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ORAŞUL LIPOVA 

315400 Lipova, Judeţul Arad - România, str. Nicolae Bălcescu, nr.26, 

tel: + 40-257-561133, fax: + 40-257/563067 

www.primarialipova.ro, contact@primarialipova.ro 

 

Contract de lucrări 

                                               Nr. ____ data _________   
 

Preambul: 

Prezentul contract se încheie în urma inițierii în SEAP a procedurii de achiziție directă, cu respectarea Legii 

98/2016 privind achizițiile publice, și H.G. 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. 

 

 

1.Părțile contractante: 

ORAȘUL LIPOVA, cu sediul în: Lipova, str. Nicolae Bălcescu, nr.26, jud.Arad, cod fiscal: 3519224, 

telefon: 0257-561133, fax: 0257-563067, reprezentată prin Dl.Florin-Fabius PERA, având funcția de Primar, 

în calitate de achizitor, pe de o parte 

și  

S.C. ______________ SRL, cu sediul în _______________, cod fiscal: ________, număr de înmatriculare 

în Registrul Comerțului: __________, telefon: ___________, reprezentată de ________________, în calitate 

de executant, pe de altă parte. 

 

2. Definiţii 

În Contractul definit în cele ce urmează, cuvintele şi expresiile definite vor avea următoarele semnificaţii, cu 

excepţia cazurilor în care contextul cere altfel: 

a) contract - înseamnă acordul contractual şi celelalte documente  anexate; 

b) prețul contractului - prețul plătibil antreprenorului de către achizitor, în baza contractului pentru 

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract; 

c) cost - înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie  făcute) în mod corespunzător de către 

antreprenor, indiferent dacă sunt făcute pe sau în afara șantierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri 

similare, dar care nu includ profitul; 

d) amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 

e) specificație – înseamnă documentele, care includ cerințele beneficiarului referitoare la proiectul care 

urmează a fi elaborat de către executant, dacă există, precum și orice modificare adusă acestui document; 

f) planşe - înseamnă planşele achizitorului, referitoare la lucrări, precum şi orice modificare  adusă acestor 

planşe; 

g) beneficiar – înseamnă persoana numită în acordul contractual și succesorii legali ai acesteia, precum și 

orice împuternicit (cu condiția să existe acordul executantului); 

h) executant – înseamnă persoana numită în acordul contractual și succesorii legali ai acestuia, precum și 

orice împuternicit (cu condiția să existe acordul beneficiarului); 

i) parte – înseamnă beneficiarul sau executantul;  

j) act adiţional: document ce modifică termenii şi condiţiile contractului de lucrări.  

k) data de începere a lucrărilor - înseamnă data situată la 5 zile după data la care acordul contractual intră 

în vigoare, sau orice  altă dată convenită de către părţi/ordinul de incepere a lucrărilor dat de achizitor 

antreprenorului; 

l) durata de execuţie - înseamnă durata de realizare a lucrărilor,  calculată de la data de începere a lucrărilor; 

m) utilajele executantului – înseamnă toare aparatele, mașinile, vehiculele, facilitățile și alte lucruri 

necesare execuției lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele; 

n) echipamente – înseamnă mașinile și aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente; 

o) șantier – înseamnă locurile puse la dispoziție de către beneficiar unde urmează a fi executate lucrările 

precum și oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind părți componente ale șantierului; 

p) lucrări – înseamnă toate lucrările și proiectele (dacă există) care urmează a fi realizate de către executant, 

incluzând lucrările temporare, precum și orice modificare a acestora;  

r) zi - zi calendaristica; an - 365 zile; 
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s) forța majoră -  este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. Cazul fortuit este 

un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă 

evenimentul nu s-ar fi produs. 

t) garanţia de bună execuţie - suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării 

autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.  

u) garanţia acordată lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi 

data recepţiei finale; 

 

3. Interpretare 

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma 

de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi 

viceversa, 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 şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul contractului 

4.1. Obiectul prezentului contract constă în Lucrări de de reabilitare a infrastructurii rutiere pe str. 

Oborului, lucrări clasificate conform cod CPV: 45233120-6 Lucrări de construcții de drumuri (Rev.2). 

4.2.  Executantul are obligația de a executa lucrările mai sus menționate în conformitate cu oferta înaintată de 

către executant, anexă la contract. 

 

5. Prețul contractului 

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către beneficiar, este de: 

______ lei, la care se adaugă TVA de 19%, în valoare de ________ lei. Valoarea totală a contractului cu 

TVA inclus este de ________ lei. 

5.2. Contravaloarea lucrărilor executate va fi achitată integral, după prezentarea de către executant a situației  

de lucrări și implicit după recepția acestora semnată de achizitor în termen de 30 de  zile de la emiterea 

facturii de către executant. 

 

6. Durata contractului 

6.1. Prezentul contract se derulează pe perioada cuprinsă între data semnării acestuia și până la data recepției 

finale a lucrărilor executate în baza acestuia, după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, dată 

la care se vor considera îndeplinite toate obligațiile corelative asumate de către părți prin contract.  

 

7. Documentele contractului 

Documentele contractului sunt (cel puțin) : 

- oferta înaintată de către executant prestatorului; 

- dovada constituirii garanției de bună execuție (raportat la modalitatea de constituire convenită); 

- contract/e subcontractant/i, acord/uri de asociere, angajamentul/e ferm/e de susținere din partea unui terț, 

dacă este cazul. 

 

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional  

8.1. 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.  

8.2. 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 8.1, 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. 

8.3.  Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la 

clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice. 
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9. Executarea contractului 
9.1 Executantul va începe executarea contractului în cel mai scurt timp posibil de la semnarea acestuia, însă 

nu mai târziu de 5 zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar cu respectarea 

prevederilor cuprinse la art. 6 din prezentul contract.  

9.1.1 Emiterea ordinului de începere este conditionață de constituirea garanției de bună execuție de către 

executant în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare și cu 

respectarea celor cuprinse la art. 13 din prezentul contract. 

9.2 Conform ofertei înaintatei de către executant, acesta se obligă să execute lucrările ce fac obiectul 

contractului în termen de maxim 120 zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de către 

beneficiar (termen calculat fără luarea în considerare a perioadelor în care execuția lucrărilor urmează a fi 

suspendată din cauze/condiții ce nu pot fi imputate executantului). 

9.3 Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor 

cu specificațiile tehnice cuprinse în documentația tehnică, anexă la contract.  

9.4 Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor 

atestați profesional în acest scop. 

 

10. Obligaţiile principale ale executantului  

10.1. Executantul se obligă să execute, să finalizeze lucrările ce fac obiectul prezentului contract, în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract și cu raportare la conținutul documentației tehnice 

pusă la dispoziția sa de către achizitor. 

10.2. (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, 

cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. 

(2) 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. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor 

operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea 

prevederilor și a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare. 

10.4 Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă și 

oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract.  

10.5. (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 și executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăți în 

execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. 

10.6. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, 

precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare 

îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau 

alianiamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe 

cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în 

scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja 

și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

10.7. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă la locul 

executarii lucrarilor este autorizată şi de a menţine 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 și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, 

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

autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara locului de 

executare a lucrărilor și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietățillor publice 

sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru; 
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10.8. 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.  

10.9. (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. 

10.10. (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația: 

               i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe locul executării lucrărilor; 

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

iv) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, 

care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe locul executării lucrărilor, 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 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. 

10.12. În cazul producerii unui eveniment rutier pe durata de execuție a lucrărilor, ca urmare a stării tehnice 

necorespunzătoare a drumului public, a nesemnalizării sau semnalizării necorespunzătoare a acestuia, 

precum și a obstacolelor ori lucrărilor care se execută pe acesta, executantul lucrărilor răspunde, după caz, 

administrativ, contravențional, civil sau penal în condițiile legii. 

10.13. În condițiile art. 10.12 executantul este răspunzator pentru daunele suferite de participanții la traficul 

rutier, urmând a achita toate cheltuielile suportate de achizitor și/sau de persoana prejudiciată pentru 

repararea prejudiciului.  

10.14. (1) Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situaţie care are 

sau poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract în mod obiectiv şi imparţial. Astfel de 

situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice sau naţionale, legăturilor de 

familie sau emoţionale, or al altor legături sau interese comune. Oricare ar fi situaţia, apariţia unui conflict de 

interese trebuie notificată de către executant imediat beneficiarului, în scris.  

(2) Executantul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situaţie care poate 

da naştere unui conflict de interese. Executantul va înlocui, imediat şi fără nici un fel de compensaţie din 

partea beneficiarului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situaţie.  

(3) Executantul se va abţine de la orice legături şi relaţii, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea 

ca efect compromiterea independenţei sale sau cea a personalului său. În cazul în care executantul nu poate 

menţine această independenţă, beneficiarul are dreptul de a rezilia contractul, fără obligaţia notificării 

formale a executantului şi fără a aduce atingere dreptului beneficiarului de a solicita despăgubiri pentru orice 

daune suferite ca urmare a acestei situaţii.  

(4) Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de executant în conformitate cu 

prevederile acestui articol sunt adecvate şi de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera 

necesar. 

10.15. Executantul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să 

restituie sumele încasate necuvenit și foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma 

controlului organelor abilitate (Curtea de Conturi, etc.). 

 

11. Obligaţiile achizitorului 

11.1. Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuția lucrărilor de ” Lucrări  

de reabilitare a infrastructurii rutiere pe str. Oborului”, conform art. 5 din prezentului contract. 

11.2. Până 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: 
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a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 

c) căile de acces rutier ; 

d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului 

şantierului. 

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 

suportă de către executant. 

11.4. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate 

executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 

 

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate 

prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o suma 

echivalentă cu 0,1%/zi de întărziere, din prețul contractului. 

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

convenite conform art. 5 atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,01%/zi 

de întârziere din plata neefectuată. 

12.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și 

repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-

interese. 

12.4. Achiziorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

executantului fără nici o compensație, dacă acesta din urma dă faliment, cu condiția că această renunțare să 

nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru  executant. În acest caz, executantul 

are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data 

denunțării unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

13. Garanţia de bună execuție a contractului  

13.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de _______ lei 

(10% din valoarea contractului fara TVA). 

13.2. Garanția de bună execuție se va constitui integral în condițiile prevăzute de art. 154, alin. (4) din Legea 

98/2016, prin: 

a)virament bancar; 

b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel: 

(i)scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România 

sau din alt stat; 

(ii)asigurări de garanţii emise: 

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat 

membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de 

Supraveghere Financiară, după caz; 

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară; 

c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; 

d)prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie; 

e)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul 

garanţiei de bună execuţie. 

13.2.1. Dacă părțile convin, garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri succesive din sumele 

datorate pentru facturi parțiale. În acest caz, prestatorul are obligația de a deschide un cont la Trezoreria  

________, distinct la dispoziția achizitorului. Suma inițială care se va depune de către prestator în contul de 

disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului, fără TVA. Pe parcursul 

îndeplinirii contractului, achizitorul va alimenta acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele 

datorate și cuvenite prestatorului pâna la concurenta sumei stabilite drept garanție de bună execuție în 

prezentul contract. Achizitorul va înștiința prestatorul despre vărsământul efectuat, precum și despre 

destinația lui.  

13.2.3. Din contul de disponibil deschis la trezorerie pe numele prestatorului pot fi dispuse plăți atât de către 

prestator, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă unității trezoreriei, cât și de unitatea trezoreriei la 

solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căruia este constituită garanția de bună execuție. Contul astfel 

deschis este purtător de dobândă în favoarea prestatorului. 

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

creat, dacă prestatorul nu îşi execută din culpa sa, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 
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achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru atât prestatorului cât și emitentului instrumentului de 

garantare, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al 

prejudiciului. 

13.4. Restituirea garanției de bună execuție de către beneficiar se face astfel: 

- 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție la 

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

ascunse este minim; 

- restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza 

procesului verbal de recepție finală. 

13.5. Beneficiarul va emite ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada 

constituirii garanției de bună execuție. 

 

14. Începerea şi execuţia lucrărilor 

14.1. Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil dar nu mai târziu de 5 zile 

de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. 

14.2 (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. 

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

(2) În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul 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 art. 10, 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. 

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 iar verificările şi testările materialelor folosite la execuţia 

lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt cele 

indicate în prezentul 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 obligația de a notifica achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt 

finalizate, pentru a fi examinate și măsurate. 

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a 

reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform 

documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către 

achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 

 

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
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 orice prelungire 

a duratei de execuţie la care executantul are dreptul. 
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16. Finalizarea lucrărilor 

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

stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data 

începerii lucrărilor. 

16.2. (1) La finalizarea lucrărilor, 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.  

 

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

17.1. Perioada de garanţie a lucrărilor este de: 24 luni pentru lucrările executate și va începe să curgă de la 

data recepției la terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe părți din lucrare distincte din punct de vedere fizic 

și funcțional, până la recepția finală. 

17.2. (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa 

toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a defectelor a căror cauza este nerespectarea 

clauzelor contractuale. 

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în 

cazul în care ele sunt necesare datorită utilizării de materiale sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului sau datorate neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile 

explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 

 

18. Modalităţi de plată 

18.1. Achizitorul are obligația de a efectua plata contractului conform art.5 din acesta. 

 

19. Ajustarea preţului contractului 

19.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în prezentul 

contract. 

19.2. Beneficiarul acceptă ajustarea prețului contractului exclusiv în situația în care intervin modificări 

legislative care fac necesară această ajustare, cf. art. 164, din Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

20. Subcontractanţi 

20.1.1. Executantul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu 

subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

20.1.2. Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 

subcontractanţii desemnaţi. 

20.1.3. Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia 

se constituie în anexe la contract. 

20.2. Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 

20.3. Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa 

din contract. 

20.4. În aplicarea prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, achizitorul declară prin prezentul că acceptă 

cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile din contract care sunt îndeplinite 

de către aceştia. 

20.5.1. Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către executant în perioada de exexecutare a contractului 

poate interveni în următoarele situaţii: 

a). înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind 

realizate de subcontractanţi 

b). declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării prezentului în condiţiile în care lucrările/ serviciile 

ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării 

acestora, 

c). renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contract. 



8 
 

20.5.2. În cazul schimbării subscontractantului pe parcursul executării contractului executantul are obligația 

de a prezenta achizitorului cu minim 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor/prestării 

serviciilor de către noul subcontractant contractul încheiat cu noul subcontractant, contract care va trebui să 

conţină obligatoriu, cel puţin următoarele elemente: 

a). activităţile ce urmează a fi subcontractate; 

b). numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noului subcontractant; 

c). valoarea aferentă prestaţiilor noului subcontractant. 

20.5.3. În cazul schimbării subscontractantului pe parcursul executării contractului executantul are obligația 

de a prezenta achizitorului cu minim 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor/prestării 

serviciilor de către noul subcontractant declaraţia pe propria răspundere prin care executantul îşi asumă 

respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, 

aferentă activităţii supuse subcontractării. 

20.5.4. Noul subcontractant are obligația de a comunica achizitorului certificatele şi alte documente necesare 

pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare 

părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică. 

20.5.5. Înlocuirea/implicarea unui nou subcontractant de către executant în perioada de executare a 

contractului se realizează numai cu acordul achizitorului. 

20.5.6. Valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul 

ofertei ca fiind subcontractată la care se poate adăuga numai ajustarea preţurilor existente în contract iar 

obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare 

anterior. 

20.5.7. Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine lucrările executate/ serviciile 

prestate de către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora. 

20.5.8. Achizitorul va permite declararea unui nou subcontractant de către executant având în vedere 

dispozițiile art. 159, 160 și 161 din HG nr. 395/2016. 

 

21. Amendamente 

21.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

acestuia prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data 

încheierii acestuia. 

 

22. Cesiunea 

22.1. Părților prezentului contract le este permisă cesiunea creanțelor (drepturilor) născute din contract, 

cesiune care însă nu va afecta obligațiile născute din acesta și care vor rămâne în sarcina părților contractante 

așa cum au fost stipulate și asumate inițial.  

22.2. Cesiunea obligațiilor născute din contract este permisă în condițiile reglementate de art. 221, alin. (1), 

lit. d), pct 2 ș  i pct. 3, din Legea nr. 98/2016.  

 

23. Forța majoră 

23.1.  Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 

23.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 

23.3. 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. 

23.4. Partea contractantă care invocă forța 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. 

23.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare 

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

din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

24. Soluționarea litigiilor 

24.1. Achizitorul și executantul 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 legatură cu îndeplinirea 

contractului. 

24.2. Dacă achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, aceasta 

se va soluționa de către instanța judecătorească în a cărei rază teritorială își are sediul autoritatea 

contractantă.  

 

25. Clauze privind protecția datelor cu caracter personal  

25.1. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se 

obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar 

fără a se limita la, prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
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privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (RGPD), legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere 

din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. 

25.2. Clauzele prezentului articol se referă strict la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal și 

nu aduc atingere respectării și executării de către părți a obligațiilor contractuale asumate în baza prezentului 

contract. 

25.3. În scopul îndeplinirii obligațiilor legale ale părților, a interesului legitim al acestora de a desfășura o 

relație contractuală și de a-și apăra și valorifica drepturile de care beneficiază conform contractului și 

conform legii, fiecare parte prelucrează datele cu caracter personal ale partenerului contractual pentru 

următoarele categorii de persoane vizate: 

- reprezentantul legal al partenerului contractual, 

- persoana de contact sau alte persoane implicate din partea partenerului contractual în încheierea și 

executarea contractului încheiat de părți. 

25.4 Pentru executarea corespunzătoare a contractului, Părțile își încredințează prin prezentul contract 

dreptul de prelucrare a următoarelor tipuri de date cu caracter personal ale persoanelor menționate mai sus: 

numele și prenumele, funcția/calitatea, numărul de telefon, adresa de email și semnătura, precum și în situații 

excepționale, alte date strict necesare executării contractului. Părțile vor asigura protecţia adecvată a acestor 

date în conformitate cu legislaţia aplicabilă, mai ales protecția împotriva pierderii, distrugerii, furtului, 

alterării sau prelucrării accidentale sau ilegale precum și a respectării drepturilor persoanelor vizate. 

25.5. Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pot fi prelucrate pentru: (i) comunicarea dintre Părți, 

(ii) furnizarea serviciilor în condițiile agreate prin Contract, (iii) emiterea și plata facturilor aferente 

serviciilor furnizate, (iv) transmiterea Contractului către consultanții fiecărei Părți în scop de verificare a 

legalității/ efectuare audit financiar, sau, după caz (v) investigarea de către autorități a fraudelor/ 

infracțiunilor/ contravențiilor, la solicitarea expresă a acestora și în conformitate cu dispozițiile legale 

aplicabile. Niciuna dintre Părți nu va utiliza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în alte scopuri 

decât cele indicate în prezentul articol sau în scopuri incompatibile cu acestea. 

25.6. În cazul executării anumitor părți/elemente ale contractului sau a îndeplinirii anumitor activități care 

fac parte din obiectul Contractului prin intermediul Subcontractanților, ori în cazul îndeplinirii unei părți din 

Contract de către Terțul susținător, Achizitorul autorizează Contractantul să transmită date cu caracter 

personal acestora numai pentru a îndeplini o cerință de afaceri, respectiv numai în scopul executării 

obligațiilor asumate prin contract. 

25.7. Contractantul garantează Achizitorului faptul că toate contractele încheiate cu Subcontractanții și 

Terțul susținător au fost actualizate din punct de vedere al conformității cu legislația aplicabilă privind 

protecția datelor cu caracter personal, și că accesul este strict limitat la persoanele care trebuie să acceseze 

datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, astfel încât să se asigure același nivel de protecție și 

aceleași drepturi ale persoanelor vizate ca cele oferite de Contractant, în caz contrar Achizitorul rezervându-

și dreptul de a rezilia Contractul și de a solicita daune. 

25.8. Părțile se obligă să se asigure că angajații fiecăreia din părți care prelucrează datele cu caracter personal 

ale persoanelor vizate sunt ținuți de obligația de confidențialitate pe o durată nelimitată după încetarea 

Contractului și respectă indicațiile instituției/societății cu care are relații de muncă/colaborare, utilizând 

aceste date exclusiv pentru scopul încheierii și executării obligațiilor prevăzute în contract. 

25.9. Părțile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pe durata derulării contractului, 

precum și ulterior pe perioada necesară protejării drepturilor părților conform legii, inclusiv perioada de 

prescripție și termenele prevăzute de legislația în materie fiscal-contabilă și arhivare.  

25.10. În cazul în care pe parcursul executării Contractului se schimbă datele Reprezentantului legal sau ale 

persoanei de contact a unei Părți, aceste schimbări trebuie aduse la cunoștința celeilalte Părți, în termen de 10 

zile de la data de când a intervenit schimbarea datelor, cu mențiunea că după ce au intervenit aceste 

schimbări Părțile nu vor mai utiliza datele vechi ale reprezentantului legal/persoanei de contact în 

documentele emise pentru executarea Contractului. 

25.11. Fiecare dintre Părți se obligă să asigure informarea completă a persoanelor vizate cu privire la 

divulgarea datelor sale cu caracter personal către cealaltă Parte. 

25.12. La solicitarea scrisă a uneia dintre Părți, cealaltă parte trebuie să pună la dispoziția acesteia toate 

informațiile necesare pentru a demonstra respectarea obligațiilor prevăzute mai sus privind protecția datelor 

cu caracter personal. 

25.13. Prestatorul nu va divulga /transmite datele cu caracter personal, decât în cazul în care i se impune 

aceasta potrivit legilor aplicabile în vigoare. 

25.14. Fiecare parte va notifica fără întârziere cealaltă parte, dar în nici un caz în mai mult de 24 de ore de la 

constatarea oricărei utilizări sau divulgări accidentală, ilegală sau neautorizată de date cu caracter personal 

despre care a luat cunoștință. 

25.15. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează în calitate de persoană 

împuternicită a celeilalte Părți sau ca operator asociat împreună cu cealaltă parte, Părțile se obligă să încheie 
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un Acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile art. 26 și 28 din Regulament, precum și altor 

prevederi legale relevante. 

25.16.  Comunicările dintre părți cu privire la urmărirea respectării reglementărilor privind datele cu caracter 

personal se vor transmite utilizând următoarele date de contact: 

- pentru Achizitor – Responsabilul cu protecția datelor este disponibil la adresa de email: 

dpo@primarialipova.ro sau la telefon: 0727 923 915 

- pentru Contractant – Responsabil cu protecția datelor este disponibil la adresa de email: ......... sau la 

telefon: ...........” 

 

26. Limba care guvernează contractul 
26.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

27. Comunicări 

27.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 

în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii. 

26.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

 

 

 

Părțile au înțeles să încheie azi, ________________, prezentul contract în doua exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte. 

 

Achizitor,                                                                                                 Executant,  

ORAȘUL LIPOVA                                                                  

 

Primar,                                                                                                  Administrator 

Florin-Fabius PERA                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Șef serviciul buget, finanțe, contabilitate 

Gabriela PĂULIȘAN 

 

 

 

 

Viza CFP 

Camelia BLIDARI 

 

 

 

 

Compartiment Achiziții Publice  

Alexandra-Doris SPĂTAR 

 

 

 


