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Contract de lucrări 

nr. _________ / ______________________ 

 

 

Preambul 

 

Prezentul contract se încheie, in temeiul art. 12 alin. 4 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile 

sectoriale, si art. 49 si următoarele din HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea 

99/2016 privind achizițiile sectoriale, care reglementează achiziția directa, între 

 

 

COMPANIA DE APA ARAD S.A., cu sediul in Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 2-4, jud. Arad, 

telefon: (+ 4) 0257 270843, fax: (+ 4) 0257 270981, număr de înmatriculare ORC Arad: 

JO2/110/1991, C.I.F.: RO-1683483, cont bancar nr. RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 deschis la 

BCR Arad, reprezentată prin ing. BORHA Gheorghe-Vasile - Director general si ec. COSTEA Alina 

Teodora  - Director economic, în calitate de Entitate contractanta, pe de o parte 

şi  

...................... având sediul în .............., str.................... , nr. .............., Cod postal: ..................., 

telefon: ............., E-mail: .........................., număr de înmatriculare ORC .................., CIF 

......................, cont nr............................. deschis la  ....................., reprezentată prin ............................., 

în calitate de contractant,  pe de altă parte. 

2. Definiţii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract de lucrări – prezentul contract şi toate anexele sale; 

b) entitate contractanta şi contractant- părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de 

vedere juridic într-un contract de achiziţie sectoriala. Oferta cuprinde propunerea financiară, 

propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire; 

d) preţul contractului - preţul plătibil contractantului de către Entitatea contractanta, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 

contract; 

f) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi 

care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori 

îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie sectorială, răspunzând în faţa 

contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

g) amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 

h) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 

revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă.  

j) zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 

 

3. Interpretare 

3.1 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. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 

în mod diferit. 

3.3 Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract 
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4.  Obiectul principal al contractului 

Contractantul se obliga sa execute lucrarile de construire puțuri forate vertical pentru exploatare 

apă, 1 bucata - UAT Bocsig, 1 bucata - UAT Craiva  si 1 bucata - UAT Brazii, în conformitate cu 

obligaţiile asumate prin prezentul contract si cu cantitatile de lucrari solicitate de Entitatea 

contractanta. 

 

5. Preţul contractului 

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Contractantului de către Entitatea 

contractanta pentru executia lucrarilor este ............... lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

.................., din care: 

1) Puț forat vertical pentru explorare-exploatare apă – UAT Bocsig - 1 bucată- ......... lei/bucata la care 

se adauga TVA; 

2) Puț forat vertical pentru explorare-exploatare apă – UAT Craiva - 1 bucată- ......... lei/bucata la care 

se adauga TVA; 

3) Puț forat vertical pentru explorare-exploatare apă – UAT Brazii - 1 bucată- ......... lei/bucata la care 

se adauga TVA. 

5.2. (1) Contravaloarea lucrarilor executate va fi achitata eșalonat la finalizarea lucrărilor aferente 

fiecărui foraj în parte însă doar dupa prezentarea de catre Contractant a situatiei partiale de lucrari si 

implicit dupa receptia partiala a fiecărui foraj, semnata de Entitatea contractanta sau integral dupa 

finalizarea lucrarilor si prezentarea de catre Contractant a situatiei de lucrari si implicit dupa receptia 

la terminarea lucrarilor semnata de Entitatea contractanta, in termen de 30 de zile  de la data 

înregistrării facturii fiscale în original la  sediul Entității contractante.  

(2)  Factura va fi emisă numai dupa acceptarea situaţiilor de lucrări de către Dirigintele de şantier al  

C.A.A. SA.  

 

6. Durata contractului 

Durata de executie a contractului este de maxim 3 luni (maxim 1 lună/ foraj) de la data ordinului de 

incepere a lucrarilor, cu respectarea graficului de executie prezentat de Contractant.  

 
7. Executarea contractului  

7.1 Executarea contractului începe după semnarea prezentului contract de ambele părți şi constituirea 

garanţiei de bună execuţie, in baza ordinului de incepere a lucrarilor dat de Entitatea contractanta, însă 

doar după predarea amplasamentului.  

7.2. Contractantul are obligatia de a incepe executarea contractului in timpul cel mai scurt posibil, dar 

nu mai mult de 2 zile de la ordinul de incepere a lucrarilor dat de catre Entitatea contractanta 

executantului. 

7.3. Entitatea Contractanta are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului suprafata de teren 

libera de orice sarcini, necesara activitatii de santier, avand obligatia de a fixa pe santier limitele 

acestuia. 

7.4. Daca Contractantul constata intarziere in preluarea terenului din vina Entitatii Contractante, la 

cerere, Entitatea Contractanta ii va acorda o prelungire a duratei de executie a lucrarilor. 

7.5. In cazul in care Contractantul întârzie începerea lucrarilor, terminarea pregatirilor, Entitatea 

contractanta  este îndreptatita sa-i fixeze Contractantului un termen pana la care activitatea sa intre în 

normal astfel încât lucrările se fie finalizate în conformitate cu graficul de execuție. În cazul în care 

Contractantul nu respectă termenul fixat și datorită acestui fapt întârzie finalizarea lucrărilor aferente 

fiecărui foraj, conform graficului acceptat de Entitatea contractantă, aceasta își rezervă dreptul de a 

aplica penalități de întârziere si  totodată  de a rezilia contractul.  

7.6. Entitatea contractanta are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili 

conformitatea lor cu specificatiile tehnice.  

7.7. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor 

desemnați de către fiecare parte și atestati profesional in acest scop. Orice comunicare de informații, 

notificări sau documente care au loc intre Contractant si Entitatea Contractanta trebuie: 

➢ să se efectueze în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic, în limba romana;  
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➢ să se efectueze utilizând datele de contact relevante menționate în contract. 

Corespondența trimisă Entitatii Contractante se consideră a fi fost primită de Entitatea contractantă la 

data la care este înregistrată la sediul acesteia. 

7.8. Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Entitatii contractante in santier si 

oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract.  

 

8. Documentele contractului 

Documentele contractului sunt:  

a) Achizitia directa atribuita prin intermediul unui anunț publicitar; 

b) Caietul de sarcini si anexele la acesta; 

c) Propunere tehnică şi propunere financiară inaintate de catre contractant; 

d) Grafic de execuție; 

e) Deviz de lucrări; 

f) Alte anexe. 

 

9. Obligaţiile principale ale Contractantului   

9.1 (1) Contractantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile 

ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, la standardele si/sau performantele prezentate in 

propunerea tehnica și solicitate de Entitatea contractantă prin documentația tehnică,  caietul de sarcini, 

și în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de prezentul contract.  

(2) Contractantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 

instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi 

pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 

deduce în mod rezonabil din contract.   

(3) Contractantul are obligatia de a asigura structura de organizare a santierului cu personal calificat  

(cu experienta si suficient numeric) si utilaje adecvate, pentru a asigura respectarea riguroasa a 

graficului de execuție si prevederilor contractului. 

(4) Contractantul are obligatia de a asigura, pe intreaga perioada de desfasurare a contractului, 

prezenta unui Responsabil Tehnic cu Executia, atestat tehnico-profesional, cu experienta in realizarea 

de lucrări similare, in vederea asigurarii controlului executiei (RTE). Contractantul are obligatia de a 

comunica numele Responsabilului Tehnic cu Execuția care va verifica lucrarile din partea 

Contractantului si va conduce echipa de lucru. 

(5) Intre indatoririle echipei de lucru sunt incluse urmatoarele:  

• Pregatirea planificarii, a programelor de lucru si a relatiilor cu autoritatile publice;  

• Supravegherea continua a lucrarilor si anticiparea factorilor care sunt posibili sa afecteze 

derularea in timp a contractului;  

• Planificarea anticipata pentru necesarul de resurse, luandu-se in considerare posibilele lipsuri si 

intarzieri in ajungerea pe santier a materialelor si gasirea de solutii pentru a evita stagnarile cauzate 

din aceste motive;  

• Culegerea si prelucrarea informatiilor necesare la intalnirile de lucru cu Dirigintele de Santier. 

9.2 (1) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 

operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 

prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.  

(2) Contractantul răspunde de realizarea de construcţiilor  in condiţiile  evitarii accidentelor de muncă 

şi a îmbolnăvirilor profesionale. În acest scop este obligat: 

- să analizeze documentaţia tehnică de execuţie din punct de vedere a securităţii muncii şi, dacă este 

cazul, să facă obiecţiuni, solicitând proiectantului modificările necesare conform prevederilor legale;  

- să execute toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnică în scopul realizării unei exploatări 

ulterioare a lucrărilor de construcţii - montaj în condiţii de securitate a muncii şi să sesizeze Entitatea 

contractanta şi proiectantul când constată ca măsurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzătoare, 

să facă propuneri de soluţionare şi să solicite acestora aprobările necesare;  

- să ceară Entitatii contractante ca proiectantul să acorde asistenţă tehnică în vederea rezolvării 

problemelor de securitate a muncii în cazurile deosebite, apărute în executarea lucrărilor de 

construcţii;  
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- să remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectuării probelor, precum şi cele constatate la 

recepţia lucrărilor de construcţii.  

9.3 (1) Contractantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile Entitatii contractante în orice 

problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Contractantul 

consideră că dispoziţiile Entitatii contractante 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) Orice modificare se va face numai cu acordul Proiectantului si Entitatii Contractante, cu toate 

consecintele care decurg din aceasta situatie.  

(3) Daca Entitatea Contractanta cere o lucrare care nu este prevazuta in contract, atunci Contractantul 

are dreptul la o plata suplimentara, cu mentiunea ca acesta trebuie sa convina cu Entitatea contractanta 

asupra pretului inainte de inceperea lucrarii respective, aceste lucrari fiind incadrate la preturile 

unitare convenite in devizul initial de lucrari. 

9.4 (1) Contractantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de Entitatea 

contractanta, conform proiectului, precum şi de furnizarea tuturor materialelor, utilajelor şi resurselor 

umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile 

sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Contractantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, 

pe cheltuiala sa. 

9.5 (1) Contractantul, in intelegere cu Entitatea Contractanta, are obligatia de a imprejmui partial sau 

total pe durata derularii contractului, teritoriul santierului, pentru a-l proteja de accesul publicului, de 

circulatia rutiera sau de vagabondajul animalelor. 

(2) Contractantul este obligat sa asigure parapeti si semnalizoare in jurul tuturor transeelor si 

excavatiilor deschise, sa construiasca podete provizorii, acolo unde se iveste necesitatea, pentru a evita 

accidentele de munca si pentru a permite accesul personalului de lucru si al vehiculelor de fiecare 

parte a santurilor.  

(3) Nu se admite atacarea lucrarilor fara realizarea imprejmuirii santierului.  

 9.6. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii eventualelor deficiente, Contractantul are obligaţia: 

a.  să ia toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 

autorizată şi  să mențină şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp 

cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Entitatea contractanta) în starea de ordine necesară 

evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

b.  să procure şi  să întreţină pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, 

alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Entitatea contractanta sau 

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

riveranilor;  

c.  să ia toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi 

pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, 

rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru; 

d. să ia toate măsurile rezonabil necesare ca pe toata durata santierului, incinta acestuia, 

constructiile de organizare, cat si acelea care fac parte din contract, sa fie mentinut in permanenta 

in stare de curatenie;  

e. sa respecte toate reglementarile in vigoare ale organelor sanitare, ale politiei si ale autoritati 

locale, in scopul asigurarii unui climat de ordine in desfasurarea lucrarilor.  

f. nu are voie sa vanda niciun material rezultat din excavatii, demolari sau alte lucrari asemenea 

executate pe santier, decat cu autorizatia scrisa a Entitatii Contractante. 

g. refolosirea oricarui astfel de material in lucrarile contractate trebuie sa aiba aprobarea prealabila 

a Dirigintelui de Santier; 

9.7 Contractantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, utilajelor 

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.  

9.8 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii eventualelor deficiente, Contractantul are 

obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în 

mod abuziv   

a)  confortul riveranilor; sau 
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b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia Entitatii contractante sau a oricărei alte persoane. 

(2) Contractantul va despăgubi Entitatea contractanta împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 

justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau 

în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine contractantului.  

9.9 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, Contractantul are obligaţia: 

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

b. de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

c. de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, 

care nu mai sunt necesare. 

(2) Contractantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele 

materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 

obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

9.10 (1) Contractantul va răspunde pentru calitatea materialelor, Entitatea contractanta fiind în drept 

să solicite înlocuirea gratuită a materialelor depreciate sau necorespunzătoare cu cerinţele Entității 

contractante. 

9.11 Contractantul este obligat sa asigure accesul si toate facilitatile pentru a permite Dirigintelui de 

Santier (autorizat în domeniu și desemnat din cadrul personalului Entității contractante) si a altor 

reprezentanți ai Entității contractante, sa iși indeplineasca in mod corespunzator inspectia pe santier, 

ori de cate ori acestia le solicita pe timpul derularii contractului.  

9.12 Contractantul se obliga sa execute lucrarile de constructie foraje, conform caietului de sarcini si a 

documentatiei de executie, sub asistenta tehnica a unui cadru de specialitate – hidrogeolog desemnat 

din partea Apelor Române Oradea, elaboratorul studiului hidrogeologic,  care va urmari probele de la 

saparea gaurii de foraj, va interpreta aceste probe si va elabora documentele necesare prezentarii cartii 

constructiei. 

9.13. Contractantul se obliga ca dupa terminarea lucrarilor sa evacueze din amplasament, detritusul 

rezultat si fluidul de foraj, considerat deseu, si sa il transporte la o firma specializata, costul fiind 

suportat de catre Contractant. 

9.14 In cazul aparitiei sau constatarii unor neconformitati la lucrarile executate, contractantul va 

remedia neconformitatile fara a percepe costuri suplimentare intr-un interval de maxim 30 de zile 

lucratoare de la notificarea Entității contractante. 

 

10. Obligaţiile Entitatii contractante 

10.1 Entitatea contractanta se obligă să recepţioneze lucrările executate si să certifice conformitatea 

lor cu cerințele caietului de sarcini si documentatia tehnică, anexe la contract. 

La începerea lucrărilor Entitatea contractanta are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 

necesare execuţiei lucrărilor (daca este cazul). 

10.2 (1) Entitatea Contractanta se obliga sa notifice Contractantului orice neconformitate sesizata la 

receptia lucrarilor, in vederea remedierii acestora. 

(2) Dirigintele de șantier va notifica Contractantului ziua si ora cand intentioneaza sa efectueze 

inspectia in perioada de garantie. Contractantul este obligat sa fie reprezentat la inspectie, la data si la 

ora notificata, de un reprezentant autorizat, cu raspundere pentru masurile ce urmeaza sa fie luate.  

10.3 Entitatea contractanta se obligă să plătească Contractantului preţul convenit pentru execuţia 

lucrarilor conform art. 5 al prezentului contract, in termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii, in 

original, la sediul Entitatii contractante. 

10.4 Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa 

adresata Contractantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca 

aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru 

Contractant. In acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 

partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

 

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1 În cazul in care, din vina sa exclusiva, Contractantul nu reuseste sa iși execute obligațiile asumate 

prin contract, atunci Entitatea contractanta are dreptul de a percepe, ca penalițăti, o suma echivalenta 

cu 0,1% pe zi  din preţul lucrarilor neexecutate.. 
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11.2 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Entitatea contractantă nu onorează facturile în termenul de 

la art. 10.4, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% pe zi din 

plata neefectuată. 

11.3 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept și de a pretinde plata de 

daune-interese. 

11.4 Contractantul se obligă să despăgubească Entitatea contractantă în limita prejudiciului creat, 

împotriva oricăror: 

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de materialele folosite pentru sau în legătură cu 

lucrarile executate, și/sau 

b) daune, despăgubiri, penalități, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor 

încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală, precum și ale obligațiilor sale conform prevederilor 

contractului. 

11.5 Contractantul va despăgubi Entitatea contractantă în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiții: 

a) despăgubirile să se refere exclusiv la daunele suferite de către Entitatea contractantă ca urmare a 

culpei Contractantului; 

b) Entitatea contractantă a notificat Contractantul despre primirea unei notificări/cereri cu privire la 

incidența oricăreia dintre situațiile prevăzute mai sus; 

c) valoarea despăgubirilor a fost stabilită prin titluri executorii emise conform prevederilor legale/ 

hotărâri judecătorești definitive, după caz. 

11.6 Penalitățile de întârziere datorate curg de drept din data scadenței obligațiilor asumate conform 

prezentului contract. 

 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului 

12.1 Contractantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in conditiile 

prevazute de art. 46 alin. 1 si 3 ale H.G. nr. 394/2016 in cuantum de …………. lei (5% din prețul 

contractului fara TVA). Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la 

data semnării contractului. 

12.2 Garanţia de bună execuţie se constituie, prin virament bancar sau printr-un instrument de 

garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, care 

devine anexă la contract. 

12.3 Garanţia trebuie să fie irevocabilă. 

12.4 Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de buna executie se va executa 

necondiţionat, respectiv la prima cerere a Entitatii contractante, pe baza declaraţiei acestuia cu privire 

la culpa persoanei garantate. 

12.5 Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si partial, prin retineri succesive 

din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, Contractantul are obligatia de a deschide un 

cont la dispozitia Entitatii contractante la Trezoreria Statului, din cadrul organului fiscal competent în 

administrarea acestuia. Suma initiala care se va depune de catre Contractant in contul de disponibil 

astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului fara TVA. Pe parcursul 

indeplinirii contractului, diferenţa dintre valoarea totală a garanţiei de bună execuţie în suma de .........  

lei şi suma iniţială depusă în valoare de ........... lei, respectiv, suma de ............... lei, se va reţine din 

suma facturată de către Contractant şi se va depune în contul deschis de acesta la dispoziţia Entitatii 

contractante, pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in prezentul contract. 

Entitatea contractanta va instiinta Contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre 

destinatia lui.  

12.6 Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Contractantului pot fi dispuse 

plăţi atât de către Contractant, cu avizul scris al Entităţii contractante care se prezintă unităţii 

Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a Entităţii contractante 

în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie. Contul de disponibil este purtător de 

dobândă în favoarea Contractantului. 

12.7 Entitatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând 

pe parcursul îndeplinirii contractului sectorial, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 
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Contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei 

pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie Entitatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia 

atât Contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au 

fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună 

execuţie, parţial sau total, Contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul 

rămas de executat. 

Restituirea garantiei de buna executie se va face dupa cum urmeaza : 

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie 

la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii 

ascunse este minim; 

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe 

baza procesului- verbal de recepţie finală. 

12.8 Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi 

întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi 

funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate. 

 

13. Începerea şi execuţia lucrărilor 

13.1 Contractantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de 2 zile de la data primirii ordinului 

de începere a lucrărilor.  

13.2 Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului  de execuţie şi să fie terminate în termen de 

maxim 3 luni de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor. Datele intermediare, prevăzute în 

graficele de execuţie, se consideră date contractuale. 

(2) În cazul în care, după opinia Entitatii contractante, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă 

cu graficul de execuţie a lucrărilor, la cererea Entitatii contractante, Contractantul va prezenta un 

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

scuti pe Contractant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. 

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

îndeplineşte îndatoririle prevăzute la art. 9.1, Entitatea contractanta este îndreptăţita să-i fixeze 

contractantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul 

neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.  

13.3 (1) Entitatea contractanta 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 Contractantului şi dirigintele de şantier sau, dacă 

este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea Entitatii contractante.  

(2) Contractantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Entitatii contractante in santier, în 

ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  

13.4 (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prescrisa in documentatiile de executie si in 

conformitate cu prevederile actelor normative, urmand sa fie supuse la diverse probe atunci cand 

Entitatea Contractanta prin Dirigintele de Santier le solicita. Materialele folosite vor avea Agrement 

Tehnic si Aviz Tehnic in vigoare la data ofertarii si vor fi insotite de Certificate de Conformitate 

emise de un organism de certificare acreditat,_sau alt organism european de certificare de parte terta 

acreditat conform normelor in vigoare;   

 (2) Toate materialele, puse in opera vor avea asigurata in mod corespunzator garantia. Daca Entitatea 

Contractanta prin Dirigintele de santier comanda testari pe mostre neprevazute in documentatie, atunci 

costul acestora va fi suportat de Entitatea Contractanta.  

(3) Cheltuielile pentru prelevarea si incercarea probelor din materiale puse in opera, care se dovedesc 

necorespunzatoare calitativ, vor fi suportate de Contractant. In caz contrar (cazul in care aceste probe 

se dovedesc a fi corespunzatoare calitativ), cheltuielile vor fi suportate de Entitatea Contractanta.  

(4) In cazul in care loturile de materiale nu indeplinesc conditiile de calitate garantate de certificatele 

de calitate sau actele normative, se va interzice sau sista imediat utilizarea acestora si se vor sesiza de 

urgenta: Entitatea Contractanta, Furnizorul si organele pentru controlul calitatii produselor.  

Comunicarea nu va depasi 48 de ore de la constatare.  
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(5) Contractantul este obligat ca in termen de 15 zile de la primirea notificării Entității contractante sa 

remedieze sau sa inlocuiasca elementele de constructii care nu corespund din punct de vedere 

calitativ.  

(6) Efectuarea probelor si incercarilor pe materiale se va face conform frecventei stabilite prin 

standarde si norme tehnice. In caz de dubiu, la solicitarea Proiectantului sau Dirigintelui de santier se 

vor efectua incercari suplimentare care vor fi suportate de Constructor.  

13.5 (1) Contractantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 

Entitatii contractante 

(2) Contractantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia Entitatii 

contractante şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 

(3) 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 Entitatea contractanta, iar în caz contrar, de către Contractant. 

 

14. Finalizarea lucrărilor si receptia  
14.1 (1) Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor trebuie finalizat în termenul 

prevăzut la art. 13.2. 

(2) După finalizarea execuției, pe baza datelor prevazute in caietul de sarcini, Contractantul va întocmi 

studiul hidrogeologic final (cartea tehnică a sondei) care va cuprinde toate datele obținute la execuție, 

calculul parametrilor hidrogeologici şi caracteristicile de exploatare şi întreținere a forajului, 

rezultatele analizelor fizico-chimice de potabilitate şi bacteriologice. 

 

(3) Documentele pentru întocmirea Cărții Tehnice a Constructiei forajului se vor prezenta 

Entitatii Contractante la terminarea lucrarii, după cum urmează:   

➢ Procesul Verbal de amplasare a forajului; 

➢ Profilul litologic al forajului;  

➢ lucrari ascunse — tubarea cu schita de tubare; 

➢ caracteristici hidro-geologice ale forajului si anume: adancimea de foraj, coloane definitive si 

filtre tubate, diametre si adancimi, intervale cimentate, sort pietris margaritar introdus, pozitie piesa de 

fund; 

➢ parametri de exploatare ai forajului: nivel hidrostatic, nivel hidrodinamic, debit exploatare;   

➢ fisa tehnica a forajului - formular tipizat de Administratia Nationala „Apele Romane"; 

➢ proces verbal de analiza chimica si analiza microbiologica a apei din foraj eliberat de un 

laborator de analiza a apei potabile acreditat conform normelor aplicabile; 

➢ filmare cu tubarea forajelor, realizată înainte de recepția la terminarea lucrărilor (pe suport 

electronic – CD sau card de memorie); 

➢ proiect tehnologic de executie revizuit ( daca este cazul). 

14.2 (1) La finalizarea lucrărilor, Contractantul are obligaţia de a notifica, în scris, Entitatea 

contractanta 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, Entitatea 

contractanta va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca Comisia de recepţie. In cazul 

aparitiei sau constatarii unor neconformitati la lucrarile executate, Contractantul va remedia 

neconformitatile fara a percepe costuri suplimentare intr-un interval de maxim 30 de zile lucratoare 

de la notificarea Entității contractante. După constatarea remedierii neconformitatilor, la o nouă 

solicitare a Contractantului, Entitatea contractanta va convoca Comisia de recepţie. 

14.3 Receptia lucrarilor se va realiza în două etape: In prima etapa Entitatea contractanta va efectua 

receptia partiala pentru fiecare foraj in parte; In a doua etapa, Entitatea contractanta va efectua 

receptia la terminarea lucrarilor aferenta obiectului achizitiei. Receptia lucrarilor se va efectua de 

catre Comisia de receptie dupa prezentarea de catre Entitatea contractanta si Contractant a 

urmatoarelor:   

 

➢ certificate de autoreceptie;   

➢ studiul hidrogeologic si studiul hidrogeologic final;  

➢ proiect tehnic;  
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➢ proiect tehnologic de executie revizuit ( daca este cazul) 

➢ documentatia pentru obtinere avizul Asociatia Nationala „Apele Romane". 

La receptia lucrarilor Contractantul va preda Entitatii Contractante datele necesare intocmirii 

dosarului tehnic al forajului care va cuprinde: 

➢ profilul litologic al dosarului; 

➢ procesul verbal de definire a constructiei forajului; 

➢ procesul verbal de receptie a forajului; 

➢ debitul de exploatare optim, nivelul hidrostatic, nivelul hidrodinamic; 

➢ analiza chimica si bacteriologica a apei realizata de catre un laborator acreditat 

➢ studiul hidrogeologic final; 

➢ proiect tehnologic de executie revizuit ( daca este cazul). 

➢ documentatia pentru obtinere avizul Asociatia Nationala „Apele Romane". 

14.4 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, Entitatea contractanta are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.  

14.5 Recepţia  se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, 

proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate. 

14.6 Entitatea contractanta sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa lucrările pentru 

a verifica conformitatile lor cu specificaţiile solicitate.  

14.7 Entitatea contractanta are obligaţia de a notifica, în scris, Contractantului, identitatea 

reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 

14.8. Dupa receptia lucrarilor Contractantul va preda Entitatii Contractante datele necesare intocmirii 

dosarului tehnic al forajului care va cuprinde: 

- profilul litologic al dosarului; 

- procesul verbal de definire a constructiei forajului; 

- procesul verbal de receptie a forajului; 

- debitul de exploatare optim, nivelul hidrostatic, nivelul hidrodinamic; 

- analiza chimica si bacteriologica a apei realizata de catre un laborator acreditat. 

- studiul hidrogeologic final; 

- proiect tehnologic de executie revizuit ( daca este cazul). 

14.10 Receptia la terminarea lucrarilor, se va desfasura conform HG 273/1994 cu modificările şi 

completările aduse ulterior.   

14.11 Receptia la terminarea lucrarilor, se va face din punct de vedere cantitativ, calitativ si functional 

si se va realiza după finalizarea tuturor lucrarilor, dupa instalare, punere în functiune si testare a 

produselor si, după caz, toate defectele au fost remediate, la notificarea contractantului. Astfel, dupa 

finalizarea tuturor activitatilor mai sus mentionate, Contractantul  va notifica Entitatea contractanta, cu 

3 zile in avans, cu privire la data de finalizare a lucrarilor.  

14.12 Entitatea contractanta va organiza inceperea receptiei in maximum 5 zile calendaristice de la 

notificarea terminarii lucrarilor, si va comunica data stabilita membrilor Comisiei de receptie,  

Contractantului si invitatilor. 

14.15 După terminarea verificărilor menționate anterior, Entitatea contractantă si Contractantul vor 

intocmi Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor si montarii echipamentelor.  

14.16 Procesul verbal de recepție va include unul din următoarele rezultate: 

  -acceptat; 

  -suspendat. 

14.17 Perioada de constructie propriu-zisa inclusiv perioada pentru testele inainte de terminare, 

perioada de proba pana la emiterea procesului verbal  de receptie la terminare, este de 3 (trei) luni. 

Ramâne la latitudinea Contractantului de a organiza activitatile de asa maniera pentru a incepe cat mai 

repede posibil lucrarile de constructie fara insa a depasi durata totala a contractului. Perioda de 

Notificare a Defectelor este de 36 luni de la data emiterii Certificatului de Receptie la Terminarea 

Lucrarilor. Perioada este conditionata de indeplinirea conditiilor de calitate specificate in prezentul 

contract. 
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14.18 La terminarea lucrarilor Contractantul va evacua de pe santier toate utilajele de constructii, 

surplusul de materiale, ambalaje, deseurile si lucrarile provizorii, conditia de indeplinire a acestor 

sarcini va avea acordul exclusiv al Entitatii Contractante  si al Dirigintelui de Santier a investitiei.  

14.9 (1) Recepţia finală va avea loc după expirarea perioadei de garanţie şi se va face în condiţiile 

respectării prevederilor legale în vigoare. 

(2) Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie finala nu va fi semnat 

si de catre Dirigintele de Santier, care trebuie sa ateste ca lucrarile au fost executate conform 

contractului, Caietului de Sarcini si dispozitiilor Dirigintelui de Santier. 

 

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 

În cazul în care:  

a. volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

b. condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 

c. oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului şi nu a survenit prin încălcarea 

contractului de către acesta îndreptăţesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie 

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

duratei de execuţie la care Contractantul are dreptul; 

 

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor  

16.1 Garantia forajului este de 3 ani de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea 

lucrarilor. 

16.2 Garantia forajului presupune remedierea defectelor calitative și a tuturor viciilor ascunse, aparute 

pe perioada executiei si semnalate in perioada de garantie. Toate lucrarile (materiale, manopera) 

trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată. Perioada de garanție începe de 

la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor.  

16.3 Contractantul are obligatia de a garanta ca toate produsele si materialele sunt noi, nu au niciun 

defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei, ori oricarei alte actiuni sau omisiuni a 

producatorului si ca acestea corespund caracteristicilor mentionate in propunerea tehnica si a 

cerintelor din caietul de sarcini.  

16.4 Entitatea contractanta are dreptul de a notifica, in scris, Contractantul, pentru orice plangere sau 

reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie. La primirea unei astfel de notificari 

Contractantul are obligatia de a remedia neconformitatea in cel mai scurt timp posibil, fara costuri 

suplimentare pentru Entitatea contractanta.  

16.5 Produsele si materialele care în perioada de garantiei le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de 

o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii acestora si semnarii procesului verbal de 

receptie/punere in functiune si este valabila minim 24 de luni.  

16.6 Daca contractantul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze neconformitatea/defectul in 

perioada convenita, Entitatea contractanta are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si pe 

cheltuiala Contractantului si fara a aduce niciun prejudiciu oricaror altor drepturi pe care Entitatea 

contractantă le poate avea fata de Contractant prin contract.  

16.7 Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de 

garanție, inclusiv, dar fără a se limita la: 

• demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este 

aplicabil); 

•  reparatii , infiltratii, scurgeri de orice tip  

•  ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.); 

• transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este 

aplicabil); 

• diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; 

• repararea tuturor componentelor afectate, defecte sau furnizarea unor noi componente; 

• înlocuirea părților defecte; 

• despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția; 

• instalarea în starea inițială; 

• testarea pentru a asigura funcționarea corectă; 
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• repunerea în funcțiune. 

17. Modalităţi de plată 

17.1 (1) Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 30 de zile de la data 

inregistrarii facturii fiscale în original la sediul Entitatatii contractante. 

(2) Contravaloarea lucrarilor executate va fi achitata partial, dupa prezentarea de catre Contractant a 

situatiei partiale de lucrari si implicit dupa receptia partiala semnata de Entitatea contractanta sau 

integral dupa finalizarea lucrarilor si prezentarea de catre Contractant a situatiei de lucrari si implicit 

dupa receptia la terminarea lucrarilor semnata de Entitatea contractanta, in termen de 30 de zile  de la 

data înregistrării facturii fiscale în original la  sediul Entității contractante. 

(3) Factura va fi emisă numai dupa acceptarea situaţiilor de lucrări de către Dirigintele de şantier al  

C.A.A. SA. 

(4)  Contractantul va emite factura pentru lucrarile executate. Facturile vor fi trimise în original la 

adresa specificata de Entitatea contractantă  

17.2 Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi 

semnat de Comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.  

 

18. Ajustarea  preţului contractului 

18.1 Pentru lucrările executate, plăţile datorate de Entitatea contractanta Contractantului sunt cele 

declarate în prezentul contract. 

18.2  Preţul contractului este ferm în lei. Nu se acceptă de către Entitatea contractanta actualizarea 

preţului stabilit la încheierea contractului. 

 

19. Subcontractanţi 

19.1 Contractantul va prezenta la încheierea contractului de achiziţie publică, sau atunci când se 

introduc noi subcontractanţi, contractele încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţii 

nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele 

aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. 

19.2 Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la 

contractul de achiziţie publică. 

19.3 Contractantul, va indica, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, numele, 

datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului, 

în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. 

19.4 Contractantul are obligaţia de a notifica Entităţii contractante orice modificări ale informaţiilor cu 

privire la numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor pe durata contractului 

sectorial. 

19.5 Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului 

sectorial, cu condiţia ca schimbarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului, 

în condiţiile art. 235-241 din Legea nr. 99/2016. In acest caz, contractantul va transmite Entităţii 

contractante informaţii privind numele, datele de contact şi reprezentanţii legali şi va obţine acordul 

Entităţii contractante privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea 

contractului. 

19.6 Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea 

contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei 

unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzător părţii lor de implicare în 

contractul care urmează să fie îndeplinit. 

19.7 Este permisa cesiunea creantelor nascute din contract în favoarea subcontractanţilor propuşi în 

ofertă legată de partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia numai  in cazul in care 

subcontractorii îşi exprima opţiunea de a fi plătit direct la momentul încheierii contractului de 

achiziţie publică. 

19.8 Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea 

contractului, subcontractorii îşi vor exprima opţiunea de a fi plătiţi direct de către Entitatea 

contractantă la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, odata cu prezentarea 

contractelor încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi declaraţi ulterior, astfel încât 
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activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de 

achiziţie publică. 

19.9 Entitatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când 

prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Entitatea 

contractantă, Contractant şi Subcontractant sau de Entitatea contractantă şi Subcontractant atunci 

când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de 

subcontractant. 

19.10 Acceptarea de către Entitatea contractanta a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract 

nu va diminua răspunderea Contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului 

contract. 

 

20. Cesiunea  

20.1  În prezentul contract este permisă cesiunea drepturilor și obligațiilor născute din acest contract, 

numai cu acordul prealabil scris al Entității contractante și în condițiile Legii nr. 99/2016. 

20.2 Contractantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin 

contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al Entității contractante. 

20.3 Cesiunea nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte 

obligații asumate prin contract. 

20.4 Contractantul este obligat să notifice Entitatea contractantă, cu privire la intenția de a cesiona 

drepturile sau obligațiile născute din acest contract. Cesiunea va produce efecte doar dacă toate părțile 

convin asupra acesteia. 

 

21. Confidențialitatea informațiilor  

21.1 Contractantul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în 

vederea încheierii și executării contractului drept strict confidențiale. 

21.2 Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor 

informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice conform prevederilor legale 

aplicabile. 

 

22. Modificarea contractului, clauze de revizuire  

22.1 Pe durata perioadei de valabilitate a contractului părțile au dreptul de a conveni modificarea 

și/sau completarea clauzelor acestuia, cu acordul părților, fără a afecta caracterul general al 

contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare. 

22.2 Partea care propune modificarea contractului are obligația de a transmite celeilalte părți 

propunerea de modificare a contractului cu cel puțin 15 zile înainte de data la care se consideră că 

modificarea ar trebui să producă efecte. 

22.3. Modificarea va produce efecte doar dacă părțile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea 

unui act adițional. 

  

23. Încetarea contractului 

23.1. Prezentul contract încetează de drept prin ajungere la termen. 

23.2. Entitatea contractantă își rezervă dreptul de a rezilia contractul, fără însă a fi afectat dreptul 

părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, dacă: 

a) Contractantul nu se conformează, în perioada de timp, conform notificării emise de către Entitatea 

contractantă, prin care i se solicită remedierea neconformității sau executarea obligațiilor care decurg 

din prezentul contract; 

b) Contractantul subcontractează părți din contract fără a avea acordul scris al Entității contractante; 

c) Contractantul cesionează drepturile și obligațiile sale fără acordul scris al Entității contractante; 

d) Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 

juridică, natura sau controlul Contractantului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt 

realizate prin act adițional la prezentul contract, cu respectarea dispozițiilor legale; 

e) Devin incidente oricare alte incapacități legale care să împiedice executarea contractului; 

f) în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Entității contractante în 

legătură cu care se prestează serviciile ce fac obiectul contractului; 

g) În cazul în care împotriva contractantului se deschide procedura falimentului; 
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h) Valorificarea de către Entitatea contractantă a rezultatelor prezentului contract este grav 

compromisă ca urmare a întârzierii prestațiilor din vina Contractantului. 

23.3 Contractantul poate rezilia contractul fără însă a fi afectat dreptul părților de a pretinde plata unor 

daune sau alte prejudicii, în cazul în care Entitatea contractantă nu își îndeplinește obligațiile de plată 

a lucrarilor executate de contractant, în condițiile stabilite prin prezentul contract. 

23.4 Rezilierea contractului în condițiile pct. 23.2 și pct. 23.3 intervine cu efecte depline, fără a mai fi 

necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei 

instanțe judecătorești și/sau arbitrale. Prin excepție, in cazul art. 23.2 lit. f) Entitatea contractantă va 

notifica Contractantul in termen de 10 zile înaintea rezilierii.  

23.5 Prevederile prezentului contract în materia rezilierii contractului se completează cu prevederile în 

materie ale Codului Civil în vigoare. 

23.6 În situația rezilierii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Contractant a 

obligațiilor contractuale, acesta va datora Entității contractante daune-interese cu titlu de clauză penală 

în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate. 

23.7 Entitatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrari, în cel mult 

15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu 

condiția notificării contractantului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării. 

23.8 Entitatea contractantă își rezerva dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată Contractantului, fără nici o compensație, dacă aceasta din urmă dă faliment, cu condiția ca 

aceasta anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul de acțiune sau despăgubire pentru 

contractant. În acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract îndeplinită pana la data denunțării unilaterale a contractului. 

 

24. Forţa majoră 

24.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

24.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.  

24.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

24.4 Partea contractantă care invocă forță majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și 

în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării 

consecințelor. 

24.5 Dacă forță majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

25. Soluţionarea litigiilor 

25.1 Entitatea contractanta și  contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 

cu îndeplinirea contractului. 

25.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Entitatea contractanta și Contractantul nu 

reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, litigiul se va soluționa de către instanța 

judecătorească de la sediul Entității contractante. 

 

26. Limba care guvernează contractul 

Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

27. Comunicări 

27.1 (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. 

27.2  Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, posta sau fax  cu condiţia confirmării în scris 

a primirii comunicării. 
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28. Legea aplicabilă contractului 

Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Parţile au înteles să încheie azi ..............................  prezentul contract în două exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte.     
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