Contract de lucrari
Nr. ............din ……………….
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a H.G. 395/2016 privind normele de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică și cu respectarea normelor
dreptului comun de încheiere a contractului, s-a încheiat prezentul contract de lucrări între,
1. Partile contractante
ORAȘUL UNGHENI, cu sediul în Ungheni, Judetul Mureș, Str. Principală, nr. 357, telefon/fax:
0265-328212; 0265-328112, cod fiscal: 4323322 cont: trezorerie RO48 TREZ 4762 4650 322X
XXXX, sucursala Tîrgu Mureş, reprezentat prin primar Dl. Prodan Victor, în calitate de Achizitor, pe
de o parte
si
S.C. ............... S.R.L., cu sediul în localitatea .........., nr. ..........., judetul ............, având număr de
înmatriculare la Registrul Comerţului .................. şi CUI .................., telefon/ fax:…………….,
email:
…………………….,
cont
nr. ____________________________
deschis
la
………………………, reprezentată legal prin ...................., având funcția de Administrator și în
calitate de Executant, pe de altă parte.
2.Definiții
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.
b. achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. prețul contractului – prețul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
e. origine -locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin
utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea
furnizorului.
f. destinatie finala- locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
g. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internationala de Comert (CIC).
i.forta majora- un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea
si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. 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;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
k. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea
3. Interpretare
3.1.In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
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forma de plural si 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.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1Executantul se obliga sa efectueze

lucrări de ”Extindere rețea de apă potabilă în localitatea
Morești, orașul Ungheni, județul Mureș”, în perioada/perioadele convenite și cu obligațiile asumate
prin prezentul contract și prin caietul de sarcini al achizitiei.
4.2 Prezentul contract se completeaza cu prevederile caietului de sarcini.
4.3 Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului
de lucrări.
5. Pretul contractului
5.1. Pretul total al contractului este de ..................... lei fara TVA conform Centralizatorului
cheltuielilor pe obiectiv și a Listei cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări.
5.2. Preturile nu se vor actualiza pe toata perioada de derulare a contractului.
5.3 La suma mentionata la subpunctul 5.1 se va adauga TVA in cuantumul valabil la data emiterii
facturii.
5.4. Se considerã că:
(a) Executantul este satisfãcut si considerã cã valoarea de contract acceptatã este corectã si suficientã,
si
(b) Valoarea de contract acceptatã este fundamentatã cu datele, interpretãrile, informatiile necesare,
inspectiile, examinãrile si deplina intelegere a tuturor problemelor relevante din prezentul contract.
(c) Valoarea de contract acceptată va acoperi toate obligatiile Executantului potrivit prevederilor
Contractului si toate cele necesare pentru o executie corespunzătoare, terminarea Lucrărilor si
remedierea tuturor defectiunilor.
5.5 Sursa de finantare: buget local.
6. Durata contractului
6.1 Contractul de lucrari intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la
încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrarilor contractate.
6.2 Termenul de executare a lucrarii este de 60 de zile calendaristice de la data mentionata in ordinul
de incepere a lucrarilor si ulterior predarii amplasamentului de catre achizitor. Termenul de executare
va putea fi prelungit prin acordul partilor in situatii temeinic justificate.
6.3 Executarea contractului poate începe doar după data depunerii garanției de bună execuție de către
operatorul economic.
7. Documentele contractului
7.1 Documentele contractului sunt:
 caietul de sarcini
 garantia de buna executie
 oferta financiara(Anexa)
 acordul GDPR
7.2 Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de
prioritate stabilita la art. 7.1.
7.3 Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.
7.4 In cazul in care, pe parcursul executiei contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale
ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini.
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8. Obligaţiile principale ale executantului
8.1- Executantul se obligă să execute lucrarea care face obiectul prezentului contract în
perioada/perioadele convenite, în conformitate cu caietul de sarcini si cu obligaţiile asumate.
8.2 Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i)
reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
8.3 Executantul se va abtine de la orice declaratie publica privind derularea contractului fara aprobarea
prealabila a achizitorului si de la a se angaja in orice alta activitate care intra in conflict cu obligatiile
sale fata de achizitor conform prezentului contract.
8.4Executantul se obliga sa respecte reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia
muncii si dupa caz, standardele internationale agreate cu privire la forta de munca, conventiile cu privire
la libertatea de asociere si negocierile colective, eliminarea muncii fortate si obligatorii, eliminarea
discriminarii in privinta angajarii si ocuparii fortei de munca si abolirea muncii copiilor.
8.5Executantul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor in vigoare in Romania si
se va asigura ca si personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia
si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari.
Executantul va despagubi achizitorul in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice
incalcari ale prevederilor in vigoare de catre executant, personalul sau, salariat sau contractat de acesta,
inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.
8.6 Executantul va face dovada că este autorizat pentru realizarea lucrarii asa cum cere legislatia
aferenta si in vigoare.
8.7 Executantul trebuie sa dispuna de dotarea necesara pentru a efectua acest tip de lucrari.
8.8 Executantul va acorda o perioada de garantie lucrarilor: garantia este de 24 luni de la data incheierii
procesului verbal de terminare a lucrarilor.
9.Garantia acordata pentru lucrarile efectuate
9.1 Executantul are obligaţia să garanteze că toate materialele sunt noi, nefolosite şi nu prezintă niciun
defect de fabricaţie.
9.2 Garantia acordata va fi totala pentru toate materialele folosite in realizarea lucrarii.
9.3 (1) Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia
finala.
(2) Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 24 luni ofertata in cadrul ofertei de la data semnarii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de
receptie finala, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie.
9.4 (1) In perioada de garantie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror
cauza este nerespectarea clauzelor contractuale, aceste din urma incluzand toate documentele
mentionate la art. 7: “documentele contractului”.
(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 prevederile contractului;
b) neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite
care ii revin in baza contractului..
9.5 In cazul in care Executantul nu executa lucrarile pentru care s-a incheiat prezentul contract,
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.
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10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru lucrarea executata.
10.2 Achizitorul se obligă să recepţioneze lucrarea executata în termenul convenit.
10.3 (1)Plata pentru lucrarea ce face obiectul contractului se va suporta din bugetul local.
(2) Plata lucrarii se va face prin ordin de plată, în termen de 30 zile de la data primirii (inregistrarii)
facturii insotita de receptia fără obiectiuni a lucrarii executate.
10.4 (1) Platile partiale daca este cazul trebuie facute, la cererea executantului la valoarea lucrarii
executate, cu respectarea termenele de plata. Lucrarea prestata trebuie sa fie dovedita prin situatii de
lucrari, documente care sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Platile partiale se vor efectua in
baza facturii insotita de situatii de lucrari.
(2) Platile partiale nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului, ele nu
se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarii executate.
10.5 Plata facturii finale se va face dupa verificarea si semnarea procesului-verbal de receptie de catre
achizitor.
10.6 Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ca lucrarea a fost executata conform prezentului contract.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 Achizitorul poate impune plata de dobanzi penalizatoare în cazul în care Executantul nu și-a
îndeplini obligațiile contractuale, inclusiv, în ceea ce privește nivelul de calitate cerut. În cazul în care,
din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract,
atunci, fără a se aduce prejudiciu răspunderii efective sau potențiale a Executantului sau dreptului
Achizitorului de a rezilia Contractul, Achizitorul este îndreptăţit la a aplica o dobanda penalizatoare
egala cu 0,1 % pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda
aplicata la valoarea contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara tva a serviciilor si lucrarilor
care au fost realizate. Prin lucrari realizate se intelege lucrari executate/servicii prestate si confirmate
de catre Achizitor.
Penalitatile nu vor putea depasi valoarea sumei la care sunt aplicate.
11.2 În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu onorează facturile în perioada convenita,
atunci acesta poate fi obligat la a plăti o dobanda penalizatoare egala cu 0,1% pentru fiecare zi de
intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor
neefectuate. Creanta constand in pretul lucrarilor executate produce dobanzi penalizatoare in cazul in
care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) creditorul inclusiv subcontractantii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale
b) creditorul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este
imputabila intarzierea”.
Penalitatile nu vor putea depasi valoarea sumei la care sunt aplicate
11.3. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor
asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.11.1 şi 11.2, în
completare, părţile pot datora si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.
11.4 Părțile recunosc în mod expres și sunt de acord că orice sume plătibile în temeiul prezentului
articol intră în categoria daune-interese, reprezentând o estimare rezonabilă a compensației echitabile
pentru pierderile suferite din cauza neîndeplinirii obligațiilor, care pot fi anticipate în mod rezonabil.
11.5 În situaţia în care Executantul nu îşi îndeplineşte la termen sau corespunzător obligaţiile
contractuale,desi a fost notificat in acest sens de achizitor, se consideră că aceasta reprezinta o incalcare
grava a obligatiilor principale in sensul art 167 alin. (1) litera ”g” din Legea 98/2016 si va duce la
aplicarea de daune interese moratorii conform art 11.1, incetarea anticipata si de drept a prezentului
contract si la emiterea unui document constatator conform art 167 alin. (1) litera ”g” din Legea 98/2016
si a art. 166 din HG 395/2016.
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Clauze specifice
12. Garantia de buna executie a contractului
12.1 Garantia de buna executie va reprezenta 10% din preţul contractului, fără TVA respectiv
…………….. lei.
(2) În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia,
Executantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a
contractului de achiziţie publică.
În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Garanția de Bună Execuție trebuie să reprezinte
cuantumul de 10% din valoarea Contractului, fără TVA
12.2 Executantul are obligatia constituirii garanţiei de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare
de la data semnării contractului de achiziţie publică (art 39 din HG 395/2016)
12.3 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform
prevederilor prezentei clauze pana la data receptiei finale. Termenul de valabilitate al garantiei de
buna executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul
total de valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ).
12.4 Garanţia de bună execuţie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:
- Printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o
societate de asigurări;
- Prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. In acest caz, Executantul
are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma
iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis va fi de
0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii
contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de
disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Executantului până la
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică
şi va înştiinţa Executantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din
contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului pot fi dispuse
plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă
unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a
autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie. Contul
de disponibil prevăzut mai sus este purtător de dobândă în favoarea Executantului.
12.5 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 valabilitatea garantiei de
buna executie.
12.6 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 la
terminarea lucrarilor. Prevederile referitoare la faptul ca durata totala a garantiei de buna executie
trebuie sa fie pana la data receptiei finale raman aplicabile.
12.7 Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Executantul a facut
dovada constituirii garantiei de buna executie.
12.8 Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la
execuţia şi terminarea Lucrărilor executate precum si ulterior pana la data intocmirii procesului
verbal de receptie finala a lucrarilor.
In acest sens, cu 10 zile înainte de data de expirare a garanţiei, executantul are obligatia de a preda
achizitorului dovada prelungirii valabilitatii acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei de buna
executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total
de valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ).
12.9 Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are
obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare,
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precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. Modul
de calcul al prejudiciului este cel stabilit conform prevederilor de la literele a), b), c), d) de mai jos
Beneficiarul este îndreptăţit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a contractului,
in urmatoarele situatii:
(a) Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa
cum este descris în paragraful anterior, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga
valoare a Garanţiei de Bună Execuţie;
(b) Executantul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 10 zile de la primirea
solicitării Beneficiarului privind remedierea defecţiunii, situaţie în care Beneficiarul poate
revendica intreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia
sa suporte contravaloarea remedierilor, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma
in garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia
achizitorului
(c) Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile
asumate prin prezentul contract, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga
valoare a Garanţiei de Bună Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte
contravaloarea executarii/executarii corespunzatoare, diferenta ramasa neutilizata urmand
a se transforma in garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la
dispozitia achizitorului
(d) se creează circumstanţe care să îndreptăţească Beneficiarul să rezilieze contractul
potrivit prevederilor art 28.3, indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere,
situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie.
12.10 Dacă pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parțial sau total Garanția de
Bună Execuție constituită până la data executării ei, Contractantul are obligația ca, în termen de 5
zile de la executare să reîntregească garanția raportat la restul rămas de executat. În situația în care
Contractantul nu îndeplinește această obligație, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o
notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități, cu 10 zile înainte de data
rezilierii.Plățile parțiale efectuate în baza prezentului contract nu implică reducerea proporțională a
Garanției de Bună Execuție
12.12 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:
a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesuluiverbal de receptie la terminarea 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, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala pot fi
intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si
functional.
12.13 Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile de la data semnarii contractului,
va fi considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art
167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la incetarea anticipata si de drept a prezentului
contract si la emiterea unui document constatator conform art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016si
a art 166 din HG 395/2016 .
12.15. În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri/penalitati contractuale, poate
reţine aceste despăgubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanţia
de bună execuţie. Dacă valoarea acestora depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul
are obligația de a plăti diferența în termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului.
13. Alte responsabilităţi ale Executantului
13.1 (1) Executantul are obligaţia de a executa lucrarea prevăzuta în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
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(2) Executantul se obligă să supravegheze executarea lucrarii, să asigure resursele umane, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din contract.
13.2 Executantuleste pe deplin responsabil pentru executarea lucrarii în conformitate cu graficul de
executare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
14. Modalitati de plata
14.1. (1)Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la data
inregistrarii facturii de catre executant la sediul achizitorului. Factura va fi emisa dupa acceptarea de
catre achizitor a receptiei la terminarea lucrarilor.
14.2. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari definitive de catre
achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat. Emiterea facturii finale si
plata acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
14.3. 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 contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
15. Recepţie şi verificări
15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de executare a lucrarii pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. Achizitorul are obligatia de a
receptiona si intocmi procesul verbal de receptie in termen de 15 zile de la data inregistrarii notificarii
in acest sens, depuse de catre executant la Primaria Orașului Ungheni - Registratura.
15.2 Verificările vor fi efectuate numai cu notificarea prealabilă a Executantului cu privire la ziua şi
ora stabilită pentru verificare.
15.3.Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, Executantului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru acest scop.
15.4. Dacă Executantulnu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea
verificărilor care se vor considera a fi efectuate în prezenţa Executantului, iar acesta va accepta
rezultatele ca fiind corecte.
15.5.Executantul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de 3 zile de la data luării
la cunoştinţă
15.8. Procesul- verbal de recepţie a serviciilor prestate va fi semnat de către achizitor, sub rezerva
remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate.
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe executarea lucrarii de la data mentionata in ordinul de
începere a contractului.
(2) Predarea amplasamentului se va face ulterior constituirii garantiei de buna executie a contractului.
(3) In vederea predarii amplasamentului, Achizitorul, prin reprezentantul sau imputernicit, va convoca
in scris Executantul in vederea predarii amplasamentului si a semnarii procesului verbal de predareprimire.
(4) Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire
si de a incepe executarea lucrarii cel mai tarziu la expirarea termenului prevazut la art. 16, sub
sanctiunea perceperii de penalitati pentru fiecare zi de intarziere in cuantumum de 0,01 % din valoarea
contractului, fara TVA.
(5) Executantul nu datoreaza penalitati pentru nepreluarea amplasamentului, in termenul prevazut la
art. 16, daca acest fapt se datoreaza vinei Achizitorului (inclusiv netransmiterea documentului de
convocare in vederea predarii amplasamentului), sau unui caz de forta majora.
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(6) În cazul în care Executantul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor
stabili de comun acord prelungirea perioadei de executare a lucrarii; .
16.2 (1) Lucrarea executata în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută
a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de
părţi, termen care se calculează de la data începerii executarii lucrarii.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Executantului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de
către Executant,
îndreptăţesc Executantul de a solicita prelungirea perioadei de executare a lucrarii sau a oricărei faze
a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de executare şi vor semna un act
adiţional.
16.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Executantul nu respectă graficul de prestare, acesta
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de
prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
16.4 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi Executantul.
17. Ajustarea preţului contractului
17.1 Pentru lucrarea executata, platile datorate Executantului sunt preturile declarate in propunerea
financiara, care sunt ferme si nu se ajusteaza pe toata perioada contractului.
18. Amendamente
18.1 Partile contractante au drepul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor acestuia, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele
comerciale ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
19. Cesiunea
19.1. Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul
contract.
19.2. Executantul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea lucrarilor executate.
19.3. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni.
19.4. Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract.
19.5 La încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică, contractantul principal are obligatia de
a cesiona achizitorului contractele încheiate cu subcontractanţii acestuia. In aceasta situatie
contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat iniţial contractul de achiziţie publică va fi
înlocuit de un nou contractant in persoana unuia dintre subcontractanti sau a asocierii acestora.
20. Rezilierea si incetarea contractului
20.1 Prezentul Contract poate înceta, prin:
i. executarea corespunzătoare a obligațiilor conform dispozițiilor prezentului
Contract,
ii. acordul de voință al Părților, consemnat in scris
iii. rezilierea unilaterală de către o Parte în cazul îndeplinirii în mod necorespunzător
sau neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către cealaltă Parte contractantă
precum și în cazurile expres menționate în prezentul Contract,
iv. îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiției,
v. imposibilitatea fortuită de executare.
(a)
Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia Contractul,cu efecte depline, printr-o notificare
scrisă adresată Contractantului, dupa acordarea unui preaviz de 15 zile executantului, fără a mai
fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunuei
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instanțe judecătorești și/sau arbitrale, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la
acestea, Contractantul nefiind îndreptățit să pretindă nicio sumă reprezentând daune sau alte
prejudicii, dacă:
i.
Contractantul nu-și îndeplinește obligațiile,conform prevederilor
Contractului;
ii.
Contractantul nu se conformează, în perioada de timp rezonabilă,
conform notificării emise de către Achizitor, prin care i se solicită
remedierea Defecțiunilor/necoformității precum și executarea sau
neexecutarea obligațiilor din prezentul Contract, care afectează în
mod grav executarea în mod corespunzător și la termen a
obligațiilor contractuale ale Contractantului;
iii.
Contractantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire
dispozițiile/notificările emise de către Achizitor în condițiile
prezentului Contract;
iv.
Contractantul a săvârșit abateri profesionale, care îi pun în
discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie
a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative
v.
Contractantul se afla in stare de dizolvare sau faliment.
vi.
In cazul retragerii autorizatiei de functionare Contractantului
vii.
Contractantul subcontractează fără a avea acordul scris al
Achizitorului;
viii. Contractantul se aflăîntr-o situație de conflict de interese, iar
această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte
măsuri mai puțin severe;
ix.
Contractantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură
cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească
definitivă;
x.
Are loc orice modificarea organizațională care implică o
schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul
Contractantului, cu excepția situației în care asemenea modificări
sunt realizate prin Act Adițional la prezentul Contract;
xi.
Apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice
executarea Contractului;
xii.
Contractantul
eșuează
în
a
furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa
garanțiile
ori
asigurările solicitate sau persoana care furnizează garanția ori
asigurarea nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile la care
s-a angajat prin Contract;
xiii.
în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul
public al Achizitorului în legătură cu care se execută Lucrările
care fac obiectul Contractului;
xiv.
Contractantul a încălcat obligațiile în domeniul mediului, social și
al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul
Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau
prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul
de activitate aplicabil Lucrărilor care fac obiectul Contractului;
xv.
Executantul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea
(direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor,
comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă
pentru:
- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul;
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- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu Contractul;
- sau dacă oricare din membrii personalului Executantul, agenţi sau Subcontractanţi dau sau se oferă
să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest
paragraf.
xvi.
Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese
xvii.
La momentul atribuirii Contractului,fie Contractantulse afla în
situația de a fi fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei
instanțe judecătorești,fie persoana, care este membru al organului
de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic ori are putere de reprezentare, de decizie sau
de control în cadrul acestuia, se afla în situația de a fi fost
condamnată printr-o hotărâre definitivăpentru comiterea uneia
dintre următoarele infracțiuni:
1. constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut prin
art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și
completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației
penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a
fost condamnat,
2. infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzutprin art. 289-294 din Legea
286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate
infracțiunilor de corupție, astfel cum este prevăzutprin art. 10-13 din Legea
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de
corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care
Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
3. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum
este prevăzut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și
completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației
penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a
fost condamnat,
4. acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 și art. 37-38 din
Legea nr. 535/2004, privind prevenirea și combaterea terorismului, cu
modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare
ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator
economic, a fost condamnat,
5. spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr.
656/2002, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și
pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, saufinanțarea
terorismului, astfel cum este prevăzut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004,
cu modificările și completările ulterioaresau prin dispozițiile
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care
Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
6. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut prin
art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările
ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a
statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost
condamnat,
7. fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenția privind
protejarea intereselor financiare al Comunității Europene din 27 noiembrie
1995;
10 | P a g e

xviii. Are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația
europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a
Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a acestui fapt,
Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului.
b) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța Contractul, printr-o notificare scrisă adresată
Contractantului, dacă împotriva acestuia din urmă se deschide procedura falimentului, Contractantul
având dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până
la data denunțării unilaterale a Contractului.
c) Contractul de achiziţie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat câştigător cu
care Achizitorul a încheiat contractul de achiziţie publică se angajeaza sau încheie orice alte înţelegeri
privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică,
cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor
de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai
autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu
care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a
încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei
perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.
20.2 În cazul producerii/ apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la lit.b) de
mai sus, Achizitorul, la împlinirea termenului de preaviz de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul să
rezilieze Contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără
încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei
alte formalităţi şi, după caz, să evacueze Executantul din locaţia Achizitorului. La rezilierea
contractului, Achizitorul are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune-interese compensatorii.
20.3 Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediază situaţiile invocate de
către Achizitor ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar Achizitorul nu va mai fi
îndreptăţit să rezilieze Contractul, sub condiţia ca situaţia de încălcare a obligaţiilor Contractuale
generată de Executant să nu pericliteze finalizarea în bune condiţii şi la timp a Contractului, caz în
care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi îndreptăţit şi la plata de daune-interese.
20.4 În perioada de preaviz susmenţionată Executantul este considerat, de drept, în întârziere, acesta
fiind obligat la plata de penalităţi.
20.5 Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între
părţile Contractante.
20.6 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza
sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le
suporte executantul din vina caruia s-a reziliat contractul. In acest sens, achizitorul va convoca in max
5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si
calitativa a lucrarilor executate.
Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea
Contractului.
20.7 Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care
ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau executantul) va
fi indreptatita la urmatoarele remedii:
a)
despagubiri; si/sau
b)
rezilierea Contractului
20.8 Despagubirile pot fi:
a)
despagubiri Generale; sau
b)
penalitati contractuale.
20.9 In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri
din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buna executie, in conformitate cu
prevederile prezentului contract.
11 | P a g e

20.10 Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.
21. Forţa majoră
21.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
21.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
21.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
21.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
21.5 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 prezentului contract, fara ca
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
21.6 Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti situatia
in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data
semnarii Contractului de catre parti.
21.7 Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca,
si in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract
este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar, Achizitorul nu va datora dobanda
pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre executant pentru
neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor
sale este rezultatul fortei majore.
21.8 Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila
si efectul probabil al imprejurarii de forta majora. Executantul va cauta toate mijloacele rezonabile
alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora.
Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale
Achizitorului.
21.9 Daca Executantul suporta costuri suplimentare ca urmare a conformarii cu instructiunile
Achizitorului sau a utilizarii de mijloace alternative potrivit art.29.8. totalul sumelor corespunzatoare
acestor costuri va fi certificat de catre Achizitor.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1 Achizitorul şi Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
22.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de
către instanţele judecătoreşti competente.
23.Limba care guvernează contractul
23.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
24. Confidentialitatea datelor
24.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea Regulamentului european privind
protectia datelor cu caracter personal (GDPR).
25. Comunicări
25.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
25.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
26. Legea aplicabilă contractului
26.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înteles să încheie azi ....................... prezentul contract în 3 (trei) exemplare originale.
ACHIZITOR,
ORAȘUL UNGHENI
Reprezentat prin
..............

EXECUTANT,
S.C. ........................ S.R.L.
Reprezentată prin
........................

Vizat CFP
_________________

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
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Prin prezentul acord, am fost înștiințat referitor la faptul că în conformitate cu cerințele
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
precum și a dispozițiilor legale în vigoare, Primăria Oradea are statutul de operator de date cu
caracter personal.
Am fost informat asupra faptului că datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar
de subsemnatul, în desfășurarea procedurilor de achiziție publică precum și în executarea unui
eventual contract, sunt prelucrate de Primăria Municipiului Oradea, cu respectarea tuturor
prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016. Scopul colectării acestor date îl reprezintă
acela de a fi utilizate doar și numai în desfășurarea procedurii de achiziție publică precum și în
executarea contractului (în cazul în care acesta va fi încheiat cu dumneavoastră).
Am luat la cunoștință asupra faptului că în cazul existenței unui refuz de furnizare a anumitor
date cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfășurarea în mod legal a procedurilor, va fi
atrasă după sine respingerea ofertei.
În măsura în care consider că este cazul, mă oblig să îmi exercit drepturile de acces,
intervenţie şi de opoziţie privind datele cu caracter personal furnizate, în condiţiile prevăzute de
Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul
instituţiei.
Având în vedere cele expuse mai sus, înțeleg să îmi exprim consimțământul în mod liber și
neechivoc, la prelucrarea datelor cu caracter personal, de către operatorul de date cu caracter
personal, în vederea desfășurării procedurii de achiziție publică și executare a contractului.

Semnătură

Dată
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