Contract de lucrări (execuţie)
nr.______________din data_______________
1. Părţile contractante
1. Preambul
Prezentul contract se incheie in temeiul Manualului de Implementare a Proiectelor (versiunea din 27
Aprilie 2018) din cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria,
intre:
1. Partile contractante
1.1. SOCIETATEA DE BINEFACERE DON ORIONE ORADEA, cu sediul in Oradea, strada
Cazaban nr. 49 / E, Judeţul Bihor, telefon / fax: 0040359409729, e-mail:donorione@rdsor.ro, cod
fiscal 5003571, cont IBAN RO 03 BTRL RONC RT02 4715 8901 deschis la Banca Transilvania,
reprezentat Fecheta Mihai, în calitate de PRESEDINTE, denumită în continuare BENEFICIAR, pe
de o parte,
şi
1.2. ................................................, cu sediul in ...................., str................... nr................., judet
..................., cod postal .........................., telefon/fax .................................................., e-mail:
....................................................,
număr
de
înmatriculare
la
Registrul
Comertului
.................................., cod fiscal RO......................................, cont ..................................................
deschis la ................................................................., reprezentată prin .............................................. –
.............................., în calitate de contractant, pe de altă parte.
2. Definiţii
În Contractul definit în cele ce urmează, cuvintele şi expresiile definite vor avea următoarele
semnificaţii, cu excepţia cazurilor în care contextul cere altfel:
a) beneficiar şi contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
b) beneficiar - este beneficiarul lucrărilor executate în baza Contractului, precum şi succesorii legali
ai acestuia;
c) contractant - este persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită,
responsabilă cu realizarea obiectului Contractului;
d) contract - acordul de voinţă cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat
în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi beneficiar, care are ca obiect execuţia de
lucrări;
e) standard - o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau standard
naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care
nu este obligatorie;
f) specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs,
serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii
necesităţii beneficiarului;
g) forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care împiedică
să fie executate obligaţiile ce le revin părtilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către
una dintre Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ţinută a
raspunde, eveniment sau circumstanţă pe care Părtile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi
atribuite vreunei Părţi şi care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depăşite de către Părţi, potrivit
prezentului contract şi sunt constatate de o autoritate competentă;
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h) reprezentanţii părţilor - reprezintă persoanele fizice şi/sau juridice desemnate ca atare de către o
Parte pentru relaţia cu cealaltă Parte. Beneficiarul are dreptul, în vederea verificării/urmăririi
lucrărilor şi reprezentării intereselor acestuia, de a încheia contracte de servicii de
consultanţă/supraveghere/dirigenţie de şantier, în condiţiile legii;
i) preţul contractului - preţul plătibil contractantului de către beneficar, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
j) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;
k) penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din
părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu
întârziere a obligaţiilor din contract;
l) data de începere a lucrărilor de execuţie - înseamnă data precizată în Ordinul de începere a
lucrărilor de execuţie emis de beneficiar;
m) durata de execuţie - înseamnă durata de realizare a lucrărilor de execuţie, conform Graficului
general de realizare a investiţiei, calculată de la data de începere a lucrărilor;
n) amplasament - înseamnă totalitatea suprafeţelor în pe care se vor executa lucrările permanente,
conform autorizaţiei de construire;
o) santier - înseamnă perimetrul delimitat conform proiectului de organizare şi de execuţie a
lucrărilor, ce cuprinde amplasamentul şi oricare locuri prevăzute în contract ca fiind parte
componentă a Şantierului;
p) lucrări - înseamnă toate lucrările de execuţie care urmează să fie realizate de către contractant
conform contractului, precum şi orice modificare a acestora;
r) perioada de garanţie - perioadă de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor si
data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract şi în cadrul căreia contractantul are
obligaţia înlăturării pe cheltuiala sa a tuturor defectelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi
specificaţiilor contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii,
subansamble etc. necorespunzatoare;
s) subcontractant - înseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract şi
care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplineşte activităţi
care fac parte din obiectul prezentului contract răspunzând în fata contractantului de organizarea şi
derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.
3. Interpretare
În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
Clauze Generale
4. Obiectul contractului
4.1. Obiectul contractului îl reprezintă execuţia lucrărilor la obiectivul de investiţii ,,Dezvoltarea
unui parc turistic în localitatea Zece Hotare și a unui refugiu turistic Belvedere – Observator”,
în comuna Şuncuiuş din Judeţul Bihor, în cadrul proiectului ROHU7 ,,Joint Challenge and Joint
Cooperation for the Management of Cross-Border Natural Heritage”- Programul Interreg V-A
România – Ungaria 2014-2020, obiectiv specific 6/c
4.2. Contractantul se obligă să execute, să testeze, să finalizeze lucrările si să remedieze orice
defecte rezultate în urma executării prezentului contract, la obiectivul de investiţii ,,Dezvoltarea
unui parc turistic în localitatea Zece Hotare și a unui refugiu turistic Belvedere – Observator”,
în comuna Şuncuiuş din Judeţul Bihor.
5. Pretul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv lucrări de execuţie, plătibil
contractantului de către beneficiar, conform graficului de plăţi este de .......................................... lei,
la care se adaugă cota legală de TVA conform legii, valoarea totală fiind de .................................. lei.
Beneficiarul va achita contractantului un avans de ………………… lei, sumă care se va regulariza
înainte de terminarea lucrărilor.
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5.2. Contravaloarea lucrarilor executate va fi achitata partial, dupa prezentarea de catre contractant a
situatiei partiale de lucrari si implicit dupa receptia partiala semnata de beneficiar sau integral dupa
finalizarea lucrarilor si prezentarea de catre contractant a situatiei de lucrari si implicit dupa receptia
la terminarea lucrarilor semnata de beneficiar in termen de 15 zile de la emiterea facturii.
6. Durata contractului
6.1 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi este valabil până la
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul opereaza
valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in
vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce.
6.2 Durata de execuţie a prezentului contract este de 12 luni, începând cu emiterea Ordinului privind
data de începere a lucrărilor de execuţie.
6.3 Contractantul va începe execuţia de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, va acţiona
cu promptitudine şi fără întârziere şi va termina lucrările în timpul afectat duratei de execuţie.
6.4 Emiterea Ordinului privind data de începere a proiectării este condiţionată de îndeplinirea
cumulativa a următoarelor condiţii;
a) constituirea garanţiei de buna execuţie a contractului;
b) semnarea procesului - verbal de predare - primire a amplasamentului liber de orice sarcini care
impiedică realizarea obiectului prezentului contract.
6.5 Emiterea Ordinului privind data de începere a lucrărilor de execuţie este condiţionată de
obţinerea autorizaţiei de construire.
6.6. Durata de execuţie a lucrărilor, începe de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor de
execuţie şi este de maxim 12 luni.
7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini inclusiv clarificările şi sau măsurile de remediere aduse până la depunerea
ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
b) propunerea tehnică inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
c) propunerea financiară inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
d) garanţia de bună execuţie;
e) graficul general de realizare a investitiei;
f) Alte documente care fac parte din contract (daca este cazul):
- contractele încheiate cu subcontractantii;
- acord de asociere;
- angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ.
7.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente
ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini,
prevalează prevederile caietului de sarcini.
8. Executarea contractului
Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, predarea
amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a lucrării.
9. Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind
proprietatea absolută a beneficiarului.
9.2 Contractantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare
alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa beneficiarul despre această descoperire şi de
a îndeplini dispoziţiile primite de la beneficiar privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor
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astfel de dispoziţii contractantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin
consultare, părţile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de execuţie la care contractantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
9.3 Beneficiarul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor
prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Comisia Monumentelor
Istorice.
10. Obligaţiile contractantului
10.1 Contractantul are obligatia de a executa, testa si termina lucrările în conformitate cu prevederile
contractului si va remedia orice defecte ale lucrărilor cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în
concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. Pe lângă obligaţiile stabilite prin prezentul contract,
contractantului îi revin toate obligaţiile prevăzute la art. 23, 24 din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea în construcţii, republicată, cu modifcările şi completările ulterioare.
10.2 La semnarea prezentului contract, contractantul are obligaţia de a prezenta beneficiarului, spre
aprobare, graficul general de realizarea a investitiei, actualizat, dacă este cazul.
10.3 Contractantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea cel puţin caracteristicile
tehnice şi calităţile solicitate de beneficiar şi declarate de către contractant în propunerea tehnică, va
corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii aparente şi/sau ascunse
care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de
folosire sau celor specificate în contract.
10.4 Contractantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de
şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se
poate deduce în mod rezonabil din contract.
10.5 Contractantul are obligaţia de a de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor materialelor
puse în operă, în conformitate cu Proiectul tehnic si detaliile de execuţie aprobate de beneficiar şi de
a nu modifica soluţiile tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui materiale şi echipamente cu altele de
o calitate diferită faţă de prevederile proiectului. In orice situaţie Contractantul nu va putea proceda
la eventuale înlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale decât cu aprobarea prealabilă a
beneficiarului, în condiţiile legii.
10.6 - (1) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa
tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu
respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către beneficiar contractantului, va fi ţinut de
acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoanele autorizate de beneficiar, la cererea acestora.
10.7. (1) Contractantul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile beneficiarului în orice
problemă menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care contractantul
consideră că dispoziţiile beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile
primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe
cheltuiala beneficiarului.
10.8. - (1) Contractantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de
beneficiar, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi
resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) În cazul în care pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, contractantul are obligaţia de a rectifica
eroarea constatată, pe cheltuiala sa.
10.9. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse contractantul are obligaţia:
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este
autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp
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cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către beneficiar) în starea de ordine necesară pentru
evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către beneficiar sau de
către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului
şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
10.10. - Contractantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor,
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă de la data primirii Ordinului de
începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.
10.11. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse contractantul are
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în
mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care
deservesc proprietăţile aflate în posesia beneficiarului sau a oricărei alte persoane.
(2) Contractantul va despăgubi beneficiarul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din
sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine contractantului.
10.12. - (1) Contractantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de
traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; Contractantul va selecta traseele, va alege
şi va folosi vehiculele, va limita şi va repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce
va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora
asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu produca
deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care
comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor,
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, contractantul are obligaţia de a despăgubi
beneficiarul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
10.13. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării contractantul are obligaţia:
i) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Contractantul are dreptul de a reţine pe şantier până la sfârşitul perioadei de garanţie
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul
îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
10.14. Contractantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale
construcţiei, ivite într-un interval de 101 (zece) ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui
termen, pe toata durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a
nerespectării normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei.
10.15. – Contractantul se obligă a despăgubi beneficiarul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi intelectuale (brevete,
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite
pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de
sarcini întocmit de către autoritatea contractanta.
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10.16. (1) Contractantul are obligaţia de a respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică
personalului său inclusiv a celor referitoare la angajare, sănătate, securitatea muncii, asistenţă
socială, emigrare şi repatriere după caz, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.
(2) Contractantul va solicita angajaţilor săi să se conformeze legilor în vigoare, inclusiv
legilor referitoare la securitatea muncii.
10.17. Codul de conduită
10.17.1. Contractantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru
beneficiar conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia
necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu lucrările executate fără să aibă
aprobarea prealabilă a beneficiarului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu
obligaţiile sale contractuale. Nu va angaja beneficiarul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil
scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.
10.17.2. Pe perioada executării contractului, Contractantul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor
politice, culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului.
10.17.3. Plăţile către contractant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce
poate deriva din acesta şi, atât contractantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv
conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată
indirecta sau orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din
prezentul contract.
10.17.4. Contractantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate în scopurile
Contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a beneficiarului.
10.17.5. Contractantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării
Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri precum şi după încetarea acestuia. În acest
sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al beneficiarului, Contractantul şi
personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor
divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau
despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările
primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, Contractantul şi
personalul său nu vor utiliza în dauna beneficiarului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul
studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract.
10.18. Conflictul de interese
10.18.1. Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar
putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese
pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de
naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune.
10.18.2. Beneficiarul are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este
necesar poate solicita măsuri suplimentare. Contractantul se va asigura că personalul său, salariat sau
contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea
genera un conflict de interese.
10.18.3. Contractantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori
pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În
cazul în care contractantul nu-şi menţine independenţa, beneficiarul, fără afectarea dreptului acestuia
de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va
putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract.
10.19. Legislaţia Muncii şi Programul de lucru
10.19.1. Contractantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului, inclusiv
legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă
socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.
10.19.2. Contractantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare
celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.
10.19.3. Contractantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare
inclusiv celor legate de securitatea muncii.
10.20.4. Contractantul va informa beneficiarul în privinţa programului său de lucru planificat pentru
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fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a
acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe
parcursul tuturor etapelor contractului.
10.21. Sănătatea şi securitatea muncii
10.21.1. Contractantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea
accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să
aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
10.21.2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, contractantul are obligaţia de a sprijini activitatea
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.
10.21.3. Contractantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă,
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de către lucrătorii
săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în
conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice
modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.
10.21.4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în
activitatea desfăşurată de contractant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă,
evenimentul, conform prevederilor legale pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă
pe raza căruia s-a produs.
10.21.5. Contractantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi
facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de beneficiar.
10.21.6. Beneficiarul va înregistra numai cu evenimentele produse propriilor angajaţi.
10.21.7. Beneficiarul nu va fi responsabila pentru niciun fel de daune –interese, compensaţii plătibile
prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de contractant sau subcontractant, cu excepţia accidentelor sau rejudiciilor
rezultate din vina beneficiarului sau a angajaţilor acestuia.
11. Obligaţiile beneficiarului
11.1 (1) Permise, licenţe şi aprobări
Beneficiarul (acolo unde este în măsură), va asigura o asistenţă rezonabilă, la solicitarea
Contractantului pentru obţinerea avizelor, licenţelor sau aprobărilor solicitate de legislaţia Romaniei:
1) pe care Contractantul trebuie să le obţină,
11.2 (1) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia contractantului, fără plată, dacă nu s-a
convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier;
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita
amplasamentului şantierului.
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat
se suportă de către contractant.
11.3 Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia contractantului întreaga documentaţie necesară
pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a
lucrării.
11.4 Beneficiarul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile
de la notificarea contractantului.
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, contractantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, atunci beneficiarul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca
penalitati, o suma echivalenta cu 0,1%/zi de intarziere.
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12.2. In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termenul convenit conform art. 5 atunci
acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1%/zi de intarziere din plata
neefectuata.
12.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde
plata de daune-interese.
12.4. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa
adresata contractantului fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
contractant. In acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract executata pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.
Daca pe parcursul lucrarilor se constata o intarziere in executie mai mare de 30 zile fata de graficul
de executie, beneficiarul are dreptul de rezilere unilaterala a contractului.
Clauze specifice
13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1 Contractantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in conditiile
prevazute de art. 39, 40 alin. 1 si 3 din H.G. nr. 395/2016 in cuantum de _______________ lei
(10% din pretul contractului fara TVA). Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5
zile lucrătoare de la data semnării contractului.
13.2 Garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii
de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.
13.3 Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
13.4 Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de buna executie se va executa
necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la
culpa persoanei garantate.
13.5 Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe
parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi
îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra
garanţiei de bună execuţie beneficiarul are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi
emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi
modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total,
contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, în
termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării emise de către beneficiar.
Restituirea garantiei de buna executie se va face dupa cum urmeaza:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor
executate, pe baza procesului- verbal de recepţie finală.
13.6 Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi
întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic
şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.
13.7 Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
14. Începerea şi execuţia lucrărilor
14.1. (1) Contractantul va începe lucrările de execuţie de la data emiterii Ordinului de începere a
lucrărilor, va acţiona cu promptitudine şi fără întârziere şi va termina lucrările în timpul afectat
duratei de execuţie.
(2) Contractantul trebuie să notifice beneficiarul şi Inspectia de Stat în Construcţii, Lucrări
Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
14.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate
la data stabilită.
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(2) Contractantul va prezenta la cererea beneficiarului, după semnarea contractului, graficul
de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia
beneficiarului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a
lucrărilor, la cererea beneficiarului contractantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării
lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe contractant de nici una
dintre îndatoririle asumate prin contract.
(3) În cazul în care contractantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau
dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 10.1, beneficiarul este îndreptăţit să-i fixeze
contractantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul
neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia contractul.
14.3. - (1) Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili
conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de
a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest
scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea contractantului şi dirigintele de şantier
sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea beneficiarului.
(2) Contractantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului beneficiarului la locul de
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
14.4 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentatia de execuţie; verificările şi
testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei
provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.
(2) Contractantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera
aferentă acestora, revine contractantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau
materiale puse în opera vor fi suportate de contractant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt
corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz
contrar beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
14.5. (1) Contractantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea
beneficiarului.
(2) Contractantul are obligaţia de a notifica beneficiarul, ori de câte ori astfel de lucrări,
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Contractantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia
beneficiarului, şi de a reface aceasta parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost
executate conform documentatiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor
fi suportate de către beneficiar iar, în caz contrar, de către contractant.
15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor
15.1. În cazul în care:
a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
b) condiţiile climaterice execepţional de nefavorabile precum şi temperaturi care, potrivit
normelor, normativelor şi agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuţie a unor materiale sau
procedee tehnice, sau
c) în cazul în care beneficiarul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile ei cu
obligatia acesteia de a aduce la cunostinta Contractantului aceasta situaţie in termen de 30 zile
lucratoare de la data la care a luat cunoştinţa despre aceasta,
d) interventia unei situaţii ce poate determina imposibilitatea temporara a contractantului de
executare a obligaţiilor contractuale, cu obligaţia acestuia de informare promptă, a beneficiarului.
Lipsa informării si aprobarii beneficiarului face inopozabila acestuia dispoziţia sau decizia
dirigintelui de şantier sau a contractantului de sistare temporara, integrala sau parţiala, a lucrărilor,
cu consecinţa exercitării de către beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Execuţie a
lucrărilor contractate.
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e) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează contractantului şi nu a survenit prin
încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc contractantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei
părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la
care contractantul are dreptul.
16. Finalizarea lucrărilor
16.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un
termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se
calculează de la data începerii lucrărilor.
16.2 (1) La finalizarea lucrărilor contractantul are obligaţia de a notifica, în scris, beneficiarului că
sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acesteia convocarea comisiei de recepţie.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren
beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul
în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate contractantului, stabilinduse şi termenele pentru remediere şi finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi
deficienţelor, la o nouă solicitare a contractantului, beneficiarul va convoca comisia de recepţie.
16.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de
constatările făcute, beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
16.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi
funcţional.
17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
17.1 (1) Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia
finală.
(2) Perioada de garanţie a lucrărilor executate este cea ofertata de contractant si decurge de la
data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, si pana la receptia finala.
17.2 (1) În perioada de garanţie, contractantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de autoritatea
contractanta, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor
defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Contractantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului;
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre contractant a oricăreia dintre obligaţiile explicite
sau implicite care îi revin în baza contractului.
(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează contractantului, lucrările fiind executate de
către acesta conform prevederilor prezentului contract, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca
lucrări suplimentare.
17.3 În cazul în care contractantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17.2 alin.(1), beneficiarul
este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente
acestor lucrări vor fi recuperate de către beneficiar de la contractant sau reţinute din sumele cuvenite
acestuia.
18. Modalităţi de plată
18.1 Contractantul va transmite beneficiarului o situaţie de plata care sa cuprindă sumele la care se
considera îndreptăţit, însoţită de facturile corespunzătoare, cu cel putin 3 zile inainte de data de
facturare. Factura va fi emisă numai dupa acceptarea situaţiilor de lucrări de către Dirigintele de
şantier.
18.2 (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea contractantului (antreprenorului), la valoarea
lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie
să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă
şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii beneficiarul va putea face scăzăminte
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pentru servicii făcute contractantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în
cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestora .
(3) Plăţile parţiale se efectueaza, de regulă, la intervale cel mult lunare sau la terminarea etapelor
stabilite de comun acord, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a
contractantului; ele nu se consideră de către beneficiar, ca recepţie a lucrărilor executate.
18.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată
definitive de către beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special,
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.
18.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi
semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.
Plata ultimelor sume datorate contractantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de
eliberarea certificatului de recepţie finală.
19. Ajustarea preţului contractului
19.1 Pentru lucrările executate, plăţile datorate de beneficiar contractantului sunt cele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
19.2 Preţul contractului nu se ajusteaza.
20. Asigurări
20.1 (1) Contractantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să
testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse de către terţe persoane
fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu un asigurator autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor
de asigurare va fi suportată de către contractant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.
(3) Contractantul are obligaţia de a prezenta beneficiarului, ori de câte ori i se va cere, poliţa
sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate.
(4) Contractantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte beneficiarului, la cerere,
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plată primelor curente (actualizate).
20.2 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin
lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de contractant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei
beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.
21. Amendamente
21.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstante care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
(2) Contractantul are obligaţia de a notifica prompt beneficiarul despre toate erorile, omisiunile,
viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii
contractului.
21.2. Contractul poate fi modificat în cursul perioadei sale de valabilitate fără organizarea unei noi
proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanţiale, in
condiţiile prevăzute de legislaţia achiziţiilor publice, prin act adiţional la prezentul contract.
21.3 Pentru calcularea preţului aferent modificarilor nesubstantiale se va/vor utiliza pretul/preturile
unitare din cadrul propunerii financiare initiale.
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22. Subcontractanţi
22.1 Contractantul va prezenta la încheierea contractului de achiziţie publică, sau atunci când se
introduc noi subcontractanţi, contractele încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţii
nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi
sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.
22.2 Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la
contractul de achiziţie publică.
22.3 Contractantul, va indica, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, numele,
datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului
sectorial, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.
22.4 Contractantul are obligaţia de a notifica beneficiarului orice modificări ale informaţiilor cu
privire la numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor pe durata
contractului.
22.5 Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului
sectorial, cu condiţia ca schimbarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului
de achizitie. In acest caz, contractantul va transmite beneficiarului informaţii privind numele, datele
de contact şi reprezentanţii legali şi va obţine acordul autoritatii contractante privind eventualii noi
subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.
22.6 Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea
contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei
unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzător părţii lor de implicare în
contractul care urmează să fie îndeplinit.
22.7. Beneficiarul poate efectua plaţi corespunzătoare părţii/părţilor din Contract îndeplinite de către
subcontractanti dacă aceştia si-au exprimat în mod expres această opţiune, conform dispozitiior
legale aplicabile privind achiziţiile publice.
22.8 In aplicarea prevederilor pct. 22.7 subcontractantii îşi vor exprima la momentul nominalizării
lor în oferta si oricum nu mai târziu de data încheierii Contractului, sau la momentul introducerii
acestora în Contract, după caz, opţiunea de a fi platiti direct de către beneficiar.
22.9. Beneficiarul efectuează plăţile directe către subcontractantii agreaţi doar atunci când prestatia
acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv beneficiar,
contractant si subcontractant sau de beneficiar si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat,
contractantul blocheaza confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.
22.10 Acceptarea de către beneficiar a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract nu va
diminua răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract.
23. Terţul Sustinator
23.1 Prezentul contract reprezintă şi contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din
încălcarea obligaţiilor ce îi revin terţului susţinător în baza angajamentului ferm, anexa la prezentul
contract. Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, contractantul consimte că
beneficiarul se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului
ferm, putând urmări orice pretenţie la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terţului
susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta.
23.2 In cazul în care contractantul este în imposibiltatea derulării prezentului contract, respectiv
pentru partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului în baza angajamentului
ferm, terţul susţinător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul
respectivului angajament ferm. Înlocuirea contractantului iniţial cu terţul susţinător, nu reprezintă o
modificare substanţiala a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate şi se va efectua prin
semnarea unui act adiţional la contract şi fără organizarea unei alte proceduri de atribuire.
24. Cesiunea
24.1 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din contract, obligatiile nascute ramanand in
sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
24.2 In vederea finalizării contractului, beneficiarul poate solicita, în condiţiile legislaţiei achiziţiilor,
iar contractantul se obligă să cesioneze în favoarea beneficiarului, contractele încheiate cu
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subcontractantii acestuia, contractantul obligându-se totodată să introducă în contractele sale cu
subcontractorii clauze în acest sens. Intr-o asemenea situaţie contractul va fi continuat de
subcontractanţi. Dispoziţiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează în nici o
situaţie raspunderea contractantului faţă de beneficiar în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a
contractului.
24.3 Beneficiarul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte
formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care contractantul
subcontractează/cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile
sale.
25. Forţa majoră
25.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
25.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
25.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
25.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
25.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
26. Soluţionarea litigiilor
26.1 Beneficiarul şi contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
26.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi contractantul
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti in a carei raza teritoriala isi are sediul beneficiarul.
27. Limba care guvernează contractul
27.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
28. Comunicări
28.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
28.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.
29. Legea aplicabilă contractului
29.1 -Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
30. Alte clauze
30.1 Eventuale erori de calcul sau sume încasate necuvenit constatate de organele abilitate, se vor
suporta de contractant inclusiv despagubirile aferente.
30.2 Devansarea lucrarilor de catre contractant, nu atrage obligatia achitarii contravalorii acestora
tot în devans, plata facându-se asa cum s-a stabilit conform bugetului aprobat pe fiecare an bugetar.
30.3 Platile vor fi efectuate in functie de fondurile prevazute in bugetul anual, de asemenea, se va
derula sub rezerva si in functie de accesarea sumelor de la bugetul de stat.
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Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în doua exemplare originale,
câte un exemplar pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,

CONTRACTANT,
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