Directia Juridica ~i Administratie Publl a Locala, 
Director Executiv, 

Mirela OP 

DirecJia Administrare Patrim niu fi lnvestitii 
Director executiv, 

"CONSILiUl JUOETEAN BUZAU 
VIZAT PENTRU CONT~Ol FIN .. 

f>REVeNTllJ PROPRlU" 
Nr. slgitlu : 4 
Oatc .............. J 1 OCT. 2019 ......... ·~ ............ . 

Executant, 
Administrator, 
Manole Luca 
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CONTRACT ~JJ6BSE2-CVENT de lucra~i'"· - • · ) 1. NOV. .. ¥.9 · ·- /i 
nr. 98 I / 6 L9 I 21.11.2019 

aferent ACORDULUI-CADRU nr. 46 / 8232 / 06.06.2018 

Preambul: 
In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice ~i a Nonnelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publidVacordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 pri vind achizitiile pub lice, a probate prin HG 395/2016, s-a mcheiat prezentul contract 
subsecvent de lucrari. 
Art. 1 - Partile 
Unitatea Administrativ Teritoriala JUDETUL BUZAU I CONSILWL JUDETEAN BUZAU, 
cu sediul in Municipiul Buzau B-dul N. Bal.cescu nr.48 0238- 414,112/725507, cod 
fiscal 3662495, cod IBAN : , deschis la Trezoreria Buz~u, 
reprezentata prin p~edinte etre- Emanoil NEAGU, in calitate de ACIDZITOR, pe de o parte, 

~· 
SC MECAN CONSTRUCT SA, cu sediul oras Patarlagele, com. Patarlagele, jud BUZAU, 

tel/fax 0238 550 539, e-mail : mecancon@yahoo.com inre istr · ui sub nr. 
Jl0/267/1994, CUI : 5288452, cont bancar deschis la 
Trezoreria Statului, sue Buzau, reprezentata pnn ns an 
general, in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte, 

a intervenit prezentul contract subsecvent 
Art.2 - Definitii 
2.1 - In prezentul contract unnatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract- reprezinta prezentul contract ~i toate Anexele sale; 
b. achizitor $i exec11tant - paqile contractante, a~a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. preJul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, m baza contractului pentru 
mdeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea; 
e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul pi'irtilor, care nu se datoreaza gre~elii sau 
vinei acestora, care nu putea fl prevazut la momentul mcheierii contractului ~i care face imposibila 
executarea ~i, respectiv, 1ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 
carantine1 embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enun?ativa. Nu este considerat forta majora 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, tara a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligapilor uneia din p8rfi. 
f. zi - zi calendaristica; an - 365 zile. 
g. Recepfie finalii, recepfie la terminarea lucriirilor - potrivit,, Regulamentului privind efectuarea 
receptiilor lucrmilor ~i serviciilor de 1ntretinere ~ reparajii curente la drumurile publice" - indicativ 
A.N.D. 514-2000, aprobat prin Ordinul Directorului General al AND nr. 134/2000. 
h. Oferta - documentatia ce cuprinde propunerea tehnica ~i propunerea financiara; 
L Durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract subsecvent opereaza valabil 
intre pfilii, de la data intrmi lui 1n vigoare ~i pfuta la epuizarea conventionala sau legala a oricarui 
efect pe care 11 produce, inclusiv perioada de garantie a lucrarilor ~i eventualele pretentii fondate pe 
clauzele sale; 
j. Standarde - standardele,reglementarile tehnice sau alte asemenea prevazute in caietul de sarcini 
~i !n propunerea tehnica sau care vor intra 1n vigoare pe durata contractului; 
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k. Vicii - aparente : defecte,lipsuri,neconformitati,etc., care pot fi sesizate de o persoana diligent[, 
±ar!i a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza; 

Ascunse : defecte,lipsuri,neconfonnitati, etc., care pot fi sesizate doar de un specialist 
sau care rezulta in unna unei utilizari in timp ~i care sunt prezente la data receptiei 
lucrarii in cauza; 

Art. 3 - Interpretare 
3.1 in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este pennis de context. 
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 

Art. 4 - Obiectul p1·incipal al contractului 
4.1 Obiectul contractului consta in executia lucrarilor de covoare asfaltice pe drumurile 
judetene din judetul Buzau, aflate in admip.:istrarea Consiliului Judetean Buzauj° in conformitate cu 
obligatiile asumate prin prezentul contract, cu prevederile nonnativelor in vigoare, a reglementarilor 
tehnice ~i standardelor in domeniu si cu caietul de sarcini al procedurii. 

Art. 5 - Preful contractului 
5.1 Pentru executarea, finalizarea si predarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract 
subsecvent, executantul va practica noile tarife unitare rezultate din ajustarea tarifelor utilizate in 
executie in anul precedent, in ceea ce priveste manopera, conform implicatiei in modificarea 
contractului adusa de OUG 114/2018. 
5.2 Pretul pentru indeplinirea prezentului contract, platibil executantului de catre achizitor se 
stabileste folosind noile tarifele ajustate utilizabile in executie in anul 2019, aplicate la cantitatile 
comandate de achizitor si este de maxim 63.890 lei la care se adauga T.V.A. 
5.3 Executia lucrarilor va fi decontata pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii 
Achizitorului a situatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, avandu-se in vedere 
lucrarile efectiv (real) executate, calitatea lucrarilor si celelalte criterii de evaluare. 
5.4 Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de catre Executant pe baza de 
comanda a Achizitorului, in functie de bugetul alocat al Achlzitorului. 
5.5 Ajustarea pretului contractului se face doar in conditiile prevazute la Art.4.2 din acordul-cadru. 

Art. 6 - Durata contractului 
6.1 Prezentul contract intra in vigoare la data imegistrarii la Achizitor ~i i~i pastreaza valabilitate' 
pana la 31.12.2019. 

Art. 7 ~ Executarea contractului 
7 .1 Executarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contractul incep la data primirii ordinului de 
1ncepere a lucrarilor din partea Achizitorului ~i se va temrina la data stabilita de comun acord pentru 
fiecare nota de comanda in parte. 

Art. 8 - Documentele contractului 
8.1 Documentele contractului sunt: 

- Lista de cantitati maxime; 
- acte adiP.onale, daca exista; 
- caietu1 de sarcini si anexele acestuia; 
- propunerea tehnica si propunerea financiara; 
- Acordul - cadni nr. 46 I 8232 I 06.06.2018 si anexele acestuia; 
- instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constitu1rea garantiei de buna 

execupe. 
- Angaj amentul ferm de sustinere din part ea unui/unor tert/i ( daca este cazul); 
- Contractele de subcontractare (daca este cazul); 
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- Acte aditionale daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului; 
8.2 In cazul 1n care pe parcursul executiei luciarilor se constata discrepante intre prevederile 
caietului de sarcini al procedurii ~i oferta tehnica/financiara, prevaleaza prevederile caietului de 
sarcini. 

Art. 9 - Protecfia patrimoniului cultural national 
9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relapile dintre pfil1i, ca fiind 
proprietatea absoluta a achizitorului. 
9.2 Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare 
alte persoane sa nu indepruteze sau sa deterioreze obiectele prevazu.te la clauza 9 .1, iar imediat dupa 
descoperirea ~i 1nainte de indepartarea lor, de a i~tiinta acbizitorul despre aceasta descoperire ~idea 
indeplini dispozi.tiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel 
de dispozitii, executantul sufera int§rzieri ~i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, 
pfil1ile vor stabili: 
a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului. 

Art.10- Obligapile EXECUTANTULUI 
10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa ~i finaliza lucrruile comandate de achizitor, precum 
~i de a remedia viciile ascunse, cu atentia ~i promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile 
asumate prin contract si conditiile stabilite prin Fisa de date a achizitiei. 
(2) ExecutantuJ are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, 
instalatiile, ecbipamentele ~i toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de 
~i pentru contract. 
10.2 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru confonnitatea, stabilitatea ~i siguranta tuturor 
operatiunilor executate pe ~antier precwn ~i pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 
prevederilor ~i a reglementarilor legii privind calitatea fn construct.ii. 
(2) Executantul are obligafia de a utiliza m mod rezonabil drumuriJe sau podurile ce comunica cu 
acestea sau sunt pe traseul ~antierului ~i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre 
traficul propriu; executantul este responsabil pentru orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit 
art. 2 ~i 14 -17 din OG nr. 43/1997, republicata ~i modificata) m executarea contractului, prin 
acpunile sau inactiunile sale, precwn ~i de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG 
nr. 195/2002). 
(3) Toate activitatile ce trebuie realizate in derularea contractului se vor desra~ura in confonnitate cu 
prevederile caietului de sarcini al procedurii precum ~i cu cele ale "Normativului privind 
administrarea, exploatarea, 1ntrepnerea ~i repararea drumurilor publice" - indicativ A.N.D. 554-
1994. 
10.3 - (1) Executantul are obligatia de a respecta ~i executa dispozitiile achizitorului, referitoare Ja 
lucrarile coman.date. In cazul m care executantul considera ca dispozitiile achizitorului swit 
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, fn scris, fara ca obiectiile 
respective sa 11 absolve de obligatia de a executa dispozitJ.ile primite, cu exceptia cazului in care 
acestea contravin prevederilor legale. 
(2) in cazul In care respectarea ~i executarea dispozipilor prevazute la alin.(1) determina dificultati in 
executie care genereazli costuri supJimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului. 
10.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fatii de reperele date de 
achizitor precum ~i de fumizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor ~i resurselor 
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective. 
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare 1n pozipa, cotele, dimensiunile 
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, 
pe cheltuiala sa, cu excepµa sitwqiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte 
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furnizate de achizitor prin reprezentantii sai. Pentru verificarea trasarii de catre achizitor prin 
reprezentantii sai, executantul are obligatia de a proteja ~i pastra cu grija toate reperele, bomele sau 
alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor. 
10.5 Pe parcursul executiei lucrarilor ~i a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia: 

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe ~antier 
este autorizatA ~i de a mentine ~tierul (amt timp cat acesta este sub controlul sau) ~i 
lucrarile (atat timp cfrt acestea nu sllllt finalizate ~i ocupate de catre achizitor) in starea 
de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura ~idea intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 
ingradire, alarma ~i paza, c§nd ~i unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de 
catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor; 

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul ·pe ~i in afara 
~antierului ~i pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice 
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. 
10.6 Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 
echipamentelor ~i instalatiilor care unneaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de 
incepere a lucrarii panA la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii. 
10. 7 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor ~i a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, 
in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stfuljeni inutil sau in mod abuziv: 

i) confortul riveranilor, sau 
ii) caile de acces, prin folosirea ~i ocuparea drumurilor ~i crulor publice sau private care 

deservesc proprietaple aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va despagubi achizitorul . impotriva tuturor reclamat.iilor, actiunilor in justitie, 
daunelor~interese, costurilor, taxelor ~i cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau 1n 
legatura cu obligafja prevazuta la alin.(1 ), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
10.8 - (1) Ex.ecutantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil dmmurile sau podurile ce comunicl:i 
cu sau sunt pe traseul ~antierului ~i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul 
propriu; executantul va selecta traseele, va alege ~i va folosi vehiculele ~i va limita ~i repartiza 
incarcaturile, ill a~a fel inc§t traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea 
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe ~i pe ~antier, sa fie limitat, 1n 
masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor ~i 
podurilor respective. 
(2) in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica 

cu/sau care se afla pe traseul ~antierului, datorita transportuJui materialelor, echipamentelo1, 
instalafiilor sau altora asemenea, executantul are obligafia de a despagubi achizitorul impotriva 
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
(3) Cu excepfia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil ~i va plati 
consolidarea> modificarea sau imbunatilprea, in scopul facilitarii transportului materialelor, 
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror d.rumuri sau poduri care comunica cu sau 
care se afla pe traseul ~antierului. 
10.9 - (I) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are o bligatia: 

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe ~antier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
iii) de a aduna ~i indeparta de pe ~antier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a retine pe ~antier, pana la srar~itul perioadei de garantie, numai acele 
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul 1ndeplinirii 
obligatiilor sale in perioada de garantie. 
10.10 - Executantul se obliga de a despagubi achlzitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii ~i actiuni in justipe, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
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instalatiile sau utilajele folosite pentru sau 1n legatura cu executia lucrarilor sau incorporate 
i'n acestea; ~i · 

ii) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice naturii, aferente; 
cu exceptia situatiei in care o astfel de mca.Icare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de 
sarcini intocmit de catre achizitor. 
10.11 Executantul are obligafia de a raspunde de sernnalizara lucrfu'ilor tn conformitate cu 
prevederile Ordinului comun nr.1112/411/2000 pentru aprobarea Nonnelor metodologice privind 
conditiile de inchidere a circulatiei ~i de instituire a restriqiilor de circula}:ie in vedereaa executarii de 
lucrari in zona drumului public ~i/sau pentru protejarea drumului, em.is de Ministrul de interne ~i de 
Ministrul Transportului. 
10.12 Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Achizito~ui, la solicitarea acestuia probe 
pentru atestarea calitatii materialelor folosite la execuµa Jucrfililor.In vederea indeplinirii obiectului 
oontractului Executantul are obligatia de a utiliza materiale de calitatea prev~ta in caietul de 
sarcini. 
10.13 Executantul are obligatia de a lua, in calitate de angajator, toate masurile prevazute de Legea 
nr. 319/2006 si H.G nr. 145212006 pe toata durata de executie a lucrarilor. 

Art. 11- Obligatiile ACIDZITORULUI 
11.1 lnaw.te de inceperea lucrrui.lor achizitorul are obligafia de a emite ordinul de incepere a 
execuiiei lucrarilor. 
11.2 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantulu4 fara plata, daca nu s-a convenit 
altfel unnatoarele: 
- amplasamentul lucrarii, liber de sarcini; 
- suprafefele de teren necesare pentru depozitare ~i pentru organizare de ~antier; 
11.3 Achizitorul se obliga sa recepfioneze lucrarile executate, care fac obiectul prezentului contract, 
in confonnitate cu cele prevazute in caietul de sarcini si in comanda. 
11.4 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului ]ntreaga documentatie necesara 
pentru executia lucrarilor contractate, rara plata. 
11.5 Achizitorul are obligapa de a examina ~i nW.sura lucrarile care devin ascunse in eel mult 2 zile 
de la notificarea executantului. 
11.6 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea docwnentelor ~i a oricaror alte infonnatii 
furnizate executantului precum ~i pentru clispozitiile $i livrarile sale. 
11.7 Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate, pe baza verificarii si certificarii de catre 
reprezentantii Achi?:itorului, a situafiilor de plata insotite de documente justificative aferente, 
avandu-se in vedere lucrarile efectiv (real) executate, calitatea lucrarilor ~i celelalte criterii de 
evaluare. 
11.8 ~ (1) Achizitorul are dreptul de a controla, verifica ~i masura cantitatea de lucrari executate. 
(2) Achizitorul are dreptul de a identifica existenta echipamentelor pe teren impreuna cu Executantul. 
11.9 Achizitorul are dreptul sa coordoneze, sa asigure supravegherea tehnica, controlul, verificarea 
~i receptia lucrarilor, corespunzator, raspunzand pentru masurile dispuse. 
11.10 Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretuJ cuvenit pentru executia ~i finalizarea 
lucrarilor comandate. 

Art 12 - Sanctiuni pentru nelndeplinirea culpabili a obligatiilor. Clauza penala 
12.l- (1) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totala sau partiala, precum ~i pentru executarea 
necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile aswnate ~i/sau care 1i revin, partea in 
culpa raspwide fafa de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului 
Contract ~i legii, in rnasura in care pfu1ile nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat in culpa prin 
simplul fapt al neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale, daca nu probeaza 
existenta unei cauze care sa ii exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 

Se considera neexecutare totalii a Contractului situatia in care una dintre paqi nu i~i 
indeplineste niciuna dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin, nici chiar dupa trecerea duratei 
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prevazute in art.12.3. sau, dupa caz, art.12.4. din Contract. In interiorul tennenului mentionat se 
calculeaza penalitati de intarziere, potrivit Contractului. Toate celelalte situatii de neindeplinire a 
uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin reprezinta neexecutare partiala a 
Contractului. 

Se considera executare necorespzmzatoare a Contractului acea situatie in care una dintre parti 
nu isi indeplineste una sau mai multe dintre obligatiile esentiale asumate si/sau care ii revin, ori nu isi 
indepliniste in mod repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, in conditiile calitative si de 
conformitate asumate prin Contract si/sau impuse de lege. 
(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul Contractului, pretul Contractului, 
durata Contractului, executarea Contractului (subcontractarea), documentele Contractului, obligatiile 
principale ale partilor, garantiile referitoare la contract, sanatatea si securitatea muncii, protecti.a 
mediului, legislatia, reglementarile si standardele tehnice, de calitate, de mediu, de personal etc. 
aplicabile, protectia patrimoniului cultural, alte clauze care protejeaza interesul public aferent 
contractului de achizitie in cauza. 
(3) Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre Beneficiar se face, la alegerea Beneficiarului, prin 
deducerea din valoarea Contractului a daunelor-interese moratorii si/sau compensatorii, prin 
retinerea garanpei de buna execulie sau prin unnarire in conditiile legii. 
(4) Pentru obligatiile neindeplinite din cauza incalcarii sustinerii la cares-a angajat, tertul sustinatot· 
va raspunde in solidar cu Executantu1. 
12.2 Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor aswnate si/sau care ii revin, 
Executantul datoreaza Beneficiarului, cu titlu de penalitati pentru intarziere, o suma in cuantum de 
0, 1 % pentru fiecare zi de dupa scadenta, calculata la valoarea lucrarilor executate cu intarziere, pana 
la indeplinirea obligatiei. 
12.3 Pentru neplata la termen a facturilor, Achizitorul datoreaza Executantului o suma, cu titlu de 
penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de dupa data scadentei surnei facturate, in cuantwn de 0, 1 % 
din valoarea facturii neonorate in termen, pana la achitare. 
12.4 - (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, Executantul are 
obligatia de a plati Beneficiarului, cu titJu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 20 % din 
valoarea totala a Contractului exprimata la art.5 din acesta. 
(2) In cazul in care executarea este numai partiala, dar este corespwizatoare, suma datorata potrivit 
alin. 1 se calculeaza proportional cu nivelul Lucrarilor neexecutate. Daca nu se poate stabili proportia 
neexecutarii Contractului ori pentru executarea totala, dar necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
Beneficiarului daune compensatorii in cuantum de 10% din valoarea totala a Contractului, inclusiv,. 
daca este cazul, a actelor aditionale la acesta. 
(3) In cazul in care executarea este partiala si, totodata, necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
Beneficiarului , cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15 % din valoarea totala a 
Contractului, inclusiv, daca este cazul, a actelor sale aditionale. 
(4) In situatiile prevazute la alin. 1, 2 si 3 din prezentul articol, Beneficiarul nu este dator sa probeze 
existenta si/sau intinderea prejudicului suportat ( caracteml indemni tar al clauzei penale). 
Contravaloarea cotei procentuale prevazute la alin. 1, 2 sau, dupa caz, 3 din prezentul articol se 
deduce din valoarea Contractului. 

Art.13 - Garantia de buna executie a contractului 
13.1. - (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este in procent de 10 % din valoarea 
tara TV A a contractu1ui subsecvent, respectiv suma de 6.386 lei . 
Forma de constituire: 
- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis 1n condipile legii de o societate 
bancara, in conditiile art. 40 - alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, care devine anexa la contract, 
prevederile art. 36 alin. (3 - 5) din H.G. nr. 39512016 aplicandu-se corespunzator, 
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a 
contractului, in conditiile art.40 - alin (3 - 9). 
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(2) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, executantul are 
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreda Statului din cadrul organului fiscal competent in 
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia acbizitorului. Suma initiala care se 
depune de catre executant 1n contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% 
din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze ac-est 
cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate ~i cuvenite executantului pana la 
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire, respectiv 
10%. Executantul va 1nscrie distinct pe facturile emise, cuantumul garantiei de buna executie si 
contul in care acesta va fi virat. 
(3) Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la 
data semnarii contractului subsecvent, de catre ambele pfu1.i. 
13.2. - (1) In situatia in care plirtile convin prelungirea termenului de executie pentru orice motiv 
(inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna 
executie, in maxim 3 zile de la data intrarii 1n vigoare a actului aditional. 
(2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe 
perioada de prelungire a termenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de receptie. 
13.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garanpei de buna executie, oricand pe 
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care 
executantul nu i~i indepline~te din culpa sa obligapile asumate prin CON1RACT. Anterior emiterii 
unei pretentii asupra garanpei de buna executie achizitorul are obligapa de a notifica pretentia atat 
executantului, cat ~i emitentului instrumentului de garantare, preciz§:nd obligatiile care nu au fost 
respectate, precum ~i modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna 
executie, partial sau total, executantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza rapo1iat la restul 
ramas de executat. 
13.4 Achizitorul se obliga sa restituie garanpa de buna executie a contractului in conditiile prevazute 
la Art. 42 alin(4) din HG 395/2016. 
13.5 Garantia se elibereaza pe baza de cerere la care se anexeaza procesul verbal la tenninarea 
lucrarilor, respectiv procesul verbal de receptie finala a lucrarilor. 
13.6- Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor 
in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile 
Executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor prevazute la art. 4 din 
contract, din vina Executantului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul 
produs Achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Executantul este 
obligat sa-1 despagubesca pe Achizitor integral si intocmai. 

Art. 14 - incepe1·ea §i executia lucra1·ilor 
14.1 Executantul are obligatia de a incepe efectuarea operatiunilor specifice prevazute in caietul de 
sarcini la ordinul scris al Achizitorului. Lucrarile se efectueaza pe baza programului saptaminal/lunar 
transmis de autoritatea contractanta. 
14.2 in cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu i~i 
indepline~te indatoririle prevazute la 10.1, alin (1 ), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze 
executantului un te1men pana la care activitatea sa intre in n01mal ~i sa 11 ave11:izeze ca, in cazul 
neconformarii, la expirarea tennenului stabilit 1i va rezilia contractul. 
14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea des~urarea executiei lucrru:ilor ~i de a stabili 
confonnitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a 
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, 
~i anume responsabilul tehnic cu executia din paitea executantului ~i dirigintele de ~antler sa~ daca 
este cazul, alta persoana fizica saujuridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca> in 
ateliere, depozite ~i oriunde i~i desr~oara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 
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14.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile ~i 
testarile materialelor folosite la executia lucrarilor precum ~i conditiile de trecere a receppei 
provizorii ~ a receppei finale ( calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract. 
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele ~i materialele necesare pentru 
verificarea, masurarea ~i testarea lucrarilor. Costul probelor ~i incercarilor, inclusiv manopera, revin 
executantului. 
(3) Probele neprevazute ~i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse 
in opera vor fi suportate de executant daca se dovede~te ca materialele nu sunt corespunzatoare 
calitativ sau ca manopera nu este 1n conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, 
achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

Art. 15 - .intarzierea ~i sistarea lucririlor 
15.1 in cazul in care: 

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau 
ii) conditiile cllmaterice exceptional de nefavorabile; sau 
iii) oricare alt motiv de intfu"ziere care nu se datoreaza executantului ~i nu a survenit pri:r 

tncalcarea contractului de catre acesta, 
tndreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricaret· 
pa.qi a acestora. 

Art. 16 - Finalizarea lucririlor 
16.1 Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor. prevazut a fi finalizat intr-un 
termen, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii 
lucrarilor. 
16.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligapa de a notifica, in scris, achizitorului ca 
sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. 
(2) Pe baza situa1iilor de lucrari executate confirmate ~i a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul 
va aprecia daca sunt intrunite condi1iile pentru a convoca comisia de receptie. 
16.3 Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentatia de executie ~i cu reglementarile 1n vigoare. In funcpe de 
constatarile !acute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. 
16.4 - (1) Receptia lucrarilor se efectueaza in conformitate cu Regularnentul privind efectuarea 
recep1iei lucrarilor de intretinere si serviciilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice-. 
Indicativ AND 514/2000. 
16.5 Executantul se obliga sa raspunda pentru viciile ascunse ale materialelor procurate si utilizate 
de acesta in vederea indeplinirii obiectului contractului, si pe cele ale lucrarii, dupa ce a fost 
receptionata de catre Achizitor. 

Art. 17 - Receptia lucrarilor 
17.1 Lucrarile ce fac obiectul prezentului contract se receptioneaza conform Indicativ AND 
514/2000 privind Regularnentul de efectuare a receptiilor lucrarilor si serviciilor de intretinere si 
reparatii curente la drumurile publice. 

Art. 18 - Modalititi de plata 
18.1 Achlzitorul se obliga sa plateasca pretul lucrarilor executate tn termen de eel mult 30 de zile de 
la primirea facturii de catre acesta, dupa cum unneaza: 

pentru facturile emise ~i comunicate autoritafii contractante pana la data de 14 ale lunii 
inclusiv, plata se face in intervalul 24-30 ale lunii; 
pentru facturile enlise ~i comunicate autoritatii contractante 1ncepand cu data de 15 a :fiecarei 
luni, plata se va face 1n intervalul 24-30 ale lunii unnatoare. 

18.2 Plata lucriirilor se face periodic, in conformitate cu situatiile de lucrari insusite de Achizitor. 
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18.3 (1) In vederea efectuarii platii lucrarilor executate se vor trimite ]a Achizitor urmatoarele 
documente: 

factura; 
situatie de lucrari la starsitul lunii sau la sffl.rsitul lucrarii, senmat~ de executant si confirmata 
de reprezentantul Achizitorului ; 
masuratori de executie care sa cuprinda: DJ, pozitie Km si cantitAtile de lucrari executate, 
semnata de executant si care va sta la baza intocmirii situatiilor de lucrfil'i; 

Prestatiile executate se consemneaza in documentele primare, completate de executant 
Documentele primare agreate de beneficiar sunt : 

avize de expeditie 
bon cantar electronic pentru materiale 
raport GPS pentru autovehicule 
rapoarte zilnice pentru utilaje ~i echipamente 
centralizatoare de activitate 
alte documente ce pot certifica cantitatea ~i calitatea lucrarilor 

(2) Situatiile de lucrrui vor fi insotite de procesele verbale de lucrari si de certificatele de calitate 
pentru materialele folosite , buletine de incercare, verificare, masuratori si vor purta viza 
responsabilului cu calitatea. 
18.4- (1) Executantul este raspunzator de corectitudinea ~i exactitatea datelor inscrise in situatiile de 
lucrmi, plata sau facturi ~i se obliga sa restituie sumele incasate in plus, calculate in mod eronat. 
(2) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii ~i ale contractului de 
achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga tennenul de plat~ daca Beneficiarul sesizeaza 
Executantul despre neregulile constatate in interiorul termenului de plata. Un nou termen de plata va 
curge de la confirmarea primirii de catre Beneficiar a noii facturi prezentate de catre Executant, 
completata cu date corecte, potrivit legii ~i contractului. 
18.5 Luera.rile executate in afara celor prevazute, sau tara dispozitia achizitorului, precum si cele 
care nu respecta prevederile contractului, tara a exista in acest sens o dispozitie scrisa a achizitorului, 
nu vor fi platite Executantului. 
18.6 Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans. 
18.7 Plata facturii finale se va face, dupa verificarea ~i acceptarea situatiei de plata definitive de catre 
achizitor. Daca verificarea se prelunge~te din difeti.te motive, dar, in special, datorita unor eventuate 
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi pJatita imediat. 
18.8 Contractul nu va fi considerat tenninat pana cand procesul-verbal de receptie a Jucrarilor nu va 
fi semnat de comisia de receptie, care confirm.a ca lucrarile au fost executate conform contractului. 

Art. 19 - incetarea contractului 
19.1 Prezentul contract inceteaza in conditiile legii, in unnatoarele cazuri: 

a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
b) la ln.deplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor 

contractante; 
d) in caz de forta majora; 
e) prin denuntare unilateral a de catre Achizitor in cazul ill care Executantul nu face dovada 

constituirii garanfiei de bun~ executie in tennenul ~i conditiile contractuale. 
t) - Prezentul contract inceteaza in confonnitate cu dispozitiile dreptului comun precum ~i prin 

denuntare unilaterala In oricare dintre situatiile reglementate de art.222 a1in.(1) ~i (2) ~i art.223 alin.1 
litera a) ~i b) din Legea nr.98/2016 privind achizifiile publice. 
19.2 - (1) Achizitorul poate rezilia contractul de plin drept , dupa acordarea unui preaviz de 15 z.ile 
Executantului, in oricare dintre situatiile unnatoare, dar neJlmitandu-se la acestea, Executantul 
nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii 
contractului subsecvent de executie 1ucrari: 
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a) Executantul nu executa lucrarile confonn contractului subsecvent, caietului de sarcini ~i 
comanda; 

b) Executantul nu se confonneaza intr-o perioada de timp rezonabila, notificarii emise de 
reprezentantul Achizitorului care ii solicita remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii 
obligatiilor din contract , care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la timp a 
lucrarilor; 

c) Executantul subcontracteaza in alte conditii decat cele prevazute la art.23~ 
d) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de 

proba pe care Achizitorul il poate justifica; 
e) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului subsecvent 

de lucrari; 
f) Executantul esueaza in a fumiza garantiile sau persoana care fumizeaza garantia nu este in 

masura sa isi indeplineasca angajarnentele. 
(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractului de lucrari, Achizitorul este indreptatit 
sa execute intreaga valoare a garantiei de buna executie. 
19.3 In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate 
desfasura singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie ? 

Executantului. Raspunderea Executantului pentru intarzierile si daunele produse Achizitorului iil 
executia contractului subsecvent va subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mai 
SUS. 

19.4 La mornentul rezilierii contractului subsecvent sau la primirea notificarii in acest sens, 
Executantul va lua masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor prin forte proprii sau cu terta parte in 
functie de natura lucrarilor, astfel incat costurile aferente sa fie minime. 
19.5 De indata ce va fi posibil, dupa rnomentuJ rezilierii, reprezentantul Achizitorului va certifica 
valoarea lucrarilor si toate swnele cuvenite Executantului la data rezilierii. 
19.6 Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului 
achizitorului de a solicita constatarea nulitapi absolute a contractului de achizitie publica, in 
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral 
contractul de achizitie publica m perioada de valabilitate a acestuia in una dintre unnatoarele situatii: 

a) executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fl 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice; 

b) Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit executantului respectiv, avand in vedere o mcalcare 
grava a obligatiilor care rezulta din legislat:ia europeana relevanta ~i care a fost constatata printr-1.. 
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene. 
19.7 in situat.ia intrarii executantului m procedura insolventei, contractul se considera denuntat la 
data expirarii unui tennen de 30 de zile de la receptionarea solicitarii achizitorului privitoare la 
posibilitatea executarii obligatiilor contractuale, transmisa ill confonnitate cu art. 123 din Codul 
insolventei, daca administratorul judiciar/lichidatorul nu raspunde solicitarii. in acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 
executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

Art. 20 - Asiguriri 
20.1 - (1) Executantul va incheia, fnainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate 
riscurile ce ar putea apare privind lucriirile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, 
materialele pe stoc, personalul propriu ~i reprezentantii lln.puterniciti sa verifice, sa testeze sau sa 
receptioneze lucrarile precum ~i daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau 
juridice, contravaloarea primelor de asigurare unnand a fl suportata de catre executant din capitolul 
"Cheltuieli indirecte". 
(2) Executantul va prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare. 
20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensa1ii platibile prin 
lege, in privinta sau ca unnare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
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angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vma persoanei 
achizitorului, a agenfilor sau a angajatilor acestora. 

Art. 21 - Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva 
incendillor. 
21.1 - (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, 
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de 
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.) si de munca, procedeelor tehnologice utilizate, sau de 
catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru antreprenorul general 
(subcontractanti), in confonnitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 
si a Nonnelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, 
precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului. 
(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea 
desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, confonn 
prevederilor legale si se va inregistra cu acesta Ia Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a 
produs evenimentul. 
(3) Lucrarile de intretinere se vor executa cu respectarea intocmai de catre personalul Executantului, 
a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor, functie de tipul 
lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate. 
21.2 Pentru activitatile pe care le desfasoara, ExeCU;tantul este singurul responsabil de respectarea 
legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor. 

Art. 22 - Amendamente 
22.1 - In cazul in care se aduc modificari contractului subsecvent de executie, acestea trebuie sa 
respecte prevederile Art. 221 si ale Art. 222 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, 
precum si ale Articolelor 164 si 165 din HG nr. 395/2016. 
22.2 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului subsecvent, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante care 
Iezeaza interesele comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractului. 
22.3 - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului 
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia ofertantul 
a fost declarat castigator in unna finalizarii procedurii de atribuire. 

Art. 23 - Subcontractanti 
23.1 - Executantul nu are dreptul de a incheia contracte cu subcontractanti nedeclarati in cadrul 
ofertei sau fara acordul Achizitorului. 
23.2 - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. 
23.3. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate 
cu subcontractantii desemnati 
(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele 
incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract. 
(3) Contractele incheiate intre contractant ~i subcontractantii trebuie sa conp_na obligatoriu, eel putin 
urmatoarele elemente: 

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b) nwnele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti. 

23.4 - (1) Autoritatea contractanta efectueaza plati corespunzatoare pfiltii/partilor din contract 
indeplinite de catre subcontractantii propu~i in oferta, daca ace~tia solicita, pentru servicii prestate 
Executantului potrivit contractului dintre Executant ~i subcontractant in confonnitate cu dispozitiile 
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legate aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest lucru ~i daca subcontractantii propu~i ~i~ 
au exprimat optiunea in acest sens. 
(2) Subcontractorii ~i vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la 
momentul introducerii acestora in contractul de achiziti.e publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti 
direct de catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta ef ectueaza plati.le directe catre 
subcontractantii agreati doar atunci c§.nd prestatia acestora este confmnata prin documente agreate de 
toate ceJe 3 parµ, respecti.v autoritate contractanta, Executant ~i subcontractant sau de autoritatea 
contractanta ~i subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea 
executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 
(3) Executantul va prezenta la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se introduc 
noi subcontractanti, contractele incheiate intre Executant ~i subcontractant/subcontractanti nomin.alizati 
in oferta sau declarati ulterior, astfel meat activitatile ce revin acestora, precum ~i sumele aferente 
prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizipe publica. 

23.S - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executantul de modul in care isi indepline"'·~ 
partea sa din contract. 
(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata·uii 
de catre Executant. 
23.6 Executantul poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din 
contract. Eventuala schimbare a subcontractantilor efectuata pe parcursul derularii prezentului contract 
nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiate si va fi notificatii supusa 
aprobarii prealabile a Achizitorului. 
23. 7 Nicioo contract de subcontractare incheiat de Executantul nu va crea raporturi contractuale intre 
subcontractant si Achizitor. 
23.8 Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, 
salariatilor acestora, ca si cwn ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor sau 
salariatilor acestuia. 

Art. 24 - Cesiunea 
24.1 Executantul poate transfera total sau partial creantele rezultate din prezentul contract. 
24.2 Cesiunea creantelor nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau 
orice alte obligatii asumate prin contract. 

Art. 25 - Forta majora 
25.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
25.2 Forta majora exonereaza pfu-tile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toatii perioada in care aceasta actioneaz.a. 
25.3 indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a foqei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau paqilor pana la aparitia acesteia. 
25.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 
~i in mod complet, producerea acesteia ~i s~ ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea 
limitarii consecintelor. 
25.5 Daca fo11a majora actioneaza sau se estimeaza ca va act.iona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte pfil"ti incetarea de plin drept a prezentului contract, 
rara ca vreuna din paqi sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

Art. 26 - Soluponarea litigiilor 
26.1 Achizitorul · ~i executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice ne1ntelegere sau disputa care se poate ivi in.tre ei in cadrul sau in legatura cu 
indeplinirea contractului 
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26.2 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~i executantul nu 
reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
soluponeze de catre instantele judecatore~ti din Romania. 

Art. 27 - Limba care guverneaza contractul 
27 .1 Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

Art. 28 - Comnnicari 
28.1 - (1) Orice comunicare intre parp, referitoare la 1ndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie imegistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul primirii. 
28.2 Comunicarile intre p8,rti se pot face ~i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 
con:firmarii in scris a primirii comunicarii. 

Art. 29 - Legea aplicabilli contractului 
29.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
Prezentul contract subsecvent a fost incheiat si semnat in data de 21111/2019 in 2 (doua) 
exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. 

Achizitor: 
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU 

Directia Economici 
Director executiv 
Ee. Liviu Miha · 

Directia de Administrare a Patrimoniului si lnvestitii 
Director executiv 

Direcpa Juridica ~i Administrape Publici Locali, 
Director executiv 
Mirela OPREA 

CONSll.Wl JUDr.,.EAN euz u 
"VIZAY i=-'E~TRli CONTRQL FINANC/AR 

PJ.F.VENTIV PROP 
Nr. P-lg:~\ v : ·O 4 D.EC. 19~~ 
OeltJ ............................... . 
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Executant: 
SC MECAN CONSTRUCT SA 

Director general 
Cristian-Valer CON 





Centralizator cantitati MA.XIME of ertate I valori maxime pentru lucrari de covoare asfaltice 
(CAM = 2,25%) 

Cant. 
Maxime 

Anull 
Denumire activitate UM (2019) Pr et (lei/UM) 

COVOARE BITUMINOASE 
Covor BAPC16 • strat grosime 4cm mo 3.100 20.60 
Covor BAPCl6 • strat grosime 5cm mo 
Strat BADPC20 to 
Astemere material J?.eogril combinat mp 

Freza rutiera (inclusiv transoort material ora 
Taiere acostamente lOOmo 
Comoletari acostamente si drumuri laterale me 
Flom.be mn 
Colmatari fisuri m 
Marcaje longirudinale km 
Piloti dirijare circulatie ora 
Semnalizare rutiera ( carucior buc 

Total fara TV A 
TVA 19.00% 
TOT AL GENERAL 

Executant: 
SC MECAN CONSTRUCT SA 
Director general 

" . 
Cristian Valer CONTIS 

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU 

Presedinte 
Petre-Emanoil NEAGU 

Valoare maxima 
Anul2 

Contract subsecvent nr.2 

63,860.00 
-
-
-
-. 
-
-
-
-
-
-

63.860.00 
12,133.40 
75 993.40 

Director executiv DAPI 
I 

• • . . 





Proiectare si executie la obiectivul <Consolidare zona alunecatoare DJ 203H, km 11+820-11+680, comuna 
Topliceni, Jud. Buzau> 

Paglna 1 din 16 

Contract de lucrari 

•• .11-~ 1/$$ 6'11; .M. ~h-~~ if}BujAu 
L l Ma _ ] _ 1£C .v ,g -

-~---- - · -
Art.1. Preambul 
in temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice s-a incheiat prezentul contract de executie lucrrui, 

intre 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA, Judetul BUZAU, prin CONSILRJL JUDETEAN 
BUZAU, cu sediul in on/fax 0238- 414,112/725507, cod fiscal 
3662495, cont trezoren eschis la Trezoreria Buzau, reprezentata 
legal prin Pre~edinte, P tzitor, pe de o parte 
si 
Asocierea SC Troia Premium Construct SRL - SC Creative Road Design SRL, m calitate de 
E:xecutant, avand datele de identificare dupa cum unneaza : 

1) SC Troia Premium Construct SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 6, Blv. luliu Maniu, nr.94-100, 
camera l, Bl.18, Sc.3, Et.2, Ap.92, telefon 0786323323, 
inregistrata la ORC nr.140/10668/2013, CUI: R032177290, c 
deschis la Trezoreria sector 6 Bucuresti, reprezentata legal 
Florin, in calitate de LIDER al asocierii. 

I 
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2) SC Creative Road Design SRL , cu sediul social in Bucuresti, str. Ardeleni nr.14, Camera 1, Etaj I, 
sector 2> telefon/fax 02112109080, e-mail creativeroaddesignw•yahoo.ro , 1 · 
nr.14011440012015, CUI: R035264633, reprezentata legal prin administrato 
calitate de ASOCIA T. 

Art.2. DejiniJii 
2.1 - in prezentul contract uimAtorii tenneni vor fl interpretati astfeJ; 

a. contract de achizitie publica - contractul cu titlu oneros, asirnilat, potrivit legii, actului 
admiriistrativ, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe autoritati 
contractante, care are ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; 

b. achizitor ~i executant - partile contractante, a~a cum silltt acestea numite in prezentul contract; 
c. amplasamentul lucrarii - locul wide executantu1 executa Iucrarea; 
d. cerinte ale achizitorului - caietul de sarcini/ proiectul tehnic si orice alte cerinte/ instructiuni emise 

de achizitor pe durata executarii contractului; 
e. despagu bi re generala - suma neprevazuta expres in contract, care este acordata de catre 

instanta de judecata sau este convenita de catre parti ca si despagubire platibila part.ii prejudiciate in urma 
incalcarii contractului de catre cealaltA parte; 

f. documente ale executantului - documentele tehnice incluse in cerintele achizitorului, 
documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari (acorduri, avize etc.), 
calculele, fi~ierele, programele de computer si alt software, plan~e, manuale pentru exploatare si intretinere, 
modele si alte documente tebnice(daca exista), care se afla in custodia si grija executantului pana la data 
preluarii acestora de catre achizitor; 

g. forta majora - un eveniment mai presus de controlul part.ilor, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevlizut la momentul 1ncheierii contractului ~i care face imposibila executarea ~i, 
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, 
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca unnare a unei carantine, ernbargou, 
enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majorli un eveniment asemenea celor 



Proiectare si executie la obiectivul <Consolidare zona alunecatoare DJ 203H, km 11+520-11+680, comuna 
Topficen~jud.Buzau> 

Pagina 2 din 16 
de mai sus care, rara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor 
uneia din pm-ti. 

h. garantie de buni execufie - garantia care se constituie de catre executant in scopul asigurarii 
acbizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului; 

i. ordin - orice instructiune sau dispozitie emisa de achizitor catre executant privind executia 
lucrarilor; 

j. penalitate contractuala - despagubirea stabilita in contract ca fiind platibila de catre una din parti 
catre cealalta parte, in caz de neindeplinire sau indeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din contract; 

k. perioada de garahtie a lucririlor - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la tenninarea 
lucrarilor si data receptiei finale, a carei durata se stabile~ prin contract; 

1. pret al contractului - pretul platibil executantului de cAtre achizitor, in baza contractului, pentru 
!ndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract; 

q . receptie finala - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie; 
r. recepjie la terminarea lucrariJor - receptia efectuata la terminarea cornpleta, a lucrarilor unui 

obiect sau a unei parti din constructie, independenta care, poate fi utilizata separat; 
s. ~aotier - locul in care vor fi executate lucrarile, unde se vor livra echipamentele, rnaterialele si 

oricare alte locuri prevazute in contract ca fiind parte componenta a ~tierului; 
t. utilaje ale executantului - aparatele, ma~inile, vehicule si alte asemenea necesare pentru executia 

si tenninarea lucrarilor, respectiv remedierea oricaror defectiuni; 
u. zi - zi calendaristica; an - 365 zile. 

Art.3. lnterpretare 
3.1 - in prezentul contract, cu exceptia unei prevedeti contrare cuvintele la fonna singular vor include 

fonna de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire Ia zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica 

in mod diferit. 
3.3 - Clauzele ~i expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. 

Art-4. Obiectul principal al contract11lui 
4.1 - Executantul se obliga la : 
- prestarea serviciilor de proiectare s1 mginerie ( elaborarea proiectului tehnic, !ntocmirea 

documentatiilor tehnico-economice aferente, asistenta tehnica pe timpul lucrarilor) prin colaborarea cu 
asociatul I subcontractantul SC Creative Road Design SRL. 

- executarea lucrarilor de constructii drumuri, finalizarea ~i remedierea oricaror defecte ale acestora, 
aferente obiectivului <Consolidare zona alunecatoare DJ 203H, km 11+520-11+680, comuna 
Topliceni, jud. Buzau>. 
conform ofertei prezentate, anexa la contract, in tennenul de executie ofertat si in confonnitate cu obligatiile 
asumate prin prezentul contract. 
Art.5. PreJul contractu/ui 
5.1 - Pretul maxim convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, este 
de 4.899.765,11 lei, la care se va adauga TVA conform legislatiei in vigoare la data facturarii. 

- investitia de baza = 4.714.840,11 lei Iara TVA, din care organizarea de santier = 25.139,26 lei f'ara 
TVA. 

- serviciile de proiectare si asistenta tehnica = 184.925 lei fara TVA, din care serviciile de asistenta 
tehnica = 30.000 lei fara TV A. 
5.2 - Ajustarea pretului contractului este pennisa doar in conditiile prevazute la Art.164 (4) din HG 
395/2016. Pe toata perioada acordului-cadru, in cazul calculului manoperei, se vor utiliza cotele procentuale 
ale impozitelor si contributiilor sociale de orice fel, valabile si incidente la momentul intocmirii situatiilor 
de plati. In cazul in care intervine pe plan legislativ, o modificare a cotelor de impozitare (ex. TVA, impozit 
pe profit/venit, etc), prestatorul va actualiza structura devizului care a stat la baza intocmirii propunerii 
financiare, in mod corespunzator (crescator/descrescator). 
Art.6. Durata contractului 
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6.1 - Prezentul contract opereaza valabil lntre pfu"ti, de la data semn~rii ~i-inregistrarii la beneficiar ~i 

pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv in perioada de 
garanrie a lucrarilor. 
Art. 7. Executarea contract11lui 

7 .1 - Durata de executie a contractului este de 7 luni, din care: 
- Activitatea de proiectare : 85 zile de la data inregistrarii contractului la autoritatea contractanta; 
- Executia lucrarilor va incepe prin emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. Ordinul de _incepere a 

lucr&-ilor de executie se va elibera doar dupa avizarea documentatiei de catre Consiliul Tehnico - Economic 
al Consiliul Judetean Buzau. 
Art.8. Documentele contractului 

8.1 - Documentele contractului sunt, dupa caz: 
a) expe.rtiza tehnica si D.A.L.I; 
b) caietul de sarcini 
c) propunerea tehnica ; 
d) propunerea financiar~; 
e) acordul de asociere/subcontractare pentru serviciile de proiectare si asistenta tehnica pe timpul 

lucrarilor, incheiat cu SC Creative Road Design SRL . 
f) acte aditionale, daca pa.rtile vor semna astfel de documente, pe timpul derularii contractului; 
g) alte documente care fac parte din contract 
8.2. In cazul in care pe parcursul executiei Jucrarilor se constatA discrepante 1ntre prevederile caietului 

de sarcini aferent procedurii de achizitie publica ~i oferta tehnicatfinanciara, prevaleaza prevederile caietului 
desarcini. 
Art.9. Standarde 

9.1 • Lucrarile executate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului vor respecta 
standarclele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica si vor fi in 
confonnitate cu cerintele din caietul de sarcini si cu nonnele, normativele si standardele in vigoare. 
Art.] O. Protec/ia patrimoniului cu/t11 ral naJional 

10. I - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre pfil"ti, ca fiind 
proprietatea absoluta a achizitorului. 

10.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precaupile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare 
alte persoane sa nu 1ndep~eze sau sa deterioreze obiectele prevazute Ja clauza 10.1, iar imediat dupa 
descoperirea ~i lnainte de lndepartarea Ior, de a in~iinta achizitorul despre aceasta descoperire ~i de a 
i'ndeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepa.rtarea acestora. Daca din cauza unor astfel de 
dispozitii, executantul sufera 1ntarzieri ~i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, paqile vor 
stabili: 

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare. care se va adauga la pretul contractului. 

Art.11. Obliga/iile principale ale executantului 
11.1. (1) Executantul are obligatia de a e]abora documentatia tehnico·economica/documentatia de 

avizare, de a executa, finaliza si remedia orice defeqiuni ale lucrarilor executate In baza documentatiei, 1n 
confonnitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract 

(2) Executantul are obliga1ia de a furniza echipamentele si documentele specificate in contract, precum 
si tot personalul necesar, bunurile, consumabilele si alte produse sau servicii necesare executiei, finalizarii 
lucrarilor si remedierii tuturor erorilor/defectiunilor constatate la documentatia tehnico 
economicWdocumenta;ia de avizare si/sau a lucrarilor executate. 

11.2. Executantul are obligatia de a executa lucrarile conform proiectului tehnic ( expertiza telmica si 
D.A.L.I, piese desenate, liste cu cantitati de lucrari, deta1ii de executie) verificat de verificatori atestap 1n 
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare. 

11.3. Executantul va transmite spre aprobare, oricand sunt cerute de catre reprezentantul/reprezentantii 
achizitorului, detalii referitoare la masurile si metodele pe care acesta le propune spre a fi ad.optate pentru 
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executarea lucrarilor. Nu va fi admisa nicio modificare a acestor masuri sau metode fara ca acest lucru sa fie 
supus in prealabil aprobarii achizitorului. 

11.4. Executantul · are obligatia de a asigura, 1n confonnitate cu prevederile contractului sau cu 
instructiunile reprezentatului achizitorului, conditii corespunzatoare destasurarii activitatii atat pentru 
personalul propriu cat si pentru personalul autoritatilor publice. 

11.5.(I) Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, 1ncarcarea, transportul, asigurarea, primirea, 
descarcarea, depozitarea si protejarea tuturor bunurilor si materialelor necesare executiei Jucrarilor; 

(2) Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despagubiri pentru daunele, pierderile si 
cheltuielile (incJusiv taxele si cheltuielile legate) care rezulta din transportul bunurilor. 

11.6. Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea si 1ntretinerea 
lucrarilor conform prevederilor din proiect. 

Art.12.1 Proiectarea 
12.1. Executantul are obligatia de a realiza proiectarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract cu 

proiectanti calificati, ingineri sau alti profesionisti, care corespund cerintelor mentionate in caietul de sarcini 
I tema de proiectare. 

12.2. Executantul va garanta ca proiectantii sai au experienta si capacitatea necesara pentru proiectare. 
12.3. Executantul 1si asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor sai de a participa la 

discutii cu achizitorul si/sau reprezentantul/reprezentantii achizitorului, ori de cate ori este necesar, pe 
parcursul derularii contractului si pana la data expirarii garantiei de buna executie a contractului. 

12.4. La realizarea proiectului tehnic, executantul raspunde de indeplinirea obligatiilor principale 
referitoare la calitatea constructiilor, astfel: 
a) precizarea categoriei de importanta a constructiei; 
b) asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale, cu respectarea 

reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale; 
c) elaborarea instructiunilor tehnice privind execU1ia, exploatarea, intretinerea si reparatiile lucrarilor. 
d) stabilirea fazelor de execupe determinate pentru lucrarile executate corespunzator exigentelor de 

perfonnant~ esentiale si participarea pe santier la verifirarile de calitate legate de acestea; 
e) stabilirea modului de solutionare a defectelor aparute In executie din vina sa, la lucrarile la care 

trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale, precum si 
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa 1nsusirea acestora de catre specialistul verificator de 
proiecte. 

12.5. Executantul are obligatia de a elabora un proiect tehnic coerent si conform cu cerintele din 
specificatiile tehnice si pJansele fumizate de achizitor, potrivit documentatiei de atribuire care a stat la baza 
incbeierii prezentului contract. 

12.6. Executantul are obligatia de a elabora proiectul in conformitate cu standardele tehnice si 
prevederile legale referitoare la proiectarea lucrarilor de constructie si a celor referitoare la mediu 
inconjurator. 

12.7.Daca pe parcursul derularii contractului intervin modificari ale standardelor si/sau legislatiei 
aplicabile la elaborarea proiectului, executantul va instiinta achizitorul si (daca e cazul) va transmite 
propuneri pentru aplicare/actualizare. 

12.8. Jn situatia in care, potrivit prevederilor art 12.7, achizitorul decide ca se impune aplicarea noilor 
reglementiiri, propunerile pentru aplicare vor face obiectuJ unui act aditionaJ, semnat de partile contractante 
cu respectarea prevederilor legale in materie, la data incheierii acestuia. 

12.9. Executantul are dreptul de a furniza succesiv informatii pe paqi de proiect cu conditia ca fiecare 
parte inaintata sa fie completa in asa fel incat sa poata fi analizata si aprobata de achizitor separat, ca parte 
integranta a intregului proiect de executie al lucrarilor. 

12.10. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate aspectele privind proiectarea lucrarilor respectii 
cerintele impuse de catre achizitor si va fi responsabil pentru proiectarea Iucrarilor la un standard ce poate fi 
verificat de catre reprezentantul/reprezentantii achizitorului care actioneaza in calitate de verificator de 
proiecte. 
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12.11. Executantul are obligatia de a participa la 1ntocmirea caqii tehnice a oonstructiei si la receptia 

lucrarilor executate. 
Art.13. Execufia lucriirilor 

13.l. Executantul are urm~toarele obligatii: 
a) de a incepe executia lucrarilor numai dupa obtfilerea autorizatiilor in oonditiile legii si numai pe baza 

proiectelor verificate de verificatorul de proiecte autorizati in conditiile legii; 
b) asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale, prin personal 
propriu si responsabili tehnici cu executia atestati, precum si prin sistemul propriu de calitate conceput 

si realizat; 
c) convocarea Inspectoratului de Stat in Constructii Buzau, care trebuie sa participe fa asigurarea 

conditiilor necesare verificarii lucrarilor ajunse 1n faze determinante ale executiei, precum si executarea 
acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor; 

d) solutionarea lipsurilor, neoonformitatilor, defectelor si neconcordantelor aparute 1n fazele de executie 
numai pe baza solutiilor stabilite de executant cu acordul achizitontlui; 

e) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si procedeelor prevazute in proiect, certificate sau 
pentru care exista argremente tehnice, care conduc la realizarea exigentelor de performanta esentiale. 
Produsele si procedeele prevazute in proiect pot fi lnlocuite cu altele care indeplinesc conditiile precizate, 
numai pe baza solutiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului; 

f) respectarea proiectelor si a detaliilor de execu;ie pentru realizarea nivelului de calitate corespunz~tor 
exigentelor de perfonnanta esentiale; 

g) sesizarea, in tennen de 24 de ore, a lnspectiei de stat In constructii, lucrari publice, urbanism si 
amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in cazul 
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor; 

h) supunerea la receptie numai a lucrarilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat 
achizitorului documentele necesare lntocmirii cfil1ii tehnice a constructiei; 

i) aducerea la mdeplinire in termenele stabilite, a masurilor depuse prin actele de control sau prin 
documentele de receptie a lucrarilor de constructii; 

j) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa atat 1n perioada de 
executie, cat si in perioada de garanpe stabilita potrivit legii; 

k) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initial!, Ia terminarea executiei lucrarilor. 
13.2. Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, 

instalatiile, ecbipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si 
pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in 
contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 

13.3.Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor 
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea m construcpi. 

13.4.Executantul are obligatia de a pastra, pe santier, o copie a prezentului contract, un exemplar al 
docwnentatiei de executie, modificarile si alte comunicari emise potrivit prevederilor prezentului contract in 
vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat 1n Constructii precum si de catre persoane autorizate de 
achizitor, la cererea acestora. 

13.5. (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, 
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considera ca dispozitiile 
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii tn scris, Iara ca 
obiectiile respective sa ii absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care 
acestea contravin prevederilor legale. 

(2) in cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(I) determina dificultati tn 
executie care genereaza cheltuieli suplimentare, atunci aceste cheltuieli vor fi acoperite de achizitor. 

13 .6. Executantul are obligatia de a intocmi documentele necesare in vederea obtinerii de catre achizitor 
a tuturor aprobarilor pentru obtinerea autorizatiilor necesare pentru executarea lucrarilor si orice alte 
aprobari descrise In caietul de sarcini. 
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13.7. Executantul are obligatia de a 1ntocmi documentatia necesara ohtinerii de catre achizitor a 

autorizatiilor, licentelor si aprobarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru proiectarea, 
executia, tenninarea Jucrarilor si remedierea oricaror defecpuni. Executantut va despagubi achizitorul si il 
va proteja lmpotriva consecintelor datorate nelndeplinirii acestor obligatii. 

13.8. (a) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, 
precum si de fumizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare 
indeplinlrii responsabilitatii respective. 

(b) In cazul in care, pe parcursul executiei Jucrarilor, survine o eroare 1n pozitia, cotele, dimensiunile 
sau aliniamentul oricarei pfil1i a lucriirilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatatA, pe 
cheltuiala sa. 

13.9. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii defectelor calitative, executantul are obligapa: 
a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezen¢ pe santier este 

autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat 
acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol 
pentru respectivele persoane; 

b) de a procura si de a tntretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 'ingradire, 
alanna si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati 
competente, in scopul proteja.rii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor; 

c) de a lua toate masurile necesare pentru respectarea prevederilor legate privind protectia mediului pe 
si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprieta{ilor publice 
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori genenqi de metodele sale de lucru. 

d) de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafatli si deseurile rezultate in unna activitatilor proprii 
nu vor depasi valorile admise de prevederile legale In vigoare. 

13.10. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute In executia lucrW-ilor din vina sa, in 
vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea 
defectelor vor fi verificate si aprobate de reprezentantul/reprezentantii achizitorului. Executantul nu va fi 
indreptatit la ajustarea pretului contractului sau la prelungirea perioadei de executie pentru remedierea 
defectiunilor apiirute din vina sa. 

13.11. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de lncepere a 
lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii. 

13.12. (l) Executantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra 
respectarea cerintelor prezentului contract, sistemul care va fi in conformitate cu detaliile prevazute in 
Caietul de sarcini. Achizitorul sau reprezentantul/reprezentantii achizitondui, va avea dreptul sa auditeze 
orice aspect al sistemului calitatii. 

(2) Detaliile tuturor procedurilor si documentele de conformit.ate vor fi transmise achizitorului m scopuJ 
infonniirii acestuia, inainte de lnceperea fiecarei etape de proiectare sau executie. La emiterea unui 
document de natura tehnica adresat achizitorului sau reprezentantul acestuia, este necesar ca pe documentul 
respectiv sa fie inscris acceptul prealabil al executantului. 

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera executantuJ de nici una clin sarcinile, 
obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor prezentului contract. 

13.13. (1) Pe parcursul executiei Jucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia de 
a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drnmurilor si cailor publice sau private care deservesc 

proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va despagubi achizitorul ilnpotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daune1or

interese, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in tegatura cu obligatia prevazuta 
la alin.( 1) pentru care responsabilit.atea revine executantului. 

13.14. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu 
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cAtre traficul propriu 
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sau al oricllruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, 
va limita si repartiza incarcaturile, 1n asa fel inciit traficul suplimentar ce va rezulta In mod inevitabil din 
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, s3 fie limitat, 
1n masura 1n care este posibil, astfel )neat sA nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor 
respective. 

(2) in cazul ill care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau 
care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora 
asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul 1mpotriva tuturor recJamatiilor privind 
avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil si va 
plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, 
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care 
se afla pe traseul santierului. 

13.15. (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 
a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, ecbipamente, instalatii, surplus de materiale; 
c) de a aduna si indepmta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care 

nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a re1ine pe santier, pana la sf'arsitul perioadei de garanpe, numai acele 

materiale, echipamente, instalatii sau Jucrari provizorii, care ii sunt necesare 1n scopul indeplinirii 
obligatiilor sale 1n perioada de garantie. 

13.16. Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, 
ivite intr-un interval de 10 ani (Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea 1n construc~i, cu 
modificarile si completarile ulterioare) de la receptia lucrarii si, dupa 1mplinirea acestui termen, pe toatli 
durata de exjstenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca unnare a nerespectarii proiectelor 
si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii. 

13.17. Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul irnpotriva oricaror: 
a) reclamatii si actiuni 1n justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectualli 

(brevete, nume, marci 1nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele 
folosite pentru sau 1n legatura cu executia lucrarilor sau incorporate 1n acestea; si 

b) daune-interese, truce si cheltuieli de orice natura, cu exceptia situatiei in care o astfel de 1ncfilcare 
rezulta din respectarea cerintelor caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 
Art.14. ObligaJiile achizitorului 

14.1 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, :fara plata, daca nu s-a convenit 
altf el, amplasamentul lucrarii, lib er de orice sarcina. 

14.2 · Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului 1ntreaga documentatie necesara 
pentru executia lucrarilor contractate, Iara plata. 

14.3 - Achizitoru1 are obligatia de a examina §i masura lucrarile care devin ascunse in eel mult 5 zile de 
la notificarea executantului. 

14.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor ~i a oricaror alte informatii 
furnizate executantului precum ~i pentru dispozitiile ~i livrarile sale. 
Art.15. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabila a obliga/iilor 

15 .1- (I) Pentru neexecutarea la tennen, neexecutarea lotala sau partial a, precum ~i pentru executarea 
necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate ~i/sau care ii revin, partea 1n cuJpa 
raspunde fata de cealalta parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului contract ~i legii, in 
masura in care parple nu au convenit altfel. Debitorul este prezumat in culpa prin simpJul fapl al 
neindeplinirii sau lndeplinirii necorespunz~toare a obligatiilor sale, daca nu probeaza existenta unei cauze 
care sail exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 

Se considera neexecutare totalii a contractului situatia in care una dintre parti nu i~i lndeplineste 
niciuna dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin. In interiorul termenului mentionat se calculeaza 
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penalitati de intarziere, potrivit contractului. Toate celelalte situatii de neindeplinire a uneia sau mai multora 
dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin reprezinta neexecutare partiala a contractului. 

Se considera executare necorespunzatoare a contractu/ui acea situati.e in care una dintre parti nu isi 
indeplineste Wla sau mai multe dintre obligatiile esentiale asumate si/sau care ii revin, ori nu isi indepliniste 
in mod repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, in conditiile calitative si de conformitate 
asumate prin Contract si/sau impuse de lege. 

(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul contractului, pretul contractului, 
durata contractului, executarea contractului (inclusiv subcontractarea), documentele contractului, obligatiile 
principale ale partilor, garantiile referitoare la contract, sanatatea si securitatea muncii, protectia mediului, 
legislatia, reglement.arile si standardele tehnice, de calitate, de mediu, de personal etc. aplicabile, protectia 
patrimoniului cultural, alte clauze care protejeaza interesul public aferent contractului de achizitie in cauza. 

(3) Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre Beneficiar se face, la alegerea Beneficiarului, prin 
deducerea din valoarea contractului a daunelor-interese moratorii si/sau compensatorii sau prin urmarire in 
conditiile legii. 

15.2 -(1) Pentru neexecutarea la termenele ofertate a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, 
Executantul datoreaza Beneficiarului, cu titlu de penalitati pentru intarziere, o swna in cuantum de 0, 1 % 
pentru fiecare zi de dupa scadenta, calculata la valoarea lucrarilor executate cu intarziere, pana la 
indeplinirea obligatiei,' valoarea penalitatilor putand depasi valoarea debitului. 

(2) Daca nu se poate stabili valoarea lucrarilor executate cu intarziere, Executantul datoreaza 
Beneficiarului daune moratorii la nivelul a 0, 1 % din valoarea totala a contractului mentionata la art. 5 din 
contract pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea obligatiei, valoarea penalitatilor putand depasi 
valoarea debitului. 

15 ,3. Pentru neplata la termen a facturilor, Achizitorul datoreaza Executantului o suma, cu titlu de 
penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de dupa data scadentei sumei facturate, in cuantum de 0, l % din 
valoarea facturii neonorate in terrnen, pana la achitare. 

15.4 - (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asurnate si/sau care ii revin, Executantul are obligatia 
de a plati Beneficiamlui, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 20 % din valoarea totala a 
contractului exprimata la art.5 din acesta. 

(2) In cazul in care executarea este numai partiala, dar este corespunzatoare, sum.a datorata potrivit alin. 
1 se calculeaza proportional cu nivelul lucrarilor neexecutate. :paca nu se poate stabili proportia neexecutarii 
contractului ori pentru executarea totala, dar necorespunzatoare, Executantul datoreaza Beneficiamlui daune 
compensatorii in cuantum de 10% din vaJoarea totala a contractului, inclusiv, daca este cazul , a actelor 
aditionale la acesta. 

(3) In cazul in care executarea este partiala si, totodata, necorespwizatoare, Executantul datoreaza 
Beneficiamlui , cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum: de 15 % din valoarea totala a 
contractului, inclusiv, daca este cazul, a actelor sale aditionale. 

( 4) In situatiile prevazute la alin. 1, 2 si 3 din prezentul articol, Beneficiarul nu este dator sa probeze 
existenta si/sau intinderea prejudicului suportat ( caracterul indemnitar al clauzei penale). Contravaloarea 
cotei procentuale prevazute la alin. 1, 2 sau, dupa caz, 3 din prezentul articol se poate deduce din valoarea 
contractului. 
Art.16. GaranJia de bund execu/ie a contractu/ui 
16.1 - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 
10% din valoarea contractului Iara TV A, pentru intreaga perioada de valabilitate a acestuia, in termen de 5 
zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica, sub sanctiunea denuntarii unilaterale a 
contractului de catre autoritatea contractanta. 
(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Autoritatii executante 
de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. 
(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Autoritatea 
contractanta in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile 
Executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor din vina Executantului, ori 
in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs Autoritatii executante este mai mare 



Proiectare si executie la obiectivul <Consolidare zona alunecatoare DJ 203H, km 11+520-11+680, comuna 
Topliceni, Jud. Buzau> 

Paglna 9 din 16 
decat cuantumul garantiei de buna executie, Executantul este obligat sa despagubeasca Autoritatea 
contractanta integral ~i intocmai. 
( 4) Autoritatea contractanta se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce Executantul 
a facut dovada constituirii garantiei de buna executie in original conform alin. (1) de la prezentul articol. 
(5) Neprezentarea garantiei de buna executie in tennenul prevazut la alin. (1) are drept efect neintrarea 
in vigoare a prezentului contract si retinerea garantiei de participare. 
(6) in cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza valoarea 
acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corela1ie cu noua valoare a 
contactului de achizitie publica. 
16.2 - (I) De regula, garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument 
de garantare emis de catre o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de catre o societate de 
asigurari, in conditiile legii, care devine anexa la contract, c£ prevederilor art. 36 alin. (3)-(5) din HG 
nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile pubUce, 
aplicandu-se corespunzator. 
(2) Daca paqile convin, garantia de buna executie se poate constitui ~i prin retineri succesive din surnele 
datorate pentru facturi partiale. 
(3) in cazul prevazut la alin. (2), executantul are obligatia de a deschide un cont Ia dispozitia autoritatii 
executante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent ill. administrarea acestuia. 
( 4) Suma initiala care se depune de catre executant 'in contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (2) 
§i (3) nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica, !ara TV A. 
(5) Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta urmeaza sa 
alimenteze contul de disponibil prevazut la alin. (2) ~i (3) prin retineri succesive din sumele datorate ~i 
cuvenite executantului pana la concuren1a sumei stabilite drept garantie de buna execu1ie in contractul de 
achizitie publics ~i va ln~ti.inta executantul despre varsamantul efectuat, precum ~i despre destinatia lui. 
(6) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului prevazut la alin. (3) 
pot fi dispuse plAti amt de catre executant, cu avizul scris al autoritAtii executante care se prezinta W1itatii 
Trezoreriei Statului, c§t §i de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii executante in 
favoarea careia este constituita garantia de buna execu1ie. 
(7) Contul de disponibil prevazut la alin. (2) ~i (3) este put1i'itor de dobanda In favoarea executantului. 
16.3 - Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand 
pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, ill limita prejudiciului creat, in cazul in care 
executantul nu i~i lndepline§te din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii 
asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia amt 
executantului, cat §i emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, 
precum ~i modul de calcul al prejudiciului. in situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, 
executantul are obligatia de a rei'ntregii garantia In cauza raportat Ja restul ramas de executat. 
16.4 - ( 1) Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna execupe dupa cum 
unneaza: 
a) 70% din valoarea garantiei, 1n tennen de 14 zile de la data incheierii procesului-
verbal de receptie la tenninarea lucrarilor, daca nu a ridicat pfula la acea data pretentii asupra ei, iar riscul 
pentru vicii ascunse este minim; 
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe 
baza procesului-verbal de receptie finala. 
(2) Procesele-verbale de recep1ie la tenninarea lucrarilor ~i, respectiv, de receptie finala pot fi 1ntocmite ~i 
pentru p~qi/obiecte din/de lucrare, daca acestea sunt distincte din pW1ct de vedere fizic §i functional , 
proportional cu valciarea lucrarilor receptionate. 
Art.17. inceperea serviciilor de proiectare si executia lucrdrilor 

17 .1. Proiectarea 
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17.1.1 . - Executantul are obHgatia de a mcepe prestarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei 

tehnico-economice '.in vederea realizarii lucrarilor de la data inregistrarii contractului la autoritatea 
contractanta. 

17 .1.2. in cazul 1n care executantul sufera 1ntfilzieri ~i/sau suportA costuri suplimentare, datorate fn 
exclusivitate acbizitorului, partile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de executare a 
contractului. 

17 .1.3 - ( 1) Serviciile prestate m baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta 
a fi terminata intr-o anumita perioada, trebuie finalizate 1n termenul ofertat sau tennenul convenit de parti in 
situatii datorate in exclusivitate achizitorului, termen care se calculeazA de la data inceperii prestfil"ii 
serviciilor. 

(2) In cazul in care: 
a) orice motive de mtfilziere, ce nu se datoreaza executantului, sau 
b) alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de 
catre executant, 

indreptatesc executantul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a 
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un act aditional. 

17 .2. Executia Jucrarilor 
17.2.l. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data emiterii ordinului de incepere a 

lucrarilor. Ordinul de incepere a lucrarilor de executie se va elibera numai dupa avizarea documentatiei de 
catre Consiliul Tehnico-Economic al Consiliului Judetean Buzau. 

(2) Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire 
~idea rncepe executarea lucrarii in terrnenul stabilit de achizitor. 

(3) Neprezentarea executantului in vederea preluarii amplasamentului ~i nelnceperea executarii lucrarii 
contractate m termen de I 0 zile de la data inscrisa in ordinul de incepere al lucrarilor, poate atrage rezilierea 
contractului cu consecinta retinerii garantiei de bun! executie. 

17.2.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze si sa fie terminate in tennenul ofertat. 
17 .2.3. - ( 1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stab iii 

conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Pru1ile contractante au obligatia de a notifica, in 
scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume 
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta 
persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea acbizitorului. 

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in 
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea Jucrarilor ascunse. 

J 7.2.4. - (1) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele ~i materialele necesare pentru 
verificarea, mAsurarea ~i testarea lucrarilor. Costul probelor ~i incercarilor, inclusiv rnanopera aferenta 
acestora, revin executantului. 

(2) Probele nepreviizute ~i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in 
opera vor fi suportate de executant daca se dovede~te ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca 
manopera nu este m conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, acbizitorul va suporta aceste 
cheltuieli. 

17 .2.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, tara aprobarea 
acbizitorului. 

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de Iucrari, inclusiv 
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate ~i masurate. 

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice pru1e sau paqi de lucrare, la dispozitia achizitorului, ~i de 
a reface aceasta parte sau pat\i de lucrare, daca este cazul. 

(4) in cazul In care se constata ca lucrarile sunt de caJitatea corespunzatoare ~i au fost executate conform 
documentatiei de executie, atuncj cheltuielile privind dezvelirea ~i refacerea vor fi suportate de catre 
achizitor, iar in caz contrar, de catre executant. 
Art.18. fntfinierea, suspendarea si reluarea execlltiei lucrarilor 
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a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau 
b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau 
c) oricare alt motiv de mtarziere care nu se datoreaza executantului si/sau alte circumstante neobisnuite 
susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului, 1ndreptatesc executantul de a solicita 
prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei paqi a acestora. in condiliile de mai sus, paqile 
vor revizui de comun acord si vor conveni asupra: 

- oricarei prelungiri a duratei de executie la care executantul are dreptul; 
- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preµil contractului, in conditiile si cu 

respectarea limitelor prevazute de lege. 
18.2.- Decalarea tennenului contractual va fi calculata lufuld in considerare perioada de suspendare, 

adaugandu-se o durata suplimentara apreciata de comun acord pentru reintrarera 1n ritmul nonnal. 
18.3 - Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea 

executarii unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, 
pastra si asigura paza acelei pfil"ti sau a tuturor Jucr~rilor 1mpotriva deteriorA.rii, pierderii sau degradarilor. 

18.4. in cazul 1n care executantul va 1nregistra mtarzieri si/sau cheltuieli suplimentare ca urmare a 
suspendarii lucrarilor si/sau ca rezultat al reluarii acestora, executantul va transmite achlzitorului o 
instiin'tafe avand dreptul, dupa Caz : 

a) la o prelungire a duratei de executie daca tenninarea Iucrarilor este sau va fi intarziata, si 
b) la p1ata cheltuielilor suplimentare, care vor fi incluse ln pretul contractului. 
18.5. Executantul nu va fl indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata cheltuielilor 

suplimentare, daca aceasta a survenit ca unnare a remedierii consecintelor unor erori din proiectul elaborat 
de executant, a lucrarilor sau materialelor necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de 
a proteja, depozita sau asigura paza. 

18.6. (1) Dupa confhmarea si/sau dispunerea reluarii activitatii, executantul si achfaitorul vor examina 
impreuna lucr~rile, echipamentele si materialele afectate de suspendare. 

(2) Executantul va remedia toate deteriorarile sau defectiunile lucrarilor, echipamentelor sau 
materialelor sau orice pierdere a acestora, produse in timpul suspendarii. 
Art. 19 Finalizarea si receptia documentatiei tehnico-economice I documentatiei de avizare 

19. l. Documentatiile tehnico-economice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului in 3 
exemplare originale la sediul acestuia, confonn termenelor prevazute in prezentul contract, atat piesele 
scrise cit si cele desenate. Eventualele copii solicitate )n plus de cAtre achizitor se vor realiza contra cost pe 
cheltuiala acestuia. 

19.2. Documentatia aferenta obtinerii avizelor, acordurilor §i autorizatiilor necesare se va elabora 1n 2 
exemplare originale ~i se va supune aprobarii I avizarii institutiilor ~i organelor abilitate. Proprietatea asupra 
lucrarilor apartine beneficiarilor. 

19.3. Receptia documentatiilor se face m baza unui proces verbal de predare-primire a documentelor, 
semnat de achizitor la momentul predarii. 

19.4. Docurnentatia tehnica va ti supusa avizarii Comisiei Tehnico - Economice a Consiliului Judetean 
Buzau. Sustinerea in toate ~edintele de avizare CTE, de catre executant, a docwnentatii1or intocmite este 
gratuita ~i obligatorie. in cazul constatarii unor Hpsuri sau inadvertente 1n documentatia predara, achizitorul 
va transmite obiecµunile, iar executantul va transmite, in termen de eel mult 5 zile de la primirea 
obiectiunilor, toate modificarile ~i completarile necesare, daca este cazul. 

19.5. - Nu se va considera ca un accept> aviz, o aprobare a beneficiarului sau o plata exonereaza 
prestatorul de 1ndeplinirea obligatiilor asumate, cu ocazia incheierii contractul de executie. 

19.6. Cheltuielile generate de efectuarea unor 1ucrari suplimentare fata de documentatia tehnico
economica aprobata, ca unnare a unor erori de proiectare sunt suportate de proiectant/proiectantul 
coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati. persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii 
proiectului, la sesizarea justificata a achizitorului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un 
expert tehnic atestat. Ace~tia raspund ~i pentru prej udiciile materiale, pierderi financiare efective sau 
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beneficii nerealizate, directe sau indirecte, actuale sau viitoare dar certe, produse ca urmare a unor 
neconfonnitati, neconcordante, omisiuni, erori aparute in activitatea specifica inclusiv 1n fazele de executie 
a lucrarilor. 
Art.20. Finalizarea si recepda lucrdrilor 

20. l • Ansamblul lucrarilor sau daca este cazul, ori.care parte a lor, trebuie flnalizat m termenul 
convenit la art. 7 din prezentul contract. 

20.2 - La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia : 
a). de a notifica, In scris, achizitorului ca SWlt indeplinite conditiile de receptie, so1icitand acestuia 

convocarea comisiei de receptie; 
b). de a elabora unset complet de inregistrari ale execupei lucrarilor "conforme cu executia", precizand 

amplasamentele, dimensiunile si detaliile lucrarilor real executate. Aceste lnregistrari vor fi pastrate pe 
santier si vor fi utilizate 1n scopul receptiei lucrarilor. 

20.3. Lucrarile nu vor ti considerate terminate in vederea efectuarii receptiei pana la primirea de catre 
achizitor a tuturor documentelor precizate la art 20.2. de mai sus. 

20.4. - Receppa se poate face si pentru parti ale lucrarii, obiect sau parte din constructie, independenti§ , 
care poate fi utilizata separat. 

20.5.- Pentru partea de lucrare preluatii de achizitor, perioada de garanpe pentru viciile care nu tin de 
siguranta constructiei incepe de la data terminarii remedierilor. 
Art.21. Recep/iaflnald 

21.1. - Receppa finala este convocata de achizitor in eel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de 
garan\ie. 

21.2. - Comisia de receptie finala se intruneste la data, ora si locul fixate si examineaza urmatoarele: 
a) procesele-verbale de receptie la terminarea lucrruilor; 
b) finalizarea lucrarilor cerute de ttreceptia de la tenninarea lucrarilor"; 
c) referatul achizitorului privind comportarea constructiilor si instalatiilor aferente In exploatare pe 

perioada de garantie, inclusiv viciile aferente si remedierea lor. 
21.3. - Comisia de receptie poate cere, in cazuri foarte bine justificate si/sau In cazul aparitiei unor vicii, 

efecruarea de fncercari si expertize. 
21.4. - La terminarea receptiei comisia de receptie finala isi va consemna observatiile si concluziile in 

procesul-verbal de receptie finala, pe care-Iva inainta achizitorului ilnpreuna cu recomandarea de admitere, 
cu sau tara obiectii, a receptiei, de amanare'sau de respingere a ei. 

21.5. ~ in cazul in care comisia de receptie finalii recomanda admiterea cu obiectii, amanarea sau 
respingerea receptiei, ea va trebui sa propuna masuri pentru inliiturarea neregulilor semnalate. 

21.6. - Comisia de receptie finala recomanda respingerea receptiei finale in cazul In care nu se respecta 
una sau mai multe dintre exigenteJe esentiale. 

21.7. - Lucrarea a carei receptie finala a fost respinsa va fi pusa in stare de conservare prin grija si pe 
cheltuiala achizitorului, iar utilizarea ei va fi interzisa. 

21.8. - Achizitorul se va indrepta pentru recuperarea pagubelor impotriva factorilor implicati In 
executarea constructiei, vinovati de viciile constatate cu ocazia receptiei, cat si pentru nefunctionarea 
constructiilor si/sau a instalatiilor aferente acestora. 

21.9.- Data receptiei finale este data notificarii de catre achizitor a hotararii sale. 
Art.22. Perioada de garan/ie acordatii lucriirilor 

22.l - Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala. 
22.2 - (I) Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa pe propria 

cheltuiala toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte calitative 
aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si in perioada de garantie. 

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.( I), pe cheltuiala proprie, In 
cazul in care ele sunt necesare datorita: 

a) uti1izarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconfonne cu prevederile contractului; 
b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor; 
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c) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obJigatiile expJicite sau implicite 

care ii revin m baza contractului. 
(3) in cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantu1ui, lucrarile fiind executate de catre acesta 

conform prevederilor prezentului contract, cheltuielile de remediere vor fi evaluate si platite ca lucrari 
suplimentare. 

22.3 - In cazul in care executantul nu executA lucrarile prevazute la art.22.2 alin.(l) ~i (2), achizitorul 
este indreptatit sa angajeze si sa p!Ateasca alte persoane care s!i le execute. Cheltuielile aferente acestor 
Iucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau repnute din sumele cuvenite acestuia. 

22.4. Garantia lucrarilor executate este de 36 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la 
tenninarea lucrarilor precwn si dupa implinirea acestui tennen, pe toata durata de existenta a constructiei, 
pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie. 

22.5 Tennenul de remediere a neconformitatilor aparute In perioada de garantie este de S zile de la data 
primirii solicitarii de remediere din partea achizitorului. Pentru motive temeinic justiticate, acest tennen 
poate fi prelungit In forma scrisa, cu acordul achizitorului, prin act aditional, rara a se dep!l.~i perioada de 
garantie prevazuta in contract. 

22.6 Nerespectarea tennenului prevazut la articolul anterior atrage plata penalitatilor de intarziere de 
0,3%/zi de int:arziere, calculate la valoarea Jucrarilor de remediat. 
Art.23. ModalitiiJi de platli 

23.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul lucrfil'ilor executate in term.en de eel mult 30 de zile de 
la primirea facturii de catre acesta, dupa cum unneaza: 

- pentru facturile errrise ~i comunicate autoritatii contractante pana la data de 14 ale lunii inclusiv, 
plata se face in intervalul 24-30 ale lunii; 

- pentru facturile emise ~i comunicate autorit~tii contractante lncepand cu data de 15 a fiecarei luni, 
plata se va face in intervalul 24-30 ale lunii unnatoare. 

23.2 - (l) In vederea efectuarii platii lucrarilor executate se vor trimite la Achizitor urmatoarele 
documente: 

factura; 
situatie de lucrari la starsitul lucrarii, semnata de executant si confinnata de reprezentantul 

Achizitorului ; 
masuratori de ex:ecutie care sa cuprinda: DJ, pozitie KM si cantitatile de lucrari executate, semnata 

de executant si care va sta la baza intocmirii situatiilor de lucrari; 
borderouri centralizatoare pentru materiale transportate; 
avize de expeditie si bonuri de cantar; 
procese verbale de constatare a modului de efectuare a semnaJizarii rutiere; 
procese verbale de parti ascunse ~i documente de calitate. 

(2) Situatiile de lucrari vor fi insotite de procesele verbale de lucrari si de certificatele de calitate 
pentru materialele folosite, buletine de lncercare, verificare, masmlltori si vor p11rta viza responsabilului cu 
calitatea. 

23.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in tennen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. hnediat ce 
ach.izitoruJ l~i onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in eel mai scurt timp posibil. 

23.4 - Plata facturi i se va face, dupa verificarea ~i acceptarea situatiei de plata definitive de catre 
achizitor. Daca verificarea se prelunge~te din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, 
cont.ravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. 

23.S - Contractul nu va fi considerat terminat p~na cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi 
semnat de comisia de receptie, care confinna ca lucrarile au fost executate confonn contractului. Plata 
ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrarile executate, nu va fi conditionata de eliberarea 
certificatului de receptie finala. 

23.6 - ,Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans. 
Art.24. Asigurd.ri 
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24.1. Executantul are obligatia de a incheia o asigurare de raspundere civila profesionala, care va 

acoperi riscul de neglijenta profesionala m proiectarea si executarea lucrarilor. Acesta va depune toate 
eforturile sale pentru a men~ine in vigoare asigurarea de raspundere civila profesionala pfula la receptia 
finaUi a lucrarilor executate in baza proiectului. 

24.2. ExecutantuJ are obligatia de a instiinta achizitorul de orice dificultate in extinderea, re1nnoirea si 
restabilirea acestei asigurari. 

24.3. (1) Executantul are obligatia de a incheia., inainte de 1nceperea lucrarilor, o asigurare ce va 
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, 
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii. imputemiciti sa verifice, sa testeze 
sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau 
juridice. 

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor de asigurare 
va fi suportata de cltre executant. 

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele 
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractanul a incheiat asigurari pentru toate 
persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantului sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de 
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

24.4 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin 
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate 
de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultfuld din vina achizitorului, a agentilor sau a 
angajatilor acestuia. 
Art.25. Subcontractan/i 

25 .1 - Executantul are ob ligatia, de a incheia contractul de subcontractare cu subcontractantul 
declarat initial sau ulterior pe timpul exccutiei (doar cu acordul Achizitorului), in aceleasi conditii in care el 
a semnat contractuJ cu Achizitorul. 

25.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului. contractul de 
subcontractare incheiat cu subcontractantul desemnat, care se constituie anexa la prezentul contract. 

(2) Contractul ln.cheiat 1ntre executant ~i subcontract.ant trebuie sa conpnA obligato1iu, eel pu~n 
unnatoarele elemente: 

a) activitatile ce unneaza a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti; 
c) valoarea aferenta prestatiilor subcontractate. 

25.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste 
contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin ra.spunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste 
partea sa din contract. 

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata lui 
de catre Executant. 

25-4.- ExecutantuJ poate schimba subcontractantul daca acesta nu sj-a indeplinit partea sa din contract. 
Eventuala schimbare a subcontractantului efectuata pe parcursul derularii prezentului contract nu trebuie sa 
conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale si va fi supusa aprobarii prealabile a 
Achizitorului. 

25.5. - Niciun contract de subcontractare incheiat de ExecutantuJ nu va crea raporturi contractuale 
intre subcontractant si Achizitor. 

25.6. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantului si ale expertilor, agentilor, 
salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor sau salatiatilor 
acestuia. 
A11.26. l11cetarea contractului 

26.1 Prezentul contract inceteaza in conditiile legii, 1n urmatoarele cazuri: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
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b) la indeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante; 
d) in caz de forta majora; 
e) prin denuntare unilatera1a de catre Achizitor in confonnitate cu dispozitiile prevazute la art.222 ~i 

art.223 din Legeanr.98/2016. 
26.2. In situatia intrarii executantului in procedura insolventei, contractul se considera denuntat la data 

expirarii unui termen de 30 de zile de la receptionarea solicitari.i achizitorului, formulata m primele 3 luni de 
la deschiderea procedurii, prin care i se cere sa denunte contractul in conformitate cu art. 123 din codul 
insolventei, d.aca administratorul judiciar/lichidatorol nu raspunde solicitarii. In acest caz, executantul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executatA p!na la data 
denuntarii unilaterale a contractului. 

26.3 - ( 1) Achizitorul poate rezilia contractul , dupa acordarea unui preaviz de 15 zile Executantului, 
in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul nefiind indreptatit sa 
pretinda vreo suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca unnare a rezilierii contractului de executie 
lucrari: 

a) Executantul nu executa lucrarile conform contractului ~i caietului de sarcini; 
b) Exec utan tu I nu se conformeaza notificarii emise de reprezentantul Achizitorului care ii solicita 

remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din contract; 
c) Executantul subcontracteaza in alte conditii decat cele prevazute la art.25; 
d) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe 

care Achizitorul ii poate justifica; 
e) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului de lucrari; 
f) Executantul esueaza in a fumiza garantiile sau persoana care fumizeaza garantia nu este in masura 

sa isi indeplineasca angajamentele. 
(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractului de Jucrari, Achizitorul este indreptatit 

sa execute intreaga valoare a garantiei de buna executie. 
26.4 - hi situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate 

desfasura singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie a 
Executantului. Raspunderea Executantului pentru intarzierile si daunele produse Achizitorului in executia 
contractului va subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mai sus. 

26.5 - La momentul rezilierii contractului sau la primirea notificarii in acest sens, Executantul va lua 
masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor prin forte proprii sau cu terta parte in functie de natura 
lucrarilor, astfel incat costurile aferente sa fie minime. 

26.6 - De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, reprezentantul Achizitorului va certifica 
valoarea lucrarilor si toate sumele cuvenite Executantului la data rezilierii. 
Art.27. Cesiunea 

27.1 - In prezentul contract subsecvent este pennisa doar cesiunea creantelor nascute din acest 
contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si 
asumate. 

27 .2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 
obliga\ii asumate prin contract. 
Art.28. For/a majord 

28.1 - Forta majora este constatat! de o autoritate competenta. 
28.2 - Forta majora exonereaz.a partile contractante de lndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toatli perioada in care aceasta actioneaza. 
28.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei rnajore, dar farA a 

prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau parplor pana la aparitia acesteia. 
28.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 
~i 'in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea 

limitarii consecintelor. 
28.5 - DacA forta majors actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 
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fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte pfilti 1ncetarea de plin drept a prezentului contract, f'ara ca 
vreuna din paqi sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
Art.19. Solu/ionarea litigiilor 

29.l - Achizitorul ~i executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice nemtelegere sau disputa care se poate ivi intre ei tn cadrul sau in legaturli cu 
indeplinirea contractului. 

29.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul §i executantul nu 
reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate soljcita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatore~ti din Romania. 
Art.30. Limba care guverneaza contractul 

30.1 - Limba care guvemeaza contractul este limba romana. 
Art.31. Comunicari 

31. l - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie 'inregistrat at~t in momentul transmiterii cat ~i In momentul primirii. 
31.2 - Comunicarile intre piirti se pot face ~i prin telefon, telegrama sau fax cu conditia confirmarii in 

scris a primirii comunicfilii. 
Art.32. Legea aplicabild contractului 

32.1 - Contractul va fl interpretat confonn legilor din Romania. 
32.2 -Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii ~j lnregistrruii Jui la sediul achizitorului. 

Prezentul contracts-a perfectat astazi 2._ !J · 19 · J Ol 9tn doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

ACHIZITOR, 

Directia de Administrare a Patrimoniului si Investitii, 
Director Executiv, 

..... - ., 

Directia Juridica ~i Administra • e Publica Locala. 
Director Executiv, 
Mirela OPREA 

EXECUTANT, 

TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL 
Lider de asociere 

Administrator 
PINDARU Madalin-Florin 
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Art.I. Preambul 
In temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice s-a 1ncheiat prezentul contract de executie lucrari, 

intre 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA, Judetul BUZAU, prin CONSILIUL .roDETEAN 
BUZAU, cu sediul in efon/fax 0238- 414,1121725507, cod fiscal 
3662495, cont trezor deschis la Trezoreria Buzau, reprezentata 
legal prin Pre~edinte, izitor, pe de o parte 
si 
Asocierea SC Troia Premium Construct SRL - SC Creative Road Design SRL, in calitate de 
Executant, avand datele de identificare dupa cum urmeaza : 

1) SC Troia Premium Construct SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 6, Blv. luliu Maniu, nr.94-100, 
camera 1, Bl.18, Sc.3, Et.2, Ap.92, telefon 078632332 
inregistratii la ORC nr.140/10668/2013, CUI: R032177290 
deschis la Trezoreria sector 6 Bucuresti, reprezentatii leg 
Florin, in calitate de LID ER al asocierii. 

. ... . .. .. . - ~ ... ... . 

2) SC Creative Road Design SRL, cu sediul social in Bucuresti, str. Ardeleni nr.14, Camera 1, Etaj 1, 
sector 2, telefon/fax 021/2109080, e-mail creativeroaddesign.q,yahoo.ro , inregistrata Ia ORC 
nr.J40/14400/2015, CUI: R035264633, reprezentatii legal prin administrato 
calitate de ASOCIA T. 

Art.2. Definifii 
2.1 - in prezentul contract u1matorii termeni vor ti interpretati astfel: 

a. contract de achizitie publica - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 
administrativ, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe autoritati 
contractante, care are ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii; 

b. achizitor §i executant ~ pfu1ile contractante) a~a cum sunt acestea numite fn prezentul contract; 
c. amplasarnentul Jucriirii - locul unde executantul executa lucrarea; 
d. cerinte ale achizitorului • caietul de sarcini/ proiectul tehnic si orice alte cerintel instructiuni emise 

de achizitor pe durata executiirii contractului; 
e. despagubire genel'ala - suma neprevazuta expres in contract, care este acordata de catre 

instanl! de jude~ata sau este convenit.a de catre parti ca si despagubire platibila part.ii prejudiciate in urma 
1ncalcarii contractului de catre cealalta parte; 

f. documente ale executantului - docurnentele tehnice incluse in cerintele achizitorului, 
documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari (acorduri, avize etc.), 
calculele, fi~ierele, programele de computer si alt software, plan~e, manuale pentru exploatare si intretinere, 
modele si alte docwnente tehnice(daca exista), care se afla in custodia si grija executantului pans la data 
preluarii acestora de catre achizitor; 

g. forfa majorii - un eveniment mai presus de controlul paqilor, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul lncheierii contractului ~i care face imposibila executarea ~i, 
respectiv, 1ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolut}i, incendii, 
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor 
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de mai sus care, Iara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor 
uneia din parti. 

h. garantie de buna executie - garantia care se constituie de catre executant in scopul asigurarii 
achizitorului de indepl..irurea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului; 

i. ordin - orice instructiune sau dispozitie emisa de achizitor catre executant privind executia 
fucra.rilor; 

j. penalitate contractuala - despagubirea stabitita in contract ca fiind platibila de catre una din parti 
catre cealalta parte, in caz de nelndeplinire sau indeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din contract; 

k. perioada de garanfie a lucririlor - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea 
lucrarilor si data receptiei finale, a carei durata se stabile~te prin contract; 

1. pref al contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
lndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract; 

q . receptie finala - recepµa efectuata dupa expirarea perioadei de garantie; 
r. receptie la terminarea lucririlor • receptia efectuata 1a tenninarea completa, a lucrarilor unui 

obiect sau a unei parti din constructie, independenta care, poate fi utilizata separat; 
s. ~antier - locul in care vor fl executate lucrarile, unde se vor livra echipamentele, materialele si 

oricare alte locuri prevazute in contract ca fiind parte componenta a ~antierului; 
t. utilaje ale executantului - aparatele, m~inile, vehicule si alte asemenea necesare pentru executi_a 

si terminarea lucrarilor, respectiv remedierea oricaror defectiuni; 
u. zi - zj calendaristica; an - 365 zile. 

Art.3. Int.erpretare 
3.1 - 1n prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 

fonna de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 • Tennenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica 

in mod diferit 
3.3 - CJauzele §i expresiile vor fi interpretate prin raportare la 1ntregul contract. 

Art.4. Obiectul principal al contractului 
4.1 - Executantul se obliga la : 
- prestarea serviciilor de proiectare si inginerie ( elaborarea proiectului tehnic, mtocmirea 

documentatiilor tebnico-economice aferente, asistenta tehnica pe timpul lucrarilor) prin colaborarea cu 
asociatul I subcontractantul SC Creative Road Design SRL. 

- executarea lucrarilor de constructii drumuri, finalizarea ~i remedierea oricaror defecte ale acestora, 
aferente obiectivului <Modernizare DJ 203A, km 55+900-60+000, Amara-Stavarasti-limita jud. 
Braila, jud. Buzau>. 
conform ofertei prezentate, anexa la contract, in termenul de executie ofertat si In conforrnitate cu obligaiiile 
asumate prin prezentul contract. 
Art.5. PreJul contractului 
5.1 - Pretul maxim convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, este 
de 5.241.845,84 lei, la care se va adauga TV A confonn legislatiei in vigoare la data facturarii. 

- investitia de baza = 5.043.177,84 lei tara TVA, din care organizarea de santier = 36.767,32 lei fiira 
TVA. 

- serviciile de proiectare si asistenta tehnica = 198.668 lei fara TVA, din care serviciile de asistenta 
tehnica = 40.000 lei fara TV A. 
5.2 - Ajustarea pretului contractului este permisa doar in conditiile prevazute la Art.164 (4) din HG 
395/2016. Pe toata perioada acordului-cadru, in cazuJ calculului manoperei, se vor utiliza cotele procentuale 
ale iropozitelor si contributiilor sociale de orice fel, valabile si incidente la momentu1 intocmirii siruatiilor 
de plati. In cazuJ in care intervine pe plan legislativ, o modificare a cotelor de impozitare (ex. TV A, impozit 
pe profit/venit, etc), prestatorul va actualiza structura devizului care a stat la baza intocmirii propunerii 
financiare, in mod corespunzator (crescator/descrescator). 
Art.6. Durata contractului 
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6.1 - PrezentuJ contract opereaza valabil intre pfil1i, de la data semnarii ~i inregistrarii la beneficiar ~i 
pana la epuizarea convenponala sau legalii a oricarui efect pe care il produce, inclusiv in perioada de 
garantie a lucrfililor. 
Art. 7. Executarea contractului 

7.1 - Durata de ex.ecutie a contractului este de 12 luni, din care: 
- Activitatea de proiectare : 85 zile de la data inregistrarii contractului la autoritatea contractanta; 
- Executia lucrarilor va incepe prin emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. Ordinul de ln.cepere a 

lucrfil"ilor de executie se va elibera doar dupa avizarea documentatiei de catre Consiliul Tehnico - Economic 
al Consiliul Judetean Buzau. 
Art.8. Documentele contractului 

8.1 - Documentele contractului sunt, dupa caz: 
a) expertiza tehnica si D.A.L.I; 
b) caietul de sarcini 
c) propunerea tehnicii : 
d) propunerea financiara; 
e) acordul de asociere/subcontractare pentru servkiile de proiectare si asistenta tehnica pe timpul 

lucrarilor, incheiat cu SC Creative Road Design SRL . 
t) acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, pe timpul derularii contractului; 
g) alte documente care fac parte din contract 
8.2. ln cazul 1n care pe parcursul executiei lucrarilor se constata discrepante intre prevederile caietului 

de sarcini aferent procedurii de acbizitie publica ~i oferta tehnica/financiara, prevaleaza prevederile caietului 
de sarcini. 
Art.9. Standarde 

9.1 • Lucrarile executate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului vor respecta 
standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica si vor fi in 
conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si cu normele, normativele si standardele in vigoare. 
A rt.I 0. Protecjia patrimoniului cultural naJional 

10.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheo)ogic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre pfil1i, ca fiind 
proprietatea absoluta a achizitorului. 

10.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare 
alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 10.1, iar imediat dupa 
descoperirea ~i inainte de indepartarea lor, de a in~tiinta achizitorul despre aceasta descoperire ~i de a 
1ndeplini dispozipile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de 
dispozitii, executantul sufera intarzieri ~i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, paqile vor 
stabili: 

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cbeltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului. 

Art.11. Obliga/iile principale ale ex,ecutantului 
11.1. (1) Executantul are obligatia de a elabora documentatia tehnico~economica/documentatia de 

avizare, de a executa, finaliza si remedia orice defectiuni ale Jucrarilor executate in baza documentatiei, in 
confonnitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 

(2) Executantul are obligatia de a furniza echipamentele si documentele specificate in contract, precum 
si tot personalul necesar, bunurile, consumabilele si alte produse sau servicii necesare execu1iei, finalizArii 
lucrarilor si remedierii tuturor erorilor/defectiunilor constatate la documentatia tehnico 
economica/documentatia de avizare si/sau a lucrarilor executate. 

11.2. Executantul are obligatia de a executa lucrarile confonn proiectului tehnic (expertiza tehnica si 
D.A.L.I, piese desenate, liste cu cantitati de lucrari, detalii de executie) verificat de verificatori atestati in 
confolTilitate cu reglementarile tehnice 1n vigoare. 

11.3 . Executantul va transmite spre aprobare, oricand sunt cerute de catre reprezentantul/reprezentan\ii 
achizitorului, detalii referitoare la masurile si metodele pe care acesta le propune spre a fi adoptate pentru 
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executarea lucrarilor. Nu va fi admisl\ nicio modificare a acestor masuri sau metode Iara. ca acest lucru sa fie 
supus in prealabil aprobarii achizitorului. 

11.4. Executantul are obligatia de a asigura, in conformitate cu prevederile contractului sau cu 
instrucpunile reprezentatului achizitorului, conditii corespunzatoare desfiisurarii activitatii at.at pentru 
personalul propriu cat si pentru personalul autoritatilor publice. 

11.5.(1) Executantul va fi responsabil pentru am.balarea, lncarcarea, transportul, asigurarea, primirea, 
descarcarea, depozitarea si protejarea tuturor bunurilor si materialelor necesare executiei lucrarilor; 

(2) Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despagubiri pentru daunele, pierderile s1 
cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezulta din transportul bunurilor. 

11.6. Executantul va efectua instruirea personalului achizitomlui pentru exploatarea si intretinerea 
lucrarilor confonn prevederilor din proiect. 

Art.12.1 Proiectarea 
12.1. Executantul are obligatia de a realiza proiectarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract cu 

proiectanti calificati, ingineri sau alti profesionisti, care corespund cerintelor mentionate in caietul de sarcini 
I tema de proiectare. 

12.2. Executantul va garanta ca proiectantii sai au experienta si capacitatea necesara pentru proiectare. 
12.3. Executantul isi aswna raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor sru de a participa la 

discutii cu achizitorul si/sau reprezentantul/reprezentantii achizitorului, ori de cate ori este necesar, pe 
parcursul derularii contractului si pana la data expirarii garantiei de buna executie a contractului. 

12.4. La realizarea proiectului tehnic, executantul raspunde de lndeplinirea obligatiilor principale 
referitoare la calitatea construqiilor, astfel: 
a) precizarea categoriei de importanta a constructiei; 
b) asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de perfonnanta esentiale, cu respectarea 

reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale; 
c) elaborarea instructiunilor tehnice privind executia, exploatarea, intretinerea si reparatiile lucrarilor. 
d) stabilirea fazelor de executie detenninate pentru lucrarile executate corespunzator exigentelor de 

performanta esentiale si participarea pe santier la verificArile de calitate legate de acestea; 
e) stabilirea modului de solutionare a defectelor aparute 'Ln executie din vina sa, la lucrlirile la care 

trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzator exigentelor de perfonnanta esentlale, precum si 
unnarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora de catre specialistul verificator de 
proiecte. 

l 2.5. Executantul are obligatia de a elabora un proiect tehnic coerent si conform cu cerintele din 
specificatiile tehnice si plansele fumizate de achizitor, potrivit documentatiei de atribuire care a stat la baza 
mcheierii prezentului contract. 

12.6. Executantul are obligatia de a elabora proiectul in conformitate cu standardele tehnice si 
prevederile legale referitoare la proiectarea lucrarilor de constructie si a celor referitoare la mediu 
in conj urator. 

12. 7.Daca pe parcursul derularii contrachilui intervin modificari ale standardelor si/sau legislatiei 
aplicabile la elaborarea proiectu]ui, executantul va instiinta achizitorul si (daca e cazul) va transmite 
propuneri pentru aplicare/actualizare. 

12.8. In situatia in care, potrivit prevederiJor art 12.7, achizitorul decide case impune aplicarea noilor 
reglementari, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act aditional, semnat de partile contractante 
cu respectarea prevederilor legate in materie, la data mcheierii acestuia. 

12.9. Executantul are dreptul de a furniza succesiv informatii pe pfil1i de proiect cu conditia ca fiecare 
parte inaintata sa fie completa in asa fel !neat sa poata fi analizat.a si aprobat.a de achizitor separat, ca parte 
integranta a tntregului proiect de executie al Jucrarilor. 

12.10. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate aspectele privind proiectarea lucrarilor respecta 
cerint.ele impuse de catre achizitor si va fi responsabil pentru proiectarea lucrariJor la un standard ce poate fi 
verificat de catre reprezentantul/reprezentantii achizitorului care actioneaza in calitate de verificator de 
proiecte. 



Proiectare si executie la obiectivul <Modemizare DJ 203A, km 55+900·60+000, Amara-Stavarasti-limlta jud. 
Braila, jud. Buzau> 

Pagina 5din16 
12.11. Executantul are obLigatia de a participa la intocmirea carpi tehnice a constructiei si la receptia 

lucrarilor executate. 
Art.13. Exec11tia lucrarilor , 

13.1. Executantul are urmatoarele obliga\ii: 
a) de a mcepe executia lucrarilor numai dupa obtinerea autorizatiilor in conditiile Jegii si numai pe baza 

proiectelor verificate de verificatorul de proiecte autorizati in conditiile legii; 
b) asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esen1iale, prin personal 
propriu si responsabili tehnici cu executia atestati, precum si prin sistemul propriu de calitate conceput 

si realizat; 
c) convocarea Inspectoratului de Stat in Constructii Buzau, care trebuie s~ participe la asigurarea 

conditiilor necesare verificarii lucrarilor ajunse in faze detenninante ale executiei, precum si executarea 
acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor; 

d) solutionarea lipsurilor, neconformitatilor, defectelor si neconcordantelor aparute 1n fazele de executie 
numai pe baza solutiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului; 

e) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si procedeelor prevazute in proiect, certificate sau 
pentru care exista argremente tehnice, care conduc la realizarea exigentelor de performanta esentiale. 
Produsele si procedeele prevazute 1n project pot fi 1nlocuite cu altele care indeplinesc conditiile precizate, 
numai pe baza solutiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului; 

f) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator 
exigentelor de performanta esentiale; 

g) sesizarea, in tennen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari puhlice, urbanism si 
amenajarea teritoriului din ca.drul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajfilii Teritoriului, in cazut 
producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor; 

h) supunerea la receptie numai a lucrarilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat 
achizitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei; 

i) aducerea la indeplinire in tennenele stabilite, a mAsurilor depuse prin actele de control sau prin 
documentele de receptie a lucrarilor de constructii; 

j) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa atat in perioada de 
executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii; 

k) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la tenninarea executiei lucrarilor. 
13.2. Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura foqa de munca, materialele, 

instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si 
pentru tndeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in 
contract sau se poate deduce m mod rezonabil din contract. 

13 .3.Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor 
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea 1n constructii. 

13.4.Executantul are obligafia de a pastra, pe santier, o copie a prezentului contract, un exemplar al 
documentatiei de executie, modificarile si alte comunicari emise potrivit prevederilor prezentului contract in 
vederea consultarii de catre lnspectoratul de Stat in Constructii precum si de catre persoane autorizate de 
achizitor, la cererea acestora. 

13.5. (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, 
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. fn cazul in care executantul considera ca dispozitiile 
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca 
obiectiile respective sa 11 absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului 1n care 
acestea contravin prevederilor legaJe. 

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(l) detennina dificultati in 
executie care genereazA cheltuieli suplimentare, atunci aceste cheltuieli vor fi acoperite de achizitor. 

13.6. Executantul are obligatia de a intocmi documentele necesare in vederea obtinerii de catre achizitor 
a tuturor aprobarilor pentru obtinerea autorizatiilor necesare pentru executarea lucrarilor si orice alte 
aprobari descrise '.In caietul de sarcini. 
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13.7. Executantul are obligatia de a intocmi documentatia necesara obtinerii de catre achizitor a 

autorizatiilor, licentelor si aprobfil'ilor in confonnitate cu prevederile legale in vigoare pentru proiectarea, 
execulia, tenninarea 1ucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Executantul va despligubi achizitorul si il 
va proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii. 

13.8. (a) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, 
precum si de fumizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare 
indeplinirii responsabilitatii respective. 

(b) in cazul m care, pe parcursul executiei lucrfiliJor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile 
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe 
cheltuiala sa. 

13.9. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii defectelor calitative, executantul are obligatia: 
a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoane1or a caror prezenta pe santier este 

autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrW'ile (atat timp cat 
acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui perico1 
pentru respectivele persoane; 

b) de a procura si de a 'intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, 
alarms si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati 
competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor; 

c) de a Iua toate masurile necesare pentru respectarea prevederHor legale privind protectia mediului pe 
si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice 
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori genera.ti de metodele sale de lucru. 

d) de a se asigura ca emisiile; deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activitatilor proprii 
nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare. 

13 .10. Executantu1 va stabili modul de tratare a defectelor apfilute in executia lucrarilor din vina sa, in 
vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea 
defectelor vor fi verificate si aprobate de reprezentantul/reprezentantii achizitorului. Executantul nu va fi 
indreptatit la ajustarea pretului contractului sau la prelungirea perioadei de executie pentru remedierea 
defeqiunilor aparute din vina sa. 

13.11. Executantu1 este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, 
echiparnentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a 
lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receppe a lucrarii. 

13 .12. ( l) Executantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra 
respectarea cerintelor prezentului contract, sistemul care va fi In confonnitate cu detaliile prevazute in 
Caietul de sarcini. Achizitorul sau reprezentantuJ/reprezentantii achizitorului, va avea dreptul sa auditeze 
orice aspect al sistemului calitapi. 

(2) Detaliile tuturor procedurilor si documentele de confornritate vor fi transmise achizitorului in scopul 
informarii acestuia, tnainte de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie. La emiterea unui 
document de natura tehnica adresat achizitorului sau reprezentantul acestuia, este necesar ca pe documentul 
respectiv sa fie inscris acceptul prealabil al executantului. 

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera executantul de nici una din sarcinile, 
obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor prezentului contract. 

13.13. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia de 
a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc 

proprietatile aflate i'n posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va desp~gubi achizitorul impotriva tuturor reclama~iilor, actiunilor 'in justitie, daunelor

interese, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta 
1a alin.(1) pentru care responsabilitatea revine executantului. 

13.14. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu 
sau sunt pe traseu) santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu 



Proiectare si executie la obiectivul <Modemizare DJ 203A, km 55+900·60+000, Amara-Stavarastl-llmlta jud. 
Bra/la, jud. Buzau> 

Pagina 7 din 16 

sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, 
va limita si repartiza lncarcaturile, in asa fel incdt traficul suplimentar ce va rezulta 1n mod inevitabil din 
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilol' sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, 
in masura 1n care este posibil, astfel ]neat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor 
respective. 

(2) in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau 
care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora 
asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind 
avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil si va 
plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, 1n scopul facilitarii transportului materialelor, 
echiparnentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care 
se afla pe traseul santierului. 

13 .15. (I) Pe parcursul execupei lucrarii, executantul are obliga,tia: 
a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau Jucrarile provizorii de orice fel, care 

nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la starsitul perioadei de garantie, nwnai acele 

materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care 1i sunt necesare in scopul indeplinirii 
obligatiilor sale in perioada de garantie. 

13.16. Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale construqiei, 
ivite intr-un interval de 10 ani (Conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea 1n constructii, cu 
modificarile si completarile ulterioare) de la receppa lucrarii si, du pa 1mplinirea acestui termen, pe toata 
durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor 
si detaliilor de executie aferente executiei 1ucrarii. 

13. I 7. Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
a) reclamatii si actiuni 1n justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 

(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele 
folosite pentru sau i'n legatura cu executia lucrarilor sau incorporate In acestea~ si 

b) daune-interese, taxe si cheltuieli de orice natura, cu exceppa situatiei in care o astfel de 1ncalcare 
rezulta din respectarea cerintelor caietului de sarcini 1ntocmit de catre achizitor. 
Art.14. Ohligafiile achizitorului 

14.1 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, !ara plata, daci nu s-a convenit 
altf el, amplasamentul lucrarii, Uber de orice sarcina. 

l 4.2 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara 
pentru executia lucrarilor contractate, Iara plata. 

14.3 - Achizitorul are obligatia de a examina ~i masura lucrarile care devin ascunse in eel mult 5 zile de 
la notificarea executantului. 

14.4 - Achizitoml este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor ~i a oricaror alte informatii 
furnizate executantului precum §i pentru dispozitiile ~i livr~rile sale. 
Art.15. SancJiuni pentru neindeplinirea culpabilii a obligaJiilor 

15 .1- (I) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea total a sau partiala, precum ~i pentru executarea 
necorespunzatoare a uneia sau mai multora dintre obligatiile asumate ~i/sau care I i revin, partea in culpa 
raspunde fata de cealaltli parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului contract ~i legii, in 
masura in care paqile nu au convenit altfeJ. Debitorul este prezumat in culpa prin simplul fapt al 
nelndeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a ob1igatiilor sale, daca nu probeaza existenta unei cauze 
care sa 11 exonereze de raspundere juridica, potrivit legii. 

Se considera neexecutare Iota/ii a contractului situatia in care una dintre parti nu i~i indeplineste 
niciuna clintre obligatiile asumate si/sau care ii revin. In interiorul termenului m.entionat se calculeaza 
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penalitati de intarziere, potrivit contractului. Toate celelalte situatii de neindeplinire a uneia sau mai multora 
dintre obligatiile asumate si/sau care ii revin reprezinta neexecutare partiala a contractului. 

Se considera executare necorespunzatoare a contractului acea situatie in care una dintre parti nu isi 
indeplineste una sau mai multe dintre obligatiile esentiale asumate si/sau care ii revin, ori nu isi indepliniste 
in mod repetat o obligatie care nu este considerata esentiala, in conditiile calitative si de confonnitate 
asumate prin Contract si/sau impuse de lege. 

(2) Sunt considerate obligatii esentiale cele privitoare la obiectul contractului, pretul contractului, 
durata contractului, executarea contractului (inclusiv subcontractarea), documentele contractului, obligatiile 
principale ale partilor, garantiile referitoare la contract, sanatatea si securitatea muncii, protectia mediului, 
legislatia, reglementarile si standardele tehnice, de calitate, de mediu, de personal etc. aplicabile, protectia 
patrimoniului cultural, alte clauze care protejeaza interesul public aferent contractului de achizitie in cauza. 

(3) Aplicarea prevederilor clauzei penale de catre Beneficiar se face, la alegerea Beneficiarului, prin 
deducerea din valoarea contractului a daunelor-interese moratorii si/sau compensatorii sau prin urmarire in 
conditiile legii. 

15.2 -(1) Pentru neexecutarea la termenele ofertate a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, 
Executantul datoreaza Beneficiarului, cu titlu de penalitati pentru mtarziere, o suma in cuantum de 0,1 % 
pentru fiecare zi de dupa scadenta, calculata la valoarea lucrarilor executate cu intarziere, pana la 
indeplinirea obligatiei, valoarea penalitatilor putand depasi valoarea debitului. 

(2) Daca nu se poate stabili valoarea lucrarilor executate cu intarziere, Executantul datoreaza 
Beneficiarului daune moratorii la nivelul a 0, I% din valoarea totala a contractului mentionata la art. 5 din 
contract pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea obligatiei, valoarea penalitatilor putand depasi 
valoarea debitului. 

15.3. Pentru neplata la term.en a facturilor, Achizitorul datoreaza Executantului o suma, cu titlu de 
penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de dupa data scadentei sumei facturate, in cuantum de 0, 1 % din 
valoarea facturii neonorate in termen, pana la achitare. 

15.4 - (1) Pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, Executantul are obligatia 
de a plati Beneficiarului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 20 % din valoarea totala a 
contractului exprimata la art.5 din acesta. 

(2) In cazul in care executarea este numai partiala, dar este corespunzatoare, suma datorata potrivit alin. 
1 se calculeaza proportional cu nivelul lucrarilor neexecutate. Daca nu se poate stabili proportia neexecutarii 
contractului ori pentru executarea totala, dar necorespunzatoare, Executantul datoreaza Beneficiarului daune 
compensatorii in cuantum de 10% din valoarea totala a contractului, inclusiv, daca este cazul, a actelor 
aditionale Ia acesta. 

(3) In cazul in care executarea este partiala si, totodata, necorespunzatoare, Executantul datoreaza 
Beneficiarului , cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15 % din valoarea totala a 
contractuJui, inclusiv, daca este cazul, a actelor sale aditionale. 

( 4) In situatiile prevazute la alin. 1, 2 si 3 din prezentul articol, Beneficiaml nu este dator sa probeze 
existenta si/sau intinderea prejudicului suportat (caracterul indemnitar al clauzei penale). Contravaloarea 
cotei procentuale prevazute la alin. l, 2 sau, dupa caz, 3 din prezentul articol se poate deduce din valoarea 
contractului. 
Art.16. Garanfia de buna execuJie a contractului 
16.1 - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, ID. cuantum de 
I 0% din valoarea contractului f'ara TVA, pentru intreaga perioada de valabilitate a acestuia, fn termen de 5 
zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica, sub sanctiunea denunfarii unilaterale a 
contractului de catre autoritatea contractanta. 
(2) Garanti.a de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Autoritatii executante 
de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. 
( 3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Autoritatea 
contractanta in executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile 
Executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor din vina Executantului, ori 
in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs Autoritatii executante este mai mare 
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decat cuantumul garantiei de buna executie, Executantul este obligat sa despagubeasca Autoritatea 
contractanta integral ~i tntocmai. 
( 4) Autoritatea contractanta se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce Executantul 
a facut dovada constituirii garantiei de buna executie in original conform alin. (1) de la prezentul articol. 
(5) Neprezentarea garantiei de buna executie in tennenul prevazut la alin. (1) are drept efect neintrarea 
in vigoare a prezentului contract si retinerea garantiei de participare. 
(6) In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza valoarea 
acestuia, executantul are obligapa de a completa garantia de buna executie In corelatie cu noua valoare a 
contactului de achizitie publica. 
16.2 - (1) De regula, garantia de buns executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument 
de garantare emis de catre o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de catre o societate de 
asigurari, in conditiile legii, care devine anexa la contract, cf. prevederilor art. 36 alin. (3)-(5) din HG 
nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea m. 98/2016 privind achizitiile publice, 
aptic§.ndu-se corespunzator. 
(2) Daca paqile convin, garantia de buna executie se poate constitui ~i prin retineri succesive din sumele 
datorate pentru facturi paqiale. 
(3) In cazul prevazut Ia alin. (2), executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii 
executante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent m administrarea acestuia. 
( 4) Suma initial~ care se depune de catre executant in contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (2) 
~i (3) nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractuJui de achizitie publica, tara TV A. 
(5) Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, autoritatea contractant! urmeaza sa 
alimenteze contul de disponibiJ prevazut la alin. (2) ~i (3) prin retineri succesive din sumele datorate ~i 
cuvenite executantului pana la concurenta sumei stabi1ite drept garantie de buna executie in contractul de 
achizitie publica ~i va 1n~tiinta executantul despre vlirsamantul efectuat, precum ~i despre destinapa Jui. 
(6) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului prevazut la alin. (3) 
pot fi dispuse plati atat de catre executant, cu avizul scris al autoritatii executante care se prezinta unitatii 
Trezoreriei Statului, cat ~i de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii executante in 
favoarea careia este constituit~ garantia de buna executie. 
(7) Contul de disponibil prevazut la alin. (2) ~i (3) este purtAtor de dobanda in favoarea executantului. 
16.3 - Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand 
pe parcursul tndepJinirii contractului de achizqie publica, m limita prejudiciului creat, In cazuJ In care 
executantul nu i~i indepline~e din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii 
asupra garantiei de buna executie autoritatea contractant! are obligatia de a notifica pretentia at.at 
executantului, cat ~i emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, 
precum ~i modul de calcul al prejudiciului. in situatia executiirii garantiei de buna executie, partial sau total, 
executantul are obligatia de a re1ntregii garantia in cauza raportat la restul nlmas de executat. 
16.4 - (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum 
unneaza: 
a) 70% din valoarea garantiei, 1n termen de 14 zile de la data lncheierii procesului-
verbaJ de receptie la tenninarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul 
pentru vicii ascunse este minim; 
b) restul de 30% din valoarea garantiei, Ia expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe 
baz.a procesului-verbal de receptie finala. 
(2) Procesele-verbale de receptie la tenninarea lucrarilor ~i, respectiv, de receptie finala pot fi intocmite ~i 
pentru pfilli/obiecte din/de lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic ~i functional, · 
propot1ional cu valoarea lucrarilor receptionate. 
Art.17. inceperea serviciilor de proiectare si executia lucrarilor 

17.1. Proiectarea 
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17.1.1. - Executantul are obligatia de a 1ncepe prestarea serviciilor pentru elaborarea docwnentatjei 

tehnico-economice in veclerea realizarii lucrarilor de la data inregistrarii contractului la autoritatea 
contractanta. 

17.1.2. In cazul in care executantul sufera intarzieri ~i/sau suporta costuri suplimentare, datorate in 
exclusivitate achizitorului, piirtile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de executare a 
contractului. 

17.1.3 - (1) Serviciile prestate 1n baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta 
a ti tenninata intr-o anumita perioada, trebuie finalizate in termenul ofertat sau te1menul convenit de pfil1i in 
situatii datorate in exclusivitate achizitorului, termen care· se calculeaza de la data inceperii prestarii 
serviciilor. 

(2) In cazul in care: 
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza executantului, sau 
b) alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractuJui de 
catre executant, 

indreptatesc executantul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a 
acestora, atunci partile vor revizui. de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un act aditional. 

17 .2. Executia lucrarilor 
17 .2.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data emiterii ordinului de incepere a 

lucrarilor. Ordinul de mcepere a lucrarilor de executie se va elibera numai dupa avizarea documentatiei de 
catre Consiliul Tehnico-Economic al Consiliului Judetean Buzau. 

(2) Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesu) verbal de predare primire 
~i de a incepe executarea lucrarii in termenul stabilit de achizitor. 

(3) Neprezentarea executantului in vederea preluarii amplasamentului ~i nemceperea executarii lucrarii 
contractate ill termen de 10 zile de la data inscrisa in ordinul de incepere al lucrarilor, poate atrage rezilierea 
contractului cu consecinta retinerii garantiei de buna executie. 

17.2.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze si sa fie terminate in termenul ofertat. 
17.2.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili 

conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in 
scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume 
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta 
persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din pmtea achizitorului. 

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in 
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor aswnate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 

17 .2.4. - (I) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele ~i materialele necesare pentru 
verificarea, masurarea ~i testarea lucrarilor. Costul probelor ~i 1ncercarilor, inclusiv manopera aferenta 
acestora, revin executantului. 

(2) Probele neprevazute ~i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in 
opera vor fi suportate de executant daca se doved~e ca rnaterialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca 
manopera nu este in confonnitate cu prevederile contractului. in caz contrar, achizitorul va suporta aceste 
cheltuieli. 

17 .2 .5. - ( 1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, f'ara aprobarea 
acbizitorului. 

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de Jucrari, inclusiv 
fundatiile, sunt finaJizate, pentru a fi examinate ~i mi!isurate. 

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau pfilti de lucrare, la dispozitia achizitorului, ~i de 
a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. 

( 4) in cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitatea corespunzatoare ~i au fost executate confonn 
documentaiiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea ~i refacerea vor fl suportate de catre 
achizitor, iar in caz contrar, de catre executant. 
Art.JS. intarzierea, suspendarea si reluarea execuJi,ei lucrarilor 
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18.l - in cazul m care: 

a) volumul sau natura lucrruilor neprevazute; sau 
b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau 
c) oricare alt motiv de int§rziere care nu se datoreaza executantului si/sau alte circumstante neobisnuite 
susceptibile de a surveni altfel dec~t prin tncalcarea contractului, indreptAtesc executantul de a solicita 
prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricru-ei paqi a acestora. in conditiile de mai sus, paqile 
vor revizui de comun acord si vor conveni asupra: 

- oricarei prelungiri a duratei de executie la care executantul are dreptul; 
- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului, in conditiile si cu 

respectarea Iimitelor prevazute de lege. 
18.2.- Decalarea termenului contractual va fi calculata luand in considerare perioada de suspendare, 

adaugandu-se o durata suplimentara apreciata de comun acord pentru reintrarera in ritmul normal. 
18.3 - Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea 

executarii unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, 
pastra si asigura paz.a acelei parti sau a tuturor lucrarilor 'Unpotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor. 

18.4. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare ca unnare a 
suspendarii lucrarilor si/sau ca rezuJtat al reluarii acestora, executantul va transmite achizitorutui o 
instiintare av§nd dreptul, dupa caz : 

a) la o prelungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata, si 
b) la plata cheltuielilor suplimentare, care vor fi incluse in pretul contractului. 
18.5. Executantul nu va fi 1ndrepratit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata cheltuielilor 

suplimentare, daca aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecintelor unor erori din proiectul elaborat 
de executant, a lucrariJor sau materialelor necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de 
a proteja, depozita sau asigura paza . . 

18.6. (1) Dupa confinnarea si/sau dispunereareluarii activitatii, executantul si achizitorul vor examina 
impreuna lucrariJe, echipamentele si materialele afectate de suspendare. 

(2) Executantul va remedia toate deteriorarile sau defectiunile lucrarilor, echipamentelor sau 
materialelor sau orice pierdere a acestora, produse 1n timpul suspendlirii. 
Ar·t. 19 Finalizarea si recepua documentatiei tehnico-economice I documentati,ei de avizare 

19 .1. Documentatiile tehnico-economice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului in 3 
exemplan originale la sediul acestuia, conform termenelor prevazute in prezentul contract, atat piesele 
scrise dt si cele desenate. Eventualele copii so1icitate 1n plus de catre achizitor se vor realiza contra cost pe 
cheltuiala acestuia. 

19.2. Documentatia aferenta obtinerii avizelor, acordurilor ~i autorizatiilor necesare se va elabora in 2 
exempJare originate ~i se va supune aprobarii I avizarii institu~iilor ~i organelor abilitate. Proprietatea asupra 

lucrarilor apartine beneficiarilor. · 
19.3. Receptia documentatiilor se face in baza unui proces verbal de predare-primire a documentelor, 

semnat de achizitor la momentul predarii. 
19.4. Documentatia tehnica va fi supusa avizarii Comisiei Tehnico - Economice a Consiliului Judetean 

Buzau. Sustinerea in toate ~edintele de avizare CTE, de catre executant, a documentatiilor 1ntocmite este 

gratuitii ~i obligatorie. In cazul constatarii unor lipsuri sau inadvertente in documentatia predata, achizitorul 
va transmite obiectiunile, iar executantul va transmite, in tennen de eel mult 5 zile de la primirea 

obiectiunilor, toate modificarile ~i completarile necesare, daca este cazul. 
19.5. - Nu se va considera ca un accept, aviz, o aprobare a beneficiarului sau o plat.a exonereaza 

prestatorul de 1ndeplinirea obligatiilor asumate, cu ocazia mcheierii contractul de executie. 

19.6. Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico
economica aprobata, ca unnare a unor erori de proiectare sunt suportate de proiectant/proiectantul 
coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati. persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii 
proiectului, la sesizarea justificata a achizitorului in baza unui raport de expertiza telmica elaborat de un 
expert tehnic atestat. Ace!jlia raspund ~i pentru prejudiciile materiale, pierderi financiare efective sau 
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beneficii nerealizate. directe sau indirecte, actuale sau viitoare dar certe, produse ca unnare a unor 
neoonformitati. neconcordante, omisiuni, erori aparute in activitatea specifics inclusiv 1n fazele de executie 
a lucrarilor. 
Art.20. Fi11alizarea si receptill lucrilrilor 

20.1 - Ansamblul lucrarilor sau daca este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat in tennenu1 
convenit la art. 7 din prezentul contract. 

20.2 - La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia : 
a). de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia 

convocarea comisiei de receptie; 
b). de a elabora un set_complet de inregistrari ale executiei Jucrarilor "conforme cu executia", precizmd 

amplasamentele, dimensiunile si detaliile lucrarilor real executate. Aceste inregistrari vor fi p!strate pe 
santier si vor fl utilizate in scopul receptiei lucrarilor. 

20.3. Lucrarile nu vor fl considerate terminate in vederea efectuarii receptiei pana la primirea de catre 
achizitor a tuturor documentelor precizate la art 20.2. de mai sus. 

20.4. - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, obiect sau parte din constructie, independenta , 
care poate fi utilizata separat. 

20.5.- Pentru partea de lucrare preluatil. de achizitor, perioada de garantie pentru viciile care nu tin de 
siguranta constructiei 1ncepe de la data terminarii remedierilor. 
Art21. Recep/iafinala 

21.1. - Receptia finala este convocat:a de achizitor In eel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de 
garantie. 

21.2. - Comisia de receptie finala se 1ntruneste la data, ora si locul fixate si examineaza urmatoarele: 
a) procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor; 
b) finalizarea lucrarilor cerute de "receptia de la terminarea lucrarilor"; 
c) referatul achizitorului privind comportarea constructiilor si instalatiilor aferente In exploatare pe 

perioada de garantie, inclusiv viciile aferente si remedierea lor. 
21.3. - Comisia de receptie poate cere, 1n cazuri foarte bine justificate si/sau In cazul aparitiei unor vicii, 

efectuarea de tncercari si expertize. 
21.4. - La terminarea receppei comisia de receptie finala isi va consemna observatiile si concluziile in 

procesul-verbal de receptie finala, pe care-I va inainta achizitorului impreuna cu recomandarea de admitere, 
cu sau !ara obiectii, a receppei, de arnanare sau de respingere a ei. 

21.5. - in cazul in care comisia de receptie finala recomanda admiterea cu obiectii, amanarea sau 
respingerea receptiei, ea va trebui sa propuna masuri pentru 1nlaturarea nereguJilor semnalate. 

21.6. - Comisia de receptie iinala recomanda respingerea receptiei finale in cazu1 in care nu se respect!1 
una sau mai multe dintre exigentele esentiale. 

21.7. - Lucrarea a carei receptie finala a fost respinsa va fi pusa in stare de conservare prin grija si pe 
cheltuiala achizitorului, iar utilizarea ei va fi interzisA. 

21.8. - Achizitorul se va lndrepta pentru recuperarea pagubelor impotriva factorilor impJicati 1n 
executarea oonstructiei, vinovati de viciile constatate cu ocazia recept]ei, cat si pentru nefuncponarea 
constructiilor si/sau a instalatiilor aferente acestora. 

21.9. - Data receptiei finale este data notificarii de catre achizitor a hot~rarii sale. 
Art.22. Perioada de garanfie acordata lucril.rilor 

22. l - Perioada de garantie curge de la data receptiei la tenninarea lucrarilor si pana la receptia finala. 
22.2 - (1) Executantul are obligatia, 1n urrna dispozitiei date de achizitor, de a executa pe propria 

cheltuiala toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor def ecte calitative 
aparute din vina sa, atftt 1n perioada de executie, cat si In perioada de garantie. 

(2) ExecutantuJ are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(l), pe cheltuiala proprie, in 
cazul in care ele sunt necesare datorita: 

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconfonne cu prevederile contractu1ui; 
b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei paqi a lucrarilor; 



Proiectare si executie la obiectivul <Modernlzare DJ 203A, km 55+900-60+000, Amara-Stavarasti-limita jud. 
Bralla, jud. Buzau> 

Pagina 13 din 16 
c) neglijentei sau netndeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite 

care li revin m baza contractului. 
(3) in cazul in care defecpunile nu se datoreaza executantului, lucrar:ile fiind executate de cat.re acesta 

conform prevederilor prezentului contract, cheltuielile de remediere vor fi evaluate si platite ca lucrari 
suplimentare. 

22.3 - in cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la art.22.2 alin.(l) ~i (2), achizitorul 
este 'indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor 
lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia. 

22.4. Garantia lucrarilor executate este de 36 !uni de la data semnarii procesului verbal de receptie la 
terminarea Iucrarilor precum si dupa lmplinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a construqiei, 
pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea nonnelor de executie. 

22.5 Termenul de remediere a neconformitatilor aparute in perioada de garantie este de 5 zile de la data 
primirii solicitarii de remediere din partea achizitorului. Pentru motive temeinic justificate, acest tennen 
poate fi prelungit In fonna scrisa, cu acordul achizitorului, prin act aditional, f'ara a se depa~i perioada de 
garantie prevazuta in contract. 

22.6 Nerespectarea termenului prevazut la articolul anterior atrage plata penalitatilor de intarziere de 
0,3%/zi de intarziere, calculate la valoarea lucrarilor de remediat. 
Art..23. Modalitafi de platii 

23.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul lucrarilor executate in termen de eel mult 30 de zile de 
la primirea facturii de catre acesta, dupa cum urmeaza: 

- pentru facturile emise ~i comunicate autoritafii contractante pana la data de 14 ale lunii inclusiv, 
plata se face in intervalul 24-30 ale lunii; 

- pentru facturile emise ~i comunicate autoritatii contractante 'incepand cu data de 15 a fiecarei luni, 
plata se va face in intervalul 24-30 ale lunii unnatoare. 

23 .2 - (1) In vederea efectuarii platii lucrarilor executate se vor trimite la Achizitor unnatoarele 
documente: 

factura; 
situatie de lucrari la sfiirsitul lucrarii, semnata de executant si confirmatA de reprezentantul 

Achizitorului ; 
masuratori de executie care sa cuprinda: DJ, pozitie KM si cantitatile de lucrari executate, semnata 

de executant si care va sta la baza intocmirii situatiilor de lucrari; 
borderouri centralizatoare pentru materiale transportate; 
avize de expeditie si bonuri de cantar; 
procese verbale de constatare a modului de efectuare a semnalizarii rutiere; 
procese verbale de paqi ascunse ~i documente de calitate. 

(2) Situatiile de lucrari vor fi 'insotite de procesele verbale de lucrari si de certificatele de calitate 
pentru materialele folosite, buletine de lncercare, verificare, m~ur~tori si vor purta viza responsabilului cu 
calitatea. 

23.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce 
achizitorul i~i onoreaza restan;a, executantul va relua executarea lucrarilor in eel mai scurt timp posibil. 

23.4 - Plata facturii se va face, dupa verificarea ~i acceptarea situatiei de plata definitive de catre 
achizitor. Daca verificarea se prelung~te din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, 
contravaloarea Jucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. 

23.5 - Contractul nu va fi considerat tenninat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fl 
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Plata 
ultimelor sume datorate executantului, pentru lucriirile executate, nu va fi condiponatii de eliberarea 
certificatului de receptie finala. 

23.6 - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans. 
Art.24. Asiguriiri 
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24. l. Executantul a!'e obliga1ia de a 1ncheia o asigurare de raspundere civila profesionala, care va 
acoperi riscul de neglijentA profesionala in proiectarea si executarea lucrarilor. Acesta va depune toate 
eforturile sale pentru a menfine in vigoare asigurarea de raspLIDdere civila profesionala pana la receptia 
finaJa a lucrarilor executate 'in baza proiectului. 

24.2. Executantul are obligatia de a instiinta achizitorul de orice dificultate m extinderea, reinnoirea si 
restabilirea acestei asigurari. 

24.3. (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va 
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, 
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii trnputerniciti sa verifice, sli testeze 
sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre teqe persoane fizice sau 
juridice. 

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primeJor de asigurare 
va fi suportata de catre executant. 

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele 
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractanul a 1ncheiat asigurari pentru toate 
persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantului sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de 
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

24.4 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune~interese, compensatii platibile prin 
lege, in privinta sau ca unnare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate 
de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a 
angajaplor acestuia. 
Art.15. Subcontractan/i 

25.1 - Executantul are obligatia, de a incheia contractul de subcontractare cu subcontractantul 
declarat initial sau ulterior pe timpul executiei ( doar cu acordul Ach.izitorului), in aceleasi conditii in care el 
a semnat contractul cu Achizitorul. 

25.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, contractul de 
subcontractare incheiat cu subcontractantul desemnat, care se constituie anexa la prezentul contract. 

(2) Contractul incheiat intre executant ~i subcontractant trebuie sa contina obligatoriu, eel pupn 
unnatoarele elemente: 

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanp; 
c) valoarea aferenta prestatiilor subcontractate. 

25.3. - (1) Executantul este pe deplin raspWlZator fata de Achlzitor de modul in care indeplineste 
contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste 
partea sa din contract. 

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata lui 
de catre Executant. 

25.4.- Executantul poate schimba subcontractantul daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. 
Eventuala schimbare a subcontractantului efectuata pe parcursul derularii prezentului contract nu trebuie sa 
conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale si va fi supusa aprobarii prealabile a 
Achizitorului. 

25.5. - Niciun contract de subcontractare incheiat de Executantul nu va crea raporturi contractuale 
intre subcontractant si Achizitor. 

25.6. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantului si ale expertilor, agentilor, 
salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor sau salatiatilor 
acestuia. 
Art.26. incetarea contractului 

26.1 Prezentul contract inceteaza tn conditiile legii, in urmatoarele cazuri: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat; 
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b) la 1ndeplinirea obiectului prezentului contract; 
c) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante; 
d) in caz de forta majora; 
e) prin denuntare unilaterala de catre Achizitor in confonnitate cu dispozitiile prevazute la art.222 ~i 

art.223 din Legea nr.98/2016. 
26.2. in situatia intrarii executantului in procedura insolventei, contractul se considera denuntat la data 

expirarii unui tennen de 30 de zile de la receptionarea solicitarii achizitorului, formulata 1n primele 3 !uni de 
la deschiderea procedurii, prin care i se cere sa denunte contractul in confonnitate cu art. 123 din codul 
insolventei, daca administratorul judiciar/lichidatorul nu raspunde solicitarii. In acest caz, executantul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data 
denuntarii unilaterale a contractului. 

26.3 - (1) Achizitorul poate rezilia contractul , dupa acordarea unui preaviz de 15 zile Executantului, 
in oricare dintre situatiile wmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul nefiind indreptatit sa 
pretinda vreo suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii contractului de executie 
lucrari: 

a) Executantul nu executa lucrarile confonn contractului ~i caietului de sarcini; 
b) Executantul nu se conformeaza notificarii emise de reprezentantul Achizitorului care ii solicita 

remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din contract; 
c) Executantul subcontracteaza in alte conditii decat cele prevazute la art.25; 
d) Executantul se afla in culpa prof esionala grava ce po ate fi dovedita prin orice mijloc de prob a pe 

care Achizitorul ii poate justifica; 
e) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului de lucrari; 
t) Executantul esueaza in a fumiza garantiile sau persoana care fumizeaza garantia nu este in masura 

sa isi indeplineasca angajamentele. 
(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractului de lucrari, Achizitorul este indreptatit 

sa execute intreaga valoare a garantiei de buna executie. 
26.4 - In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate 

desfasura singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte> pe cheltuiala proprie a 
Executantului. Raspunderea Executantului pentru intarzierile si daunele produse Achizitorului in executia 
contractului va subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mai sus. 

26.5 - La momentul rezilierii contractului sau la primirea notificarii in acest sens, Executantul va lua 
masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor ptin forte proprii sau cu terta parte in functie de natura 
lucrarilor, astfel incat costurile aferente sa fie minime. 

26.6 - De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, reprezentantul Achizitomlui va certifica 
valoarea lucrarilor si toate sumele cuvenite Executantului la data rezilielii. 
Art.27. Cesiunea 

27 .1 - In prezentul contract subsecvent este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest 
contract, obligatiile nascute raman.and in sarcina partilor contractante, astfol cwn au fost stipulate si 
aswnate. 

27 .2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 
obligatii asumate prin contract. 
Art..28. For/a majora 

28. l - Forta majora este constatata de o autoritate competent!. 
28.2 - Foqa majora exonereaza p8ftile contractante de lndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
28.3 - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de aqiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparipa acesteia. 
28.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 
~i in mod complet~ producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea 

limitarii consecintelor. 
28.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o petioada mai mare de 6 Luni, 
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fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti i:ncetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca 
vreuna din pfil1i sa poatii pretinde celeilalte daune-interese. 
Art.19. SoluJionarea litigiilor 

29.1 - Achizitoru1 ~i executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice nemtelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau In legatura cu 
indeplinirea contractului. 

29.2 - Daca, dupa lS zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~i executantul nu 
reu~esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatore~ti din Romania. 
Art.30. Limha care guverneazli co11tractul 

30.1 - Limba care guvemeaza contractul este limba romana. 
Art.31. Comuniciiri 

31.1 - (1) Orice com uni care intre paqi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat §i in momentul primirii. 
31.2 - Comunicarile intre paqi se pot face ~i prin telefon, telegrama sau fax cu conditia confirmarii in 

scris a primirii comunicmii. 
Art.32. Legea aplicabila co11tractului 

32.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
32.2 - Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii ~i inregistrarii lui la secliul achizitorului. 

Prezentul contract s-a perfectat astazi J !J . J ~ • 2 0 f gin doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

ACIDZITOR, 

. . ... 

Direcfia Juridica 'i Administrafie Publica Locala, 
Director Executiv, 
Mirela 0 

EXECUTANT, 

TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL 
Lider de asociere 

J\dtn.inistrator 
PINDARU Madalin-Florin 




