CONTRACT DE EXECUŢIE LUCRĂRI
nr........../.........2017
În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificările şi
completările ulterioare, a Hotărârii nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu
modificările şi completările ulterioare, s-a incheiat prin achiziţie directă- anunţ
SEAP ........... , prezentul contract de execuţie lucrări pentru realizarea obiectivului :
“Marcaje rutiere longitudinale şi transversale, indicatoare rutiere pe drumurile
judeţene”.
Între:
UNITATEA
ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
JUDEŢUL
BISTRIŢANĂSĂUD, având sediul în P-ţa Petru Rareş, nr. 1-2, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod
poştal 420080, telefon 0263/230741, fax 0263/214750, cod de înregistrare fiscală
4347550, cont RO95TREZ10124510220XXXXX Trezoreria Bistriţa, reprezentată
legal de catre domnul Emil Radu Moldovan, având funcţia de presedinte al
Consiliului Judetean, prin împuternicit domnul Florin Grigore Moldovan , având
funcţia de Administrator Public al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi domnul
Teofil Iulian Cioarba având funcţia de director economic, în calitate de achizitor,
pe de o parte,
şi
Societatea .............. cu sediul în ............., str..........nr........, judeţ ...........,
telefon/fax .........., număr de înmatriculare J../..../..., cod fiscal ...... atribut fiscal R,
cont nr.RO..... TREZ ...... ......... deschis la Trezoreria ....... , reprezentată prin ..........
, având funcţia de administrator, în calitate de executant, pe de altă parte,
s-a incheiat prezentul Contract, cu respectarea Condiţiilor Contractuale
1.OFERTA
1.1 - Executantul a examinat documentele contractului specificate la art.3 care sunt
parte a acestui Contract şi se oferă să execute lucrări de marcaj rutier conform
specificaţiilor din caietul de sarcini, pe riscul său şi cu utilajele sale.
1.2 - Executantul se obligă să execute lucrări de marcaj rutier pentru realizarea
obiectivului : “Marcaje rutiere longitudinale şi transversale, indicatoare rutiere
pe drumurile judeţene”.
1.3 - Achizitorul va plăti Executantului preţul de .... lei fără TVA, respectiv ...... lei cu
TVA (19%), conform Ofertei acceptate de Achizitor înregistrată sub nr.VI/..../..... care
face parte integranta din prezentul contract.
1.4 – Lucrarile ce se execută cuprind totalitatea lucrărilor necesare pentru realizarea
obiectivului de investiţii: “Marcaje rutiere longitudinale şi transversale,
indicatoare rutiere pe drumurile judeţene”, care vor fi executate în baza
contractului.
1.5 - Sursa de finanţare: buget local.
1.6 - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi
este valabil până la finalizarea lucrărilor şi încheierea procesului verbal de receptie
finală, fără obiecţiuni, si eliberarea garantiei de bună executie.
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2. ACCEPTAREA
2.1- Achizitorul, prin Procesul-verbal final de verificare a correspondenţei ofertelor cu
cerinţele din anunţul de achiziţie şi documentaţia tehnică nr.VI/…/…… a declarat
caştigătoare oferta Executantului .
2.2- Achizitorul, prin semnătura de mai jos, este de acord cu faptul că, pentru
execuţia lucrărilor de construcţii de către Executant, va plăti acestuia preţul
Contractului, în conformitate cu Condiţiile contractuale.
3.DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Fac parte integrantă din contract următoarele documentele:
a. condiţii contractuale - Anexa 1;
b. caietul de sarcini - Anexa 2;
c. propunerea tehnică – Anexa 3;
d. propunerea financiară - Anexa 4;
e. garanţia de bună execuţie a contractului – Anexa 5;
f. proces-verbal de predare-primire a amplasamentului Anexa 6;
g. ordin de începere a lucrărilor- Anexa 7.
h. lista cu drumurile judeţene şi nr. de km ce urmează a fi marcati -Anexa 8.
Acest Contract intră în vigoare la data la data semnării lui de către ambele părţi.
Drept pentru care s-a convenit asupra acestor Conditii Generale și s-au semnat,
la sediul Achizitorului, în 4(patru) exemplare, toate cu valoare de original, 3 (trei) la
achizitor şi unul la executant, azi ......2017.
Achizitor
Unitatea Administrativ Teritorială
Judeţul Bistriţa-Năsăud
Administrator public,
Florin Grigore MOLDOVAN
Director economic,
Teofil Iulian CIOARBĂ

Director executiv,
Grigore-Dorin POPESCU
Şef serviciu ADLP,
Marian -Gabriel POP
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Executant,
.................... ......

Conditii Contractuale

1.1. Definitii
1.1. Definiţii
În Contractul definit în cele ce urmează, cuvintele şi expresiile definite vor avea
următoarele semnificaţii:
Contract
1.1.1. Achizitor şi Executant – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
1.1.2. Contract -actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi,
încheiat între o autoritate contractantă în calitate de „Achizitor” şi un executant de
lucrări, în calitate de „Executant”, denumit în continuare în prezentul contract şi toate
anexele sale.
1.1.3. „Standarde”- standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea
prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică.
1.1.4. Forţa majoră –orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si
inevitabil, care impiedica sa fie executate obligatiile ce le revin partilor, potrivit
prezentului contract si este constatat de o autoritate competenta.
1.1.5. Persoana de contact – persoana fizică indicată de Achizitor/Executant care
urmăreşte derularea, în bune condiţii, a prezentului contract
1.1.6. Preţul contractului – preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;.
1.1.7. Zi – zi calendaristică; an – 365 de zile.
1.1.8. 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(majorări de
întârziere şi/sau daune-interese);
1.1.9. “Data de Începere a lucrarilor de execuţie” inseamna data precizata in
Ordinul de Incepere a lucrarilor de executie emis de Achizitor;
1.1.10. "Durata de Execuţie" înseamnă durata de realizare a lucrarilor de
executie, calculată de la Data de Începere a lucrărilor de execuţie;
1.1.11. "Cost" înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute)
de către Executant, in legatura cu executarea contractului, conform Ofertei.
1.1.12. "Utilajele Executantului " înseamnă toate aparatele, maşinile, vehiculele,
facilităţile şi alte lucruri necesare execuţiei Lucrărilor, dar care nu includ Materialele
sau Echipamentele.
1.1.13. "Riscurile Contractului" înseamnă acele responsabilităţi enumerate în SubClauza 6.1.
1.1.14 "Materiale" înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele),
care vor face sau fac parte din lucrările care fac obiectul prezentului contract.
1.1.15. "Echipamente" înseamnă maşinile şi aparatele care vor face sau fac parte
din lucrările care fac obiectul prezentului contract.
1.1.16. "Şantier" înseamnă locurile puse la dispoziţie de către Achizitor,
amplasamentul lucrarii, unde urmează a fi executate Lucrările precum şi oricare alte
locuri prevăzute în Contract ca fiind părţi componente ale Şantierului.
1.1.17. "Lucrări" înseamnă toate lucrările care urmează să fie realizate de către
Executant conform Ofertei, inclusiv lucrările temporare, precum şi orice Modificare a
acestora în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.
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1.1.18. „Instructiunea achizitorului” – documentul scris, semnat, datat si numerotat,
elaborat de Achizitor, cu caracter obligatoriu pentru Executant, cu privire la
indeplinirea obligatiilor din contract.
1.1.19. „Perioada de garantie” – perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la
terminarea lucrarilor si data receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract
si in cadrul careia Executantul are obligatia inlaturarii pe cheltuiala sa a tuturor
deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale, a
prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii,
subansamble e.t.c. necorespunzatoare.
1.1.20. “Preţul contractului” – suma de bani datorata de Achizitor Executantului,
cu titlu de obligatie corelativa a acestuia fata de executarea intocmai de catre
Antreprenor a obligatiilor contractual asumate.
1.2. Interpretări
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.
1.3. Prioritatea Documentelor
In situatia in care, in cursul executarii obligatiilor contractuale, intervin conflicte intre
prevederile propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala
prevederile Caietului de Sarcini.
1.4. Legea
Legea Contractului este legea romana.
1.5. Comunicarea
In orice situatie in care este necesara emiterea de instiintari, instructiuni sau alte
forme de comunicare de catre o persoana, daca nu este specificat altfel, aceste
comunicari vor fi redactate in limba romana si nu vor fi retinute sau intarziate in mod
nejustificat.
Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris.
Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii.
Comunicarile dintre parti se pot face si prin e-mail, fax, in masura in care aparatura
utilizata are capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea
documentelor.
1.6. Obligatii Legale
Executantul va respecta legile României. Executantul va emite toate instiintarile si va
plati toate taxele si alte obligatii referitoare la Lucrari, în conformitate cu legea
aplicabilă.
1.7 Acte normative aplicabile
-Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000-publicat în MO 397/24.08.2000
- Norme
metodologice privind condiţiile deînchidere a circulaţiei şi de instruire a restricţiilor de
circulaţieîn vederea executării de lucrări în zona drumului publicşi/sau pentru
protejarea drumului.
-NGPM/1996 - Norme generale de protecţia muncii.
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-Ordin MI nr. 775/1998 - Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi dotarea
cu mijloace tehnice de stingere.
-Ordin AND nr. 116/1999 - Instrucţiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări
de întreţinere, reparare şi exploatare a drumurilor şi podurilor
1.8. Standarde
-SR 1848/7: 2015 - Marcaje rutiere
-SR
EN
1423/A1:2004
Produse
pentru
marcare
rutieră.Produse
depulverizare.Microbile din sticlă, granule antiderapante şi amestecul celor două
componente.
1.9 Normative
-AND 593/2012 „Normativ pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei pe
drumuri,poduri si autostrazi „
2. Achizitorul
2.1. Dreptul de Acces pe Santier
Achizitorul va pune la dispozitie Santierul, cel mai tarziu la data emiterii Ordinului de
incepere a lucrarilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de
predare – primire amplasament liber de orice sarcini care impiedică aducerea la
îndeplinire a obiectului prezentului contract.
2.2. Autorizatii si Acorduri
Achizitorul are obligaţia de a furniza Executantului toate autorizaţiile şi avizele
necesare execuţiei lucrărilor,după caz, conform prevederilor legale.
2.3. Instructiuni emise de catre Achizitor
Executantul va respecta si executa toate instrucţiunile emise de către Achizitor cu
privire la execuţia Lucrărilor, inclusiv suspendarea execuţiei tuturor Lucrărilor sau a
unei părţi a acestora.
In ipoteza in care Executantul considera instructiunile Achizitorului nejustificate sau
de natura a-i produce prejudicii, va formula in scris obiectiunile sale, in termen de 5
zile de la comunicarea instructiunii. Transmiterea acestor obiecţiuni nu suspendă
executarea instrucţiunilor respective cu excepţia situaţiei în care aplicarea
instrucţiunii ar conduce la incălcarea normelor legale imperative si ar putea duce la
angajarea răspunderii contractuale, delictuale sau penale a Executantului.
2.4. Aprobari
Nicio aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii ale Achizitorului nu vor
exonera Executantul de obligatiile sale.
In privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului
Contract, in nicio imprejurare, tacerea nu are valoarea juridica a consimtamantului.
3. Reprezentantii Achizitorului
3.1. Reprezentantul Achizitorului
Achizitorul poate numi/angaja o persoana juridica sau fizica pentru a indeplini
anumite indatoriri.
Aceste persoane sunt nominalizate /desemnate de Achizitor si comunicate
Executantului.
Achizitorul va instiinta Executant cu privire la autoritatea si indatoririle delegate
Reprezentantului sau Reprezentantilor Achizitorului.
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Achizitorul va notifica în scris Executantul cu privire la identitatea reprezentanţilor sai
atestaţi profesional pentru urmarirea executarii lucrarilor si care ii reprezinta legal
interesele.
4. Executantul
4.1. Obligatii Generale
4.1.1 Executantul va executa Lucrarile corespunzator si in conformitate cu
prevederile Contractului, caietului de srcini și instrucțiunile Achizitorului și va remedia
orice defecțiune a lucrărilor. Executantul va asigura in totalitate supravegherea, forta
de munca, Materialele, Echipamentele si Utilajele Executantului necesare executiei
Lucrarilor, fie provizorii, fie definitive.
Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea cel puțin
calitatile tehnice declarate de catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor
tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea
ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor
specificate in contract.
4.1.2 Executantul are obligatia de a respecta termenul maxim de execuţie a
lucrărilor, respectiv 60 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
4.1.3 Executantul este pe deplin si singur responsabil pentru conformitatea,
stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru
procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si reglementarilor legii
privind calitatea in constructii. Nicio aprobare, consimtamant sau absenta unor
observatii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligatiile sale; Achizitorul
nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensatii datorate
potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Executant.
4.1.4 In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia,
cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Executantul are
obligatia sa rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care
eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte, furnizate in scris de catre
achizitor.
4.1.5. Pe parcursul executiei lucrarilor, al remedierii viciilor ascunse sau
deficientelor constatate in cadrul perioadei de garantie, Executantul are obligatia:
a) de a asigura securitatea persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata;
b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost
solicitate de catre Achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul
protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
c) de a lua toate masurile pentru protectia mediului in conformitate cu acordul de
mediu emis, pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns
provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot
sau alti factori generati de metodele sale de lucru;
d) de a asigura calitatea corespunzatoare a tuturor materialelor puse in opera, in
conformitate cu Proiectul tehnic si detaliile de executie aprobate de Achizitor si de a
nu modifica solutiile tehnice sau tehnologice, ori de a inlocui materiale si
echipamente cu altele de o calitate diferita fata de prevederile proiectului. In orice
situatie, Executantul nu va putea proceda la eventuale inlocuiri de tehnologii,
echipamente sau materiale decat cu aprobarea prealabila a Achizitorului;
e) de a nu stanjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu
restrictiona utilizarea cailor de acces prin folosirea si ocuparea drumurilor si a
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trecerilor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia sau
proprietatea Achizitorului sau a oricarei alte persoane, cu exceptia zonei prevazute
pentru organizare de santier;
f) de a evita acumularea de obstacole inutile pe santier;
g) de a depozita sau, dupa caz, de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii si
materiale aflate in surplus; Executantul are dreptul de a retine pe santier pana la
semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in
scopul indeplinirii obligatiilor sale;
h) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;
i) de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in santier,
conform modelelor primite de la Achizitor si in conformitate cu planul de organizare
de santier, aprobat de Achizitor;
j) de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de munca, in ateliere,
depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse;
k) de a monta, la finalizarea lucrarilor, panoul de personalizare conform indicatiilor
pe care le va primi de la Achizitor;
l) de a remedia lucrarile cuprinse in situatiile de lucrari comunicate si care au facut
obiectul obiectiunilor si respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucrari
decat ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui proces verbal incheiat cu
dirigintele de santier, atestand remedierea satisfacatoare a respectivelor lucrari ;
m) de a conserva lucrarile executate in ipoteza sistarii lucrarilor, oricare ar fi motivul
acestui eveniment;
n) de a instiinta imediat Achizitorul asupra depasirii termenelor convenite, oricare ar
fi cauza respectivei intarzieri.
4.1.6 Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor
executate, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in
opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor si pana la data semnarii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si predarea –primirea
obiectivului realizat.
4.1.7. Executantul va lua toate masurile necesare pentru pastrarea curateniei
carosabilului si cailor de acces.
4.1.8 Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor,
actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de
natura lor, rezultand din sau in legatura cu nerespectarea obligatiilor prevazute în
contract, pentru care responsabilitatea revine Executantului.
4.1.9 Executantul are obligatia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului potrivit destinatiei si constrangerilor lor functionale si de
a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricaruia
dintre subcontractatii sai.
4.1.10. Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si
va repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora
asemenea, de pe si pe santier, sa fie adecvat parametrilor tehnici constructivi ai cailor
utilizate, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau
distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
4.1.11. In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau
drum care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului
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materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Executantul are
obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri.
4.1.12. In situatia prevazuta la alineatul anterior, Executantul este responsabil si
va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, podurilor/drumurilor distruse
sau deteriorate.
4.1.13 Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum si cel al
contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre Executant pe durata
existentei santierului.
4.1.14. Executantul raspunde pentru viciile ascunse ale lucrării executate, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare si potrivit prezentului contract.
4.1.15. La finalizarea lucrarilor de constructie Executantul are obligatia de a
preda Achizitorului Cartea tehnica a constructiei, intocmita potrivit legislatiei in
vigoare, in colaborare cu achizitorul.
4.1.16 Executantul garanteaza ca a realizat instructajul personalului ce urmeaza
sa execute lucrari pe viitorul Amplasament, necesar desfasurarii in bune conditii a
activitatii sale si a luat toate masurile impuse de legislatia in vigoare privind
respectarea normelor privind conditiile si protectia muncii. Executantul este singurul
responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor privind
conditiile si protectia muncii.
4.1.17 Perioada de garantie acordata lucrarilor
Executantul are obligatia legala de garantare a calitatii materialelor, echipamentelor
si lucrarilor de constructii executate, conform Legii nr. 10/1995 (Legea calitatii in
constructii), coroborate cu prevederile Codului civil privind conditiile si termenele
stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse si promovarea actiunii in daune.
Obligatia de garantie a Executantului se transmite in temeiul legii subdobanditorilor
dreptului de proprietate asupra constructiilor.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, până la
receptia finala si este de 12 de luni.
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 altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
Obligatia legala de garantie a Executantului pentru lucrarile executate impune
remedierea tuturor defectelor constatate in termenul legal de garantie, exceptate
fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor sai sau a persoanelor pentru
care acesta este tinut sa raspunda.
Defectiunile si lipsurile constatate de Achizitor, in perioada de garantie, trebuie
aduse la cunostinta Executantului, iar acesta, in termen de 48 de ore este obligat sa
trimita reprezentantul sau la fata locului si sa remedieze defectiunea in cel mai scurt
timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii, luand ca etalon de eficienta si
profesionalism un comerciant diligent; remedierea defectiunilor, urmata obligatoriu
de o verificare in ansamblu a utilajului sau echipamentului, va fi consemnata intr-un
proces-verbal incheiat intre parti.
Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Executantului, se
realizeaza pe cheltuiala acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:
i) utilizarii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului;
ii) unui viciu de execuție.
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile
explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.
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In cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute in aceasta sub-clauza,
Achizitorul este liber sa contracteze cu terti Executanti executia acestor lucrari,
urmand ca pretul acestor lucrari sa fie recuperat de catre Achizitor de la Executant
sau retinut din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna executie.
4.1.18 Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia
lucrarilor sau incorporate in acestea; si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, cu exceptia situatiei in
care o astfel de dauna rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini
intocmit de catre Achizitor.
4.2. Reprezentantul Executantului si Inlocuirea personalului de specialitate
nominalizat
4.2.1. Executantul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele si referintele
persoanei autorizate sa primeasca instructiuni in numele său.
Executantul va notifica in scris Achizitorului identitatea reprezentantilor sai atestati
profesional pentru urmarirea executarii lucrarilor, si anume a responsabilului tehnic
cu executia sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit
legii si care ii reprezinta legal interesele.
4.2.2. Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea
contractului
Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se
realizează numai cu acceptul Achizitorului, şi nu reprezintă o modificare substanţială
a contractului, aşa cum este aceasta definită in legislatia privind achizitiile, decât în
următoarele situaţii:
a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu
îndeplineşte cel puţin criteriile de calificare prevăzute în cadrul documentaţiei de
atribuire (daca este cazul aplicarii unor astfel de criterii de eligibilitate);
b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obţine
cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de
evaluare ( daca este cazul aplicarii unor astfel de factori)
În situaţiile prevăzute mai sus, Executantul are obligaţia de a transmite pentru noul
personal documentele solicitate prin documentaţia de atribuire fie în vederea
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie stabilite, fie în vederea
calculării punctajului aferent factorilor de evaluare.
4.3. Garantia de Buna Executie
4.3.1. Executantul va furniza Achizitorului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la
data semnării contractului, o Garanţie de Bună Execuţie pentru realizarea
corespunzătoare a Lucrărilor de marcaj rutier.
4.3.2. (1) Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului în procent de 10%
din valoarea contractului fără TVA, respectiv suma de .......... lei se va constitui
astfel:
a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în
condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine
anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă.Instrumentul de garantare
trebuie să prevadă ca plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima
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cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate,
sau
a) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într-un cont de
disponibil distinct deschis la Trezoria Statului şi pus la dispoziţia Achizitorului.
Suma iniţială care se va depune de către Antreprenor în contul de disponibil
distinct, astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea
contractului fără TVA
(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.
4.3.3. (1) Achizitorul va executa Garanţia de Bună Execuţie, în eventualitatea în
care:
a) Executantul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 20 de zile de la
primirea solicitării achizitorului privind remedierea defecţiunii;
b) executantul nu plăteşte achizitorului , în termen de 20 de zile, o sumă datorată
potrivit contractului.
c) oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul
în care Executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin Contract. Anterior
emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Achizitorul are obligaţia de
a notifica pretenţia Executantul cât şi emitentului instrumentului de garantare
precizând obligaţiile care nu au fost respectate, cât şi modul de calcul al
prejudiciului;
(2) În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Executantul
are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
4.3.4. Achizitorul se obliga sa restituie Garanția de Bună Executție a contractului, pe
baza solicitării scrise a Antreprenorului, astfel:
a. 70% din valoarea Garantiei de Buna Executie în termen de 14 zile de la data
incheierii, fără obiectiuni, a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor, daca Achizitorul nu a formulat pana la acea data nicio reclamatie
de executare a Garantiei de Buna Executie iar riscul pentru vicii este minim;
b. 30% din valoarea Garantiei de Buna Executie în termen de 14 zile de la data
incheierii, fără obiectiuni, a Procesului Verbal de Receptie Finala, daca
Achizitorul nu a formulat pana la acea data nicio reclamatie de executare a
Garantiei de Buna Executie iar riscul pentru vicii este minim.
5. Sanatatea si securitatea muncii
5.1 Executantul va lua toate măsurile necesare pentru menţinerea sănătăţii şi
securităţii Personalului propriu. Executantul se va asigura, în colaborare cu
autorităţile sanitare si daca legislatia incidenta in vigoare impune astfel de masuri, că
personalul medical, facilităţile de prim ajutor, infirmeria şi serviciul de ambulanţă sunt
asigurate în permanenţă pe Şantier şi în taberele de cazare ale personalului
Executantul sau Achizitorului şi că se iau toate măsurile necesare pentru asigurarea
asistenţei sociale, condiţiilor de igienă şi prevenirea epidemiilor.
5.2 Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să
răspundă de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor.
Această persoană va fi calificată pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea
de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul
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execuţiei Lucrărilor, Executantul va asigura toate facilităţile necesare acestei
persoane pentru exercitarea responsabilităţii şi autorităţii sale.
5.3. Antreprenorul 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 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.
5.4. În cazul producerii unui accident, Executantul va transmite, urgent, Achizitorului,
detalii referitoare la producerea accidentului. Executantul va păstra un registru şi va
întocmi rapoarte referitoare la sănătatea, securitatea şi asistenţa socială acordată
persoanelor, precum şi la daunele aduse proprietăţii.
5.5. Executantul se obliga sa respecte prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în
muncă nr. 319/2006,
ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.
319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.
6. Riscurile contractului
6.1.În acest contract riscurile achizitorului sunt:
(a) război, ostilităţi (indiferent dacă războiul a fost declarat sau nu), invazii, acţiuni
ale duşmanilor străini, pe teritoriul Ţării
(b) rebeliune, terorism, revoluţie, insurecţie, lovitură militară sau de stat, război
civil, pe teritoriul Ţării
(c) revolte, tulburări sau dezordine publică provocate de alte persoane decât
personalul executantului şi alţi angajaţi ai acestuia, şi care afectează Şantierul şi/sau
Lucrările
(d) radiaţii ionizante, contaminări radioactive de la orice combustibil nuclear sau de
la deşeuri nucleare rezultate din arderea combustibililor nucleari, explozivi radioactivi
toxici sau alte proprietăţi periculoase ale unui ansamblu explozibil nuclear sau un
component nuclear al unui astfel de ansamblu, cu excepţia cazului în care
executantului este responsabil pentru utilizarea unui astfel de material radioactiv;
(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se
deplasează cu viteze sonice şi supersonice;
(f) utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părţi a Lucrărilor, cu
excepţia celor specificate în Contract;
(g) orice desfăşurare de forţe ale naturii, care afectează Şantierul şi/sau Lucrările,
care a fost imprevizibilă sau împotriva căreia unui antreprenor cu suficientă
experienţă nu i se poate cere să fi luat măsuri de prevenire corespunzătoare;
(h) forţa majoră;
(I) obstacole sau condiţii fizice, altele decât condiţiile climatice întâmpinate pe
Şantier în timpul execuţiei Lucrărilor, care nu puteau fi prevăzute de către un
antreprenor cu suficientă experienţă şi pe care executantului l le-a notificat imediat
Achizitorului;
(j) orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare;

11

(k) orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei
Antreprenorului aşa cum este specificat în Contract;
(l) pagube care sunt rezultatul inevitabil al obligaţiilor executantului de a executa
Lucrările şi de a remedia defecţiunile.
7. Durata de Executie
7.1. Executia Lucrarilor
Executantul va incepe Lucrarile la Data de Incepere a Lucrarilor, va actiona cu
promptitudine si fara intarziere si va termina Lucrarile in timpul afectat Duratei de
Executie.
Executantul se obliga sa execute lucrarile contractate in concordanta cu graficul de
indeplinire a contractului, in decurs de maxim 60 zile de la data precizata in Ordinul
de Incepere a lucrarilor. Emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor este conditionata
de indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
- constituirea garantiei de buna executie a contractului;
- semnarea procesului – verbal de predare - primire a amplasamentului, liber
de orice sarcini care împiedică realizarea obiectului prezentului contract.
7.2. Intarzierea Executiei Lucrarilor
7.2.1 Toate lucrarile contractate vor fi finalizate de Executant si receptionate de
Achizitor in cadrul termenului convenit de parti potrivit Sub - Clauzei 7.1, sub
sanctiunea aplicării unor penalitati de intarziere in cuantum de 0,1 %/ zi din valoarea
restului de executat, in situatia epuizarii Duratei de executie, pentru fiecare zi de
intarziere, de la data scadentei obligatiei Executantului si pana la data indeplinirii
efective a obligatiei de finalizare a lucrarilor contractate.
Executantul este de drept in intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara
punere formala in intarziere sau efectuarea vreunei alte formalitati.
Plata sumelor datorate de către Achizitor se efectuează după achitarea de către
Executant a sumelor datorate.
Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intarzierile sunt
urmarea lipsei de documentatie tehnica sau a lipsei frontului de lucru, datorate culpei
Achizitorului.
In toate aceste ipoteze termenul de executie ce curge impotriva Executantului va fi
prelungit cu durata acestor impedimente, constatate in scris de catre parti prin
reprezentantii lor imputerniciti in acest sens, potrivit clauzelor prezentelor Conditii
Contractuale, prin incheierea unui Act Aditional la Contract.
7.2.2. Aceste penalităţi nu vor exonera Executantul de obligaţia de a termina
Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform
prevederilor Contractului.
7.2.3 Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului
fizic si valoric.
7.2.4 Intarzierea lucrarilor va fi acceptata in urmatoarele cazuri:
a) conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care,
potrivit normelor, normativelor si agrementelor tehnice, nu permit punerea in
executie a unor materiale sau procedee tehnice.
b) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Executantului si nu a
survenit prin incalcarea contractului de catre acesta; Executantul este indreptatit sa
solicite in scris prelungirea termenului de executie a oricarei parti din lucrare,
afectate de motivele de întârziere.
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Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a
Executantului de executare a obligatiilor contractuale obliga Executantul la
informarea prompta, in termen de 5 zile, a Achizitorului.
Lipsa informarii Achizitorului in cadrul acestui termen face inopozabila acestuia
dispozitia sau decizia dirigintelui de santier sau a Executantului de sistare
temporara, integrala sau partiala, a lucrarilor, cu consecinta dreptului Achizitorului de
a refuza prelungirea Duratei de Executie a lucrarilor contractate.
8. Receptia Lucrarilor
8.1. Terminarea Lucrarilor
Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut a fi
finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie
finalizat in termenul convenit de parti, termen care curge impotriva Executantului de
la data precizata in Ordinul de Incepere a lucrarilor.
8.2. Instiintarea de Receptie
8.2.1 Executantul are obligatia de a notifica in scris Achizitorul, atunci cand considera
lucrarile finalizate, cu privire la indeplinirea conditiilor de receptie, solicitand acestuia
convocarea comisiei de receptie conform Hotărârii de Guvern nr. 343/2017, pentru
modificarea Hotărârii de Guvern nr. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi
completările ulterioare.
8.2.2. În cazul în care cu ocazia recepţiei, comisia de recepţie constată că sunt
lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal şi notificate
Executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. In cazul in
care nu sunt respectate termenele prevazute pentru remedieri, Achizitorul reţine
garanţia de bună execuţie constituită de către Executant.
8.2.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completa a tuturor
lucrărilor prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu
documentaţia de execuţie şi cu reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor
prevazute de lege. În funcţie de constatările făcute Achizitorul are dreptul de a
aproba, a amâna sau de a respinge recepţia.
8.2.4. Achizitorul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi va
înştiinţa Executantului de decizia sa de a recepţiona lucrările transmiţând acestuia o
copie a Procesului Verbal de Recepţie a Lucrărilor.
8.2.5. Executantul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necalitative
indicate de Comisia de receptie şi va elibera Şantierul, cu respectarea prevederilor
Clauzei 9.
8.2.6. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea
perioadei de garanţie.
9. Remedierea Defectiunilor
9.1. Remedierea Defecţiunilor
În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la Sub – Clauza 4.1.17,
Achizitorul poate să înştiinţeze Executantul cu privire la orice defecţiuni, fie ele
aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate.
Executantulu va remedia, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecţiuni
datorate faptului că Materialele, Echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în
conformitate cu prevederile Contractului.
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Neremedierea defecţiunilor sau nefinalizarea lucrărilor neterminate in cadrul
termenului stabilit prin notificarea Achizitorului va îndreptăţi Achizitorul să efectueze
toate lucrările necesare, pe cheltuiala Executantului.
9.2. Desfacerea şi Testarea
9.2.1. Achizitorul înştiinţează Executantul cu privire la desfacerea şi/sau testarea
oricărei lucrări. Probele neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea
unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Achizitor, cu excepţia
cazului în care se stabileşte că, în urma unei desfaceri şi/sau testări, Materialele,
Echipamentele sau manopera nu sunt corespunzătoare calitativ.
9.2.3. Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele
necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor, conform normativelor in
vigoare. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora,
revine Executantul.
9.2.4. Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără
notificarea si aprobarea Achizitorului.
9.2.5. Executantulu are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de
lucrări sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. In caz contrar, Executantul
are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, pe cheltuiala sa si la dispoziţia
Achizitorului, şi de a reface această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul.
10. Modificari si Revendicari
10. Modificări
10.1. Dreptul de a Modifica
Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate,
se face in conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile
publice, prin act adiţional la prezentul contract.
10.2. Notificarea Promptă
Fiecare Parte are obligaţia de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoştinţă de
existenţa unor circumstanţe care pot întârzia sau împiedica execuţia Lucrărilor..
11. Preţul Contractului şi Plata
11.1. Evaluarea Lucrărilor
Lucrările vor fi evaluate aşa cum este prevăzut în Propunerea financiară, iar
modificările vor fi evaluate în condiţiile respectării prevederilor Clauzei 10.
11.2. Situaţii de Lucrări
11.2.1 Plata lucrărilor executate se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la
recepţia lor în baza procesului-verbal de recepţie.
11.2.2 Lucrările executate trebuie să fie dovedite prin documente însuşite şi
confirmate de către Achizitor.
11.2.3 Situaţiile de plată se confirmă de către achizitor în termen de 5 zile de la
prezentarea acestora la sediul Achizitorului.
11.2.4. Achizitorul se obliga sa restituie Garantia de Buna Executie a contractului, pe
baza solicitarii scrise a Antreprenorului, astfel:
(i) 70% din valoarea Garantiei de Buna Executie in termen de 14 zile de la data
incheierii, fara obiectiuni, a Procesului Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor, daca Achizitorul nu a formulat pana la acea data nicio reclamatie de
executare a Garantiei de Buna Executie iar riscul pentru vicii este minim;
(ii) 30% din valoarea Garantiei de Buna Executie la expirarea perioadei de garanţie
a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finală.
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11.3. Moneda de Plată
Moneda de plata si de referinta a contractului este leul.
12. Neîndeplinirea Obligaţiilor
12.1. Neîndeplinirea Obligaţiilor de către Executant
Dacă Executantul abandonează Lucrările, refuză sau nu reuşeşte să respecte
instrucţiunile Achizitorului sau nu reuşeşte să ducă la îndeplinire obligatiile asumate,
Achizitorul poate emite o notificare cu referire la această Sub-Clauză, prin care să
specifice obligaţiile neîndeplinite.
Dacă, în termen de 2 zile de la primirea notificarii emise de către Achizitor,
Executantul nu ia toate măsurile de remediere a neîndeplinirii obligaţiilor, Achizitorul
poate, printr-o a doua înştiinţare emisă dupa epuizarea celor 2 zile, să rezilieze
unilateral Contractul, fara nicio alta formalitate si fara interventia instantei de
judecata.
După reziliere Executantul trebuie să predea amplasamentul în termen de 2 zile de
la primirea comunicarii de reziliere si sa părăsească Şantierul, lăsând pe Şantier
Materialele, si Echipamentele plătite de către Achizitor şi specificate de către acesta
în a doua notificare, acestea urmând a fi utilizate până la terminarea lucrărilor.
În situaţia rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii prevederilor acestuia,
Executantul datorează Achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea
garanţiei de bună execuţie, pe care Achizitorul o reţine. În situaţia în care valoarea
prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decât cuantumul garanţiei de bună
execuţie, Achizitorul solicită iar executantul este obligat să plătească diferenţa în
termen de 10 zile de la primirea notificării Achizitorului.
12.2. Neîndeplinirea Obligaţiilor de către Achizitor
Dacă Achizitorul nu face plata conform prevederilor Contractului, Executantul poate
emite o notificare cu referire la această Sub-Clauză prin care să specifice
neîndeplinirea obligaţiilor.
Dacă neîndeplinirea obligaţiilor nu este remediată în termen de 2 zile de la data la
care Achizitorul a primit notificarea, Executantul poate solicita achizitorului plata ca
dobanzi penalizatoare, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%/zi de
intarziere din plata neefectuată, pana la efectuarea acesteia.
12.3. Dizolvare, faliment
La data la care Achizitorul ia cunoştinţă despre dizolvarea sau falimentul
Executantului, prezentul contract se consideră încetat de drept fără îndeplinirea
niciunei formalităţi. La aceeaşi data, Achizitorul întreprinde toate măsurile necesare
preluării Amplasamentului şi evaluării situaţiei Materialelor si Echipamentelor
identificate în şantier.
În cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare a Executantului, contractul se consideră
reziliat de drept fără indeplinirea vreunei alte formalităţi. După reziliere, Executantul
va preda amplasamentul în termen de 2 zile de la primirea comunicarii de reziliere si
va parasi Şantierul, lăsând pe acesta, toate Materilele şi Echipamentele plătite de
către Achizitor, specificate de către Achizitor în notificare, acestea urmând a fi
utilizate până la terminarea lucrărilor.
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12.4. Plata la Rezilierea Contractului
După reziliere, Executantul va fi îndreptăţit la restul de plată din valoarea Lucrărilor
executate, a Materialelor şi Echipamentelor livrate pe Şantier conform celor
menţionate în prezentul contract.
13. Clauze specifice de incetare a contractului
(1) In situatia modificării contractului cu încălcarea prevederilor subclauzei 10.1,
Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul initial de achiziti publice.
(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor
sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a
contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun,
Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în
perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
(a) Executantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care
ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 -167 din
Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
(b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Executantul respectiv, având în vedere o
încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a
fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
(3) Contractul de achizitie 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.
13.1. Responsabilitatea Executantului faţă de Lucrări
Executantul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru paza şi protecţia tuturor
Lucrărilor, Materialelor şi Echipamentelor din şantier pe toată perioada de execuţie a
lucrărilor până la data admiterii Receptiei la Terminarea Lucrarilor. După această
dată responsabilitatea va fi transferată Achizitorului.
13.2. Forţa Majoră
Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească
oricare din obligaţiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte in termen de 3
zile de la data constatarii interventiei acestor imprejurari si va lua toate masurile care
se impun in vederea inlaturarii sau limitarii consecintelor sau prejudiciilor produse
celeilalte parti. Dacă este necesar, Executantului va suspenda execuţia Lucrărilor şi,
în măsura în care, in prealabil, s-a convenit astfel cu Achizitorul, va retrage Utilajele
Executantului de pe Şantier.
Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor contractuale
asumate, pe toată perioada în care acţionează, sub rezerva constatarii ei potrivit
legii.
Forta majora nu aduce atingere drepturilor castigate de partile contractante anterior
interventiei imprejurarilor ce justifica suspendarea executarii contractului.
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Dacă această situaţie continuă timp de 30 de zile, oricare dintre Părţi va putea să
transmită o notificare de reziliere a Contractului care va intra în vigoare în termen de
de zile de la data primirii notificarii.
După rezilierea Contractului, Executantul va fi îndreptăţit la plata sumei rămase
neachitate din valoarea Lucrărilor executate, a Materialelor şi Echipamentelor livrate
pe Şantier.

14. Cesiunea

14.1.-Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale
asumate în prezentul contract.
14.2.-Furnizorul poate cesiona dreptul său de a încasa preţul bunurilor livrate si/sau
serviciilor prestate, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Legii nr.287/2009 privind
Codul Civil republicat, cu modificările si completările ulterioare, şi numai cu acordul
achizitorului cedat.
14.3.-Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni
în condiţiile art.14.2 din contract.
15. Protecţia patrimoniului cultural naţional
15.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau
obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt
considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.
15.2. Antreprenorul 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 16.1.,iar imediat după descoperirea şi înainte de
îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a
îndeplini dispoziţiile primite de la chizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din
cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri, atunci prin consultare,
părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are
dreptul.
15.3 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat cunoştinţă despre descoperirea
obiectelor prevăzute la clauza 16.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi
comisia monumentelor istorice.
16.Soluţionarea Disputelor
16.1 Achizitorul și Executantul vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila
orice neintelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
16.2 În ipoteza în care părțile un reușesc o soluționare amiabilă, fiecare dintre
acestea poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești
a căror competență teritorială va fi stabilită prin raportare la sediul Achizitorului;
17. Implementarea contractului
Responsabil cu implementarea contractului din partea achizitorului este domnul Muţ
Ioan.
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Prezentele Condiții Generale, reprezintă voința liberă a părților și se semnează
de către acestea după ce au fost stabilite de comun acord clauzele, natura juridică și
intinderea obligațiilor asumate, orice fel de alte înțelegeri anterioare, scrise sau
verbale, fiind lipsite de valoare juridica.
Drept pentru care s-a convenit asupra acestor Conditii Generale și s-au semnat,
la sediul Achizitorului, în 4(patru) exemplare, toate cu valoare de original, 3 (trei) la
achizitor şi unul la executant, azi .....2017.
Achizitor
Unitatea Administrativ Teritorială
Judeţul Bistriţa-Năsăud
Administrator public,
Florin Grigore MOLDOVAN
Director economic,
Teofil Iulian CIOARBĂ

Director executiv,
Grigore-Dorin POPESCU
Şef serviciu ADLP,
Marian -Gabriel POP
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Executant,

