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Nr. 3.791 din 04.02.2021 

 

 

 

CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI 

privind 

“IGIENIZĂRI INTERIOARE CREȘĂ GIROC, COMUNA GIROC, JUDEȚUL TIMIȘ” 

COD CPV: 45400000-1 Lucrări de finisare a construcțiilor (Rev.2), conform achiziție SEAP/SICAP 

DA27326385 din 03.02.2021 

 

 

 

Având ca temei legal:  

Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 99/2016 privind 

achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului 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; Hotărârea 

Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privnd achizițiile sectoriale, cu modificările și 

completările ulterioare  

 

S-A ÎNCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI  denumit în continuare 

“Contractul” 

 

 

1. Părţile contractante 

 

între 

 

             COMUNA GIROC cu sediul pe str. Semenic, nr. 54, jud. Timiş, telefon: 0256/395648, fax: 0256/395.798, 

cod fiscal 5390613, cont IBAN RO65 TREZ 24A6 8110 0710 101X,  deschis la Trezoreria Timişoara, reprezentată 

prin Primar Dr. IOSIF- IONEL TOMA, în calitate de Achizitor, pe de o parte,    

 

şi  

 

            SC IPD IMEX SRL cu sediul în localitatea Certeze,  Str. Drăguiașa, nr.93, jud. Satu Mare, telefon: 0744 69 

30 12, număr de înmatriculare la ORC J30/27/2005, cod unic de înregistrare  RO 17110695 cont trezorerie RO40 

TREZ 5485 069X XX00 1206, reprezentată prin administrator, DUMITRU MIHOC, în calitate de Executant, pe 

de altă parte. 

 

2. Definiţii  

 

În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  

2.1 “Părţile contractante” sunt achizitorul și prestator aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract.  

2.2 „Achizitor” - este beneficiarul serviciilor de proiectare în baza Contractului, precum şi succesorii legali ai 
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acestuia. Achizitor are același înteles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul legislației 

achizițiilor.  

2.3 „Prestator” - este persoana juridică/ fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, 

responsabilă cu realizarea obiectului Contractului.  

2.4 „Contract” - acordul de vointță cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris 

între unul sau mai mulți operatori economici, numit prestator și una ori mai multe autorități contractante, numit 

achizitor în vederea îndeplinirii integrale şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract. 

2.5 „Preţul Contractului” - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea 

integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract;  

2.6 „Standard”- orice reglementare sau specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european 

sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, în 

conformitate cu care se întocmește documentația tehnică, în fiecare fază de proiectare și se execută lucrările de 

construcție, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate  

2.7 “ 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 autorităţii 

contractante;( nu a fost numerotat ca sa se poata identifica eventuale trimiteri)  

2.8 „Forţa majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și 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 ținută 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 depășite de către Părţi, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o 

autoritate competentă.  

2.9 „Asistenta tehnica” – inseamna asistenta tehnica acordata de proiectant pe durata executiei lucrarilor, 

reprezentand toate activitatile prevazute de lege si de prezentul contract pe care trebuie să le indeplineasca 

personalul proiectantului pe durata executiei lucrarilor pana la receptia finala a acestora.  

2.10 „Clauza suspensiva „– prestarea efectiva a serviciilor de proiectare, fazele: ... precum si emiterea notificarii de 

catre achizitor cu privire la acestea este conditionata de aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti 

obiectivului de investitii in conformitate cu art .... din Legea nr. ... aprobare ce se va emite in baza ...- Nu este 

cazul. 

2.11 “ Subcontractant’ - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract și care 

executa/presteaza și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale serviciilor/lucrărilor sau ale construcției ori 

îndeplinesc activități care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzând în fata prestatorului/executantului 

de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;  

2.12 “Penalitate contractuală” – despăgubirea stabilită în contractul de prestari servicii 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 și/sau daune-

interese);  

2.13 “Proiect” – inseamna totalitatea pieselor scrise si desenate, precum si variantele electronice (scanate si 

editabile) elaborate, editate, si dispuse intr.-o forma coerenta de catre prestator, absolut necesare si suficiente 

pentru realizarea in conditiile legislatiei romane a obiectivului de investitii oricare etapa prevazuta in continutul 

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 

publice.  

2.14 “Proiectant” – este elaboratorul proiectului. Acesta poate fi prestatorul insusi sau un subcontractant al 

acestuia.  

2.15 “Obiectiv de investitii” – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia 

sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea 

cerinţelor formulate de beneficiarul investiţiei şi de investitor; în sintagma "obiectiv de investiţii" se cuprinde, după 

caz, obiectivul nou de investiţii, obiectivul mixt de investiţii sau intervenţie la construcţie existentă  

2.16 „ Zi „- zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

3. Aplicabilitate și interpretări 

 

3.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi este valabil până la îndeplinirea 

integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul opereaza valabil intre parti, potrivit 
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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. 

3.2 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 

plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context 

 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul contractului 

 

4.1- ” IGIENIZĂRI INTERIOARE CREȘĂ GIROC, COMUNA GIROC, JUDEȚUL TIMIȘ ”, COD CPV: 

45400000-1 Lucrări de finisare a construcțiilor (Rev.2), în conformitate cu achiziția SEAP/SICAP 

DA27326385 din 03.02.2021 și Documentația Tehnică pusă la dispoziție de Achizitor.  

 4.2.  Executantul se obligă să execute lucrările  prevăzute în prezentul contract în conformitate cu achiziția directă 

din SICAP cu nr. de identificare DA27326385 din 03.02.2021 în perioada convenita și în conformitate cu obligațiile 

asumate prin prezentul contract.  

 

5. Prețul contractului 

 

5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului plătibil executantului de către achizitor este de 48,50 

lei/mp x 2520mp = 122.220,00 lei  la care se adaugă TVA 19%  în sumă de 23.221,80 lei, suma totală inclusiv 

TVA fiind de 145.441,80 lei, conform achiziției SICAP DA27326385 din 03.02.2021.    

 

 

6. Durata contractului 

 

6.1 – Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi produce efecte până la 31.12.2021. 

 

7. Documentele contractului 

 

7.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin): 

a) Documentație tehnică – caiet de sarcini; 

b) Propunerea financiară SICAP DA27326385 din 03.02.2021;   

c) Act adițional ( dacă va fi cazul ); 

d) garanție de bună execuție. 

 

8. Executarea contractului  

 

8.1 – Durata contractului este de la data semnării, respectiv 04.02.2021 și până la data de 31.12.2021. 

8.2 -  Termenul de realizare a lucrărilor este de maxim 2 luni calendaristice de la emiterea ordinului de începere al 

lucrărilor. 

 

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 achizitorului.  

9.2 - Executantul 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 achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la 

achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau 

cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

9.3 - Achizitorul 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. 
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10. Obligaţiile principale ale executantului  

 

10.1 - Executantul se obligă să execute lucrări specifice în conformitate cu Documentația Tehnică și cerințele 

beneficiarului, cu atentia și promptitudinea cuvenită în concordanță cu obligațiile asumate prin contract pentru              

„ IGIENIZĂRI INTERIOARE CREȘĂ GIROC, COMUNA GIROC, JUDEȚUL TIMIȘ ”. 
10.2 - (1) Executantul 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. 

10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor 

executate, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor în 

vigoare. 

 (2) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, 

caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor 

şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 

10.4  - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, 

menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului 

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, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. 

10.5 - (1) Executantul este responsabil de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi 

resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

10.6 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul 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 cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării 

oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 

îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de 

către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  

iii) de a lua toate măsurile rezonabile 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. 

10.7 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi 

instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării 

procesului-verbal de recepţie a lucrării.  

10.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul 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 achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul 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 executantului. 

10.9 - (1) Executantul 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 către traficul propriu sau al oricăruia dintre 

subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza 

încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, 

astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile 

de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă 
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structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor 

aplica în consecinţă. 

(3) 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, 

executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor 

poduri sau drumuri. 

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, 

modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 

asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.  

10.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu 

mai sunt necesare. 

(2) Executantul 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. 

10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un 

interval de 2 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, 

pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei 

lucrării. 

10.12 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 

nume, mărci înregistrate etc.), sau cele 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 achizitor. 

 

11. Obligaţiile achizitorului 

 

11.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru  “IGIENIZĂRI INTERIOARE 

CREȘĂ GIROC, COMUNA GIROC, JUDEȚUL TIMIȘ “.   

11.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei 

lucrărilor. 

11.3 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, 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 şi racordurile de cale ferată; 

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 executant. 

11.4 - Achizitorul prin reprezentantul sau ( dirigintele de santier ) are obligaţia de a verifica documentația prezentată 

de executant și de a certifica corectitudinea întocmirii acestora precum și verificarea lucrărilor executate. 

11.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate 

executantului, precum şi pentru dispoziţiile sale. 

 

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract într-o 

perioadă de 30 zile, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%/zi din preţul contractului. 

12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, 

atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 0,1%/zi din plata 

neefectuată. 
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12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul 

părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune-interese. 

12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 

executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca  

această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest 

caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la 

data denunţării unilaterale a contractului. 

 

 

Clauze specifice 

 

13. Garantia de bună execuție a contractului. 

 

13.1 Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de  5 %  din valoarea 

lucrărilor fără TVA. 

Garanţia de bună execuţie se va constitui prin poliță de asigurări sau reţineri succesive din sumele datorate pentru 

facturile parţiale. În acest din urmă caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din 

cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autorității 

contractante. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie 

mai mică de 0,5% din prețul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să 

alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la 

concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va 

înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis 

la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al 

autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la 

solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie. Contul astfel 

deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. 

13.2 - Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada 

constituirii garanţiei de bună execuţie. 

13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, 

dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul 

contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica 

acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  

13.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie conform alin. 4, art. 42 din HG 395 din 06.06.2016, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

13.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului, garanția lucrărilor fiind de 24 de 

luni de la recepția la terminarea lucrărilor. 

 

14. Începerea şi execuţia lucrărilor 

 

14.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în 

acest sens din partea achizitorului. 

 (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei 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. 

Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale. 

 (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, 

alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea 

lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta 

un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe 

executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. 

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte 

îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care 

activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia 

contractul. 
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14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor 

cu specificaţiile din 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 executantului şi dirigintele de şantier  

sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului 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 documentaţia 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) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin 

executantului. 

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi 

suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este 

în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

14.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt 

finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface 

această 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 documentaţiei 

de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, 

de către executant. 

 

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 

 

15.1 - În cazul în care:  

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea 

contractului de către acesta, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a 

lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

15.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a 

diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la 

articolul 16; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului. 

 

16. Finalizarea lucrărilor 

 

16.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit, 

trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. 

16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite 

condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul 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 executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După 

constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul 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, achizitorul 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.  
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17. Modalităţi de plată 

 

17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile după primirea facturii, în 

perioada 24-31 a lunii, în funcție de prevederile bugetare alocate prezentei lucrări..  

17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci 

executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi 

onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 

17.3 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (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 achizitorul va putea face 

scăzăminte pentru servicii făcute executantului 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 termenul stabilit. 

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de 

bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate. 

17.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către 

achizitor. 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. Ajustarea preţului contractului 

 

18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea 

financiară SICAP DA27326385 din 03.02.2021, anexă la contract.   

18.2 - Preţul contractului nu se ajustează. 

 

19. Asigurări 

 

19.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate 

riscurile ce ar putea apărea 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 către terţe persoane fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către 

executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare 

şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate 

de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru 

plata primelor curente (actualizate). 

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil 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 executant, cu excepţia 

unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 

 

 

20. Subcontractanţi 

 

20.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a 

semnat contractul cu achizitorul. 

20.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 

subcontractanţii desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie 

în anexe la contract. 

20.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din 

contract. 
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(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor 

din contract. 

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. 

Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.  

 

21. Încetarea şi rezilierea contractului 

 

21.1  Prezentul contract va înceta de drept dacă în termen  15 zile de la data emiterii ordinului administrativ de 

începere, executantul nu a demarat execuţia contractului în cauză. 

21.2 Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite mai sus, achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline 

(de jure) după acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia 

vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 

a) executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate; 

b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de către reprezentantul 

său autorizat; 

c) executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului; 

d) executantul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul altei 

autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o 

situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel 

naţional; 

e) executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă; 

f) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care achizitorul 

îl poate justifica; 

g) împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, 

implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE; 

h) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau 

controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la 

prezentul contract; 

i) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului ; 

j) executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea 

nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele. 

k) executantul dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor,   comision sau 

alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru: 

• a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu contractul, sau 

• a favoriza sau nu, a defavoriza sau un, oricare persoană care are legătură cu contractul, 

• sau dacă oricare din membrii personalului executantului, agenţi sau subcontractanţi dau sau se oferă 

să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest 

paragraf. 

 

21.3. (1) În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, achizitorul, în termen de 7 zile după transmiterea unei 

înştiinţări către executant, va putea să rezilieze contractul şi să evacueze executantul de pe şantier.  

          (2) În cazurile descrise la art. 20.2 pct. (d) sau (k), achizitorul va putea, prin înştiinţare, să rezilieze imediat 

contractul. 

     (3) Opţiunea achizitorului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al său prevăzut în contract sau 

alt drept. 

21.4. După reziliere executantul va părăsi şantierul şi va preda reprezentatului achizitorului toate bunurile solicitate, 

toate documentele executantului. 

21.5. Executantul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instrucţiuni incluse în înştiinţare pentru 

cesionarea oricărui contract de subantrepriză, pentru protejarea vieţii sau proprietăţii sau pentru siguranţa lucrărilor. 
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21.6. După reziliere, achizitorul poate finaliza lucrările prin forţe proprii şi/sau cu alte entităţi. Achizitorul şi aceste 

entităţi vor putea folosi apoi bunurile, documentele executantului. 

21.7. Achizitorul va transmite o înştiinţare prin care utilajele executantului şi lucrările provizorii vor fi restituite 

executantului pe şantier sau în apropierea şantierului.Executantul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, 

pe riscul şi pe cheltuiala sa.  

21.8. Dacă până la data prevăzută în înştiinţare, executantul nu a achitat o plată datorată achizitorului, bunurile 

executantului vor fi valorificate de către achizitor, în scopul recuperării datoriei. Orice diferenţă rezultată din această 

tranzacţie va fi achitată executantului. 

21.9 Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant fără a renunţa la celelalte 

remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea 

contractului. 

21.10. În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul 

materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în 

conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte executantul din vina căruia 

s-a reziliat contractul.  

21.11 În cazul prevăzut la art. 21.12., achizitorul va convoca în maxim 15 zile de la data rezilierii contractului, 

comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate. 

21.12. (1) Oricare dintre părţi încalcă prevederile contractului prin neîndeplinirea  unei/unor obligaţii care îi revin 

potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau executantul) va fi îndreptăţită la 

următoarele remedii: 

a) despăgubiri; şi/sau 

b) rezilierea contractului  

(2) Despăgubirile pot fi:  

a) Despăgubiri generale; sau 

b) Penalităţi contractuale. 

21.13. În orice situaţie în care achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din orice 

sume datorate executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie, în conformitate cu prevederile legale. 

  

22. Forţa majoră 

 

22.1 -  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

22.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 

toată perioada în care aceasta acţionează. 

22.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile 

ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

22.4 - 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. 

22.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia 

în maximum 15 zile de la încetare. 

22.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va 

avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată 

pretinde celeilalte daune-interese. 

 

 

23. Soluţionarea litigiilor 

 

23.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 

orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

23.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod 

amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze în instanță.  
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24. Limba care guvernează contractul 

 

24.1 – Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

25. Comunicări 

 

25.1 - (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. 

25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

 

26. Legea aplicabilă contractului 

 

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

          Părţile au înţeles să încheie azi 04.02.2021 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  

 

 

 

 

 Achizitor,                                 Executant, 

       COMUNA GIROC                                                                                  SC IPD IMEX SRL 

                Primar,                                                                                                 Administrator, 

       Dr. Iosif Ionel-Toma                                               D-nul Dumitru Mihoc 

                                                                                                            

   

              

 

 

  

              Avizat juridic,                                                                                             

     Consilier juridic superior                

      Camelia Loredana Bogdan                                                                           

 

 

 

     

     Birou Financiar – Contabilitate,                                                                       

             Inspector I principal,        

           Ramona Lavinia Ungureanu                                                                       

 

 

 

 

      Compartiment  Achiziții Publice, 

 Consilier achiziții publice I principal, 

                       Diana  Furdui                                


