XTINDERE REŢEA ELECTRICĂ AERIENĂ DE JOASĂ TENSIUNE ÎN SATELE BĂICINI Şl
CIJRTEŞTI —proiectare + execugie lucrări

CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE Sl EXECUTIE LUCRARI
/
nr.

I. Părţile contractante
ln temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a l-Ioiărârii nr. 395/2016 pentru aprobarca
No ielor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţ ie publică
acorsului —cadru din Legeanr. 98/2016, s-aîncheiat prezentul contract de servicii si Iucrări,
între
COMUNA CURTEŞTI, cu sediul în localitatea Curteşti, str.Principală nr. 108, Cornuna Curtesti
judei 1 Botoşani, telefon/fax +40 23 1 58400 l / +40 23 l 58400 1, email primariu.curtesli(awahoo.cwn, cod
fisca 3433866, cont Trezoreria municipală Botoşani , reprezentată prin MARICEL ANTON, funcţia
PRI AR în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
, judeţul
•str. l
nr.
adresa sediu:
, CVI
numar de inmatriculare Registrul Comerţ ului
telc[n
, email
deschis la
cont TREZORERIE
Licenţa: Atestat nr.
, functia ADMINISTRATOR. în
,, reprezentată prin
Trezireria municipiului
calit. te de prestator servicii de proiectare si executant, pe de altă l)arte.
2. Definitii
2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor f interpretaţi astfel:
a. contract -prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi executant/preslalor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea nurnite în prezentul
cont act;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza coritractului, pentru
înde linirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asuniate prin contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar. absolut
imp vizibi1ă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau
vine acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt consideratc
ase enea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apăr te ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enutiţiativă. Nu cstc
cons derat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
exec tare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
g. ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de achizitor către executant privind
exec ţia lucrărilor.
h act adiţional: document ce modifica terrnenii şi condiţiile contractului de execuţie.
i. Conf1ict de interese înseamnă orice eveniment inîluenţând capacitatea executantului de a
expr ma o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împicdică pe acesta, în orice iiioment, să
acor ie prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului. orice rnotiv îil
legă ră cu posibile contracte în viitor sau în conf1ict cu alte angajamente, trecute sau prezente. alc
exec tantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi cxperţ i
acţisi ând sub autoritatea şi controlul executantului.
j. Despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată cle
cătr instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţ ii prejudiciatc în
urrn. încălcării contractului de proiectare şi execuţie lucrări de către cealaltă parte.
k. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă
de c. tre una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de iieîndeplinire a obligaţ iilor din contract:
l. proiectul: proiectul (documentaţia) în legătură cu care sunt executate lucrările în conforrnitate
cu p evederile din prezentul contract;
m. sector de lucrare: obiect de construcţie, parte a obiectivului de investiţie cu funcţionalitate
disti ctă în cadrul ansamblului acestuia.
n. termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziva următoare erniterii
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actul i sau proclucerii evenimentului care reprezintă momentul cle început al perioadelor respective. În cazul
în c. e ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul urrnătoarei
zile 1 crătoare.
o. garanţia de participare: suma de bani care se constituie de către ofertant în scopul de a proieja
auto itatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe intrcaa
peri,;dă derulată până la înclieierea contractului de achiziţie publică.
p. garanţia de bună execuţie suma de bani care se constituie de către contractant în scopul
asig rării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a
cont ctului.
q. garanţia acordată Iucrărilor: perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terrninarea
lucr ilor şi data recepţiei finale
r. garanţia tehnică: perioadă de notificare a defecţiunilor înseamnă perioada de tirnp cupriilsă iiitre
mo -ntul identificării defecţiunii şi momentul transmiterii către executant a notificării privind defecţiuiiile
apăr te la lucrări sau sectoare de lucrări în intervalul de timp cuprins între data recepţ iei la terrninarea
lucr. ilor sau Sectoarele de Lucrări şi recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie acordată liicărilor.
3. Interoretare
3.1 ln prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrai•e, cuvintele la forrna singular vor
incl •e forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
spec fică In mod diferit.
Ciauze obli2atorii
4. Obiectul şi pretul contractului
4.1 - Prestatorul / Executantul se obligă să proiecteze, să realizeze, să finalizeze, să asigure garanţia
i să remedieze orice defecte ale,,EXTINDERE REŢEA ELECTRICĂ AERIENĂ DE JOASA TENSIIJNE
IN S TELE BAICENI Ş1 CURTEŞTI - proiectare + execuţie lucrări - Cod CPV 4523 l 400-9 - Lucrări
de c nstrucţii de Iinii electrice (Rev. 2), în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul conti-act.
astfe:
a) În calitate de Prestator - proiectant să presteze servicii de proiectare pentru execiilia
obietivului: ,,EXTINDERE REŢEA ELECTRICĂ AERIENĂ DE JOASĂ TENSIUNE [N SATELE
BĂI ENI Ş1 CURTEŞTI faza PTIi + DE, CS şi DTAC, intocmirea documentatiilor pentru obtinerea de
aviz;, acorduri, autorizatii solicitate prin certificatul de urbanism nr. 92/08.04.2020, plata avizelor.
acor urilor şi autorizaţiilor necesare, plata taxelor, inclusiv, asistenta tehnica din partea proiectantului;
si
b) În calitate de executant sa execute Iucrarea, să finalizeze să remedieze orice defecte şi să
asig re garanţia lucrărilorexecutate pentru ,, EXTINDERE REŢEA ELECTRICĂ AERIENĂ DE .JOASĂ
TE i IUNE IN SA TELE BAICENI ŞI CURTEŞTI
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea
cont actului de proiectare tehnică i execuţie lucrari avand ca obiect,, EXTINDERE REŢEA ELECTR/( Ă
AE ENA DE JOASA TENSIUNE IN SATELE BAICENI ŞI CURTEŞTJ —proiectare + execuţie Iucrări.
4.3. - Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate si a
lucr. ilor executate, plătibil prestatorului / executantului de către achizitor, este
lei, la
care e adauga T.V.A.
5. Durata contractului
Durata contractului este de
de Ia data emiterii ordinului de începere a contractului de
achi iţie publică de servicii proiectare şi ulterior de execuţie lucrări. Această durată implică serviciilc de
proi;ctare, asistenţa tehnică din partea proiectantului, execuţia de lucrări şi plata serviciilor şi lucrăril()r
afer. te, din care:
l Iuni obtinere avize / acorduri si proiectare
2 luni executie lucrari şi asistenţa tehnică
Durata de execuţie a lucrărilor poate fi întreruptă prin ordin de suspendare datorită coridiţ iilor
mete rologice.
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la
înch; ierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei bancare de buiiă
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exec ţie.
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini, inclusiv clarjîcările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depmierea
ofert lor ce privesc aspectele tehnice şijinanciare;
b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunereajînanciară,
eLicitatie - SICAP,•
c)
d) garanţia de bună execuţie,•
e) grajic eşalonare execuţie contract;
f) angajamentulferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul;
g) contractele cu subcontractanţii, în măsura în care în contractul de achiziţie publicăiieor/zil
cadr este reglementat un mecanism de efectuare a plăţilor directe către subcontractanţi;
h) acordul de asociere, dacă este cazul.
7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi einitcrea
ordi ului de începere a serviciilor/lucrarilor. Constituirea garantiei de buna executie se va realiza in teriiien
de 5 ziie Iucratoare de la semnarea contractului.
7.2. Executarea contractului se face în conformitate cu graficul de execuţie a serviciilor de
proii tare şi Iucrări, anexa, parte integrantă din prezentul contract.
7.3. Executantul va preda Documentaţia tehnică in 2 exemplare originale si avizele / acordurile
obţi ute într-un exemplar.
8. Protectia patrimoniului cultural national
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arhe logic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind
prop ietatea absolută a achizitorului.
8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau
oric. e alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevă.zute la clauza 8. 1, iar imediat după
desc iperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a
înde ilini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de
dispi ziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor
stabi i:
- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoşlinţă despre descoperirea ohiectelor
prev ute la ciauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia rnonumentelor istorice.
9. ObIiRa$iile principale priţind proiectarea si executia lucrarilor
9.1 - Executantul se obligă să presteze servicii de proiectare si lucrari de executie pentru investitia:
INDERE REŢEA ELECTRICA AERIENA DE JOASA TENSIUNE IN SA TELE BA l ENI Ş1
CU TEŞTI —proiectare + execuţie lucrări, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile
ascu se, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv
de a .roiecta, în lirnitele prevăzute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele,
inst aţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi
pent u contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate
ded e în mod rezonabil dincontract.
9.3 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării.
spre :probare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.
9.4.- (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa
tutu .r operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea
prev derilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în
ved ea consultării de către lnspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Arnenajarea
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Terit • riul ui, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care au fost întocrnite de el.
Cont actul prevede explicit ca Iucrările permanente sunt proiectate de către executant. acesta este pe depliii
resp . nsabil pentru proiectarea realizata.
(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitoru!ui, la terrnenele precizate în anexele
cont tului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele. calciilele.
veri cările caiculelor şi orice aite documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt
cerui- de achizitor.
9.5- (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice
prob emă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. In cazul în care executantul consideră că
disp.ziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris,
fără a obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în
care cesteacontravin prevederilor legale.
(2) ln cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(l) determină dificu!tăţi
în e -cuţie care generează costuri suplimentare, care nu au putut fi luate in calcui şi prevazute la intocmirea
PTH atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
9.6- (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de
achi itor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurseloi- umane
nece are îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) In cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia. cotele,
dim- siunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrăriior, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea
cons .tată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorccte
furni-ate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, execiitaiitul are
obli ţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, boriiele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
9.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este
auto zată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât tirnp cât
aces -a nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricăriii pericol
pent respectivele persoane;
ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare. proteclie.
îngr • ire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către altc
auto tăţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi
pent a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice saii altora, rezuitate
din • .luare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
9.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, rnaterialelor,
echi .amentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a
lucr ii până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.
9.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia,
în m. ura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânleni inutil sau în mod abiiziv:
a)confortul riveranilor, sau
b)căile de acces, priii folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc
prop ietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oiicărei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiiinilor in justiţic,
daun -lor- interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultâiid din sau în legătură
cu oi ligaţia prevăzută la alin.( 1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce
com nică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către
trafi. l propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va
folos vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fei încât traficul suplirnentar ce va rezulta în rnod
inevi abil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţ iilor sau altora asemenea, de pe şi pe şanlier,
să fi limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale
dru rilor şi podurilor respective.
(2) In cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă,
atun.i prevederile de la alin.(l) vor fi interpretate în maniera în care priii ,,drurn se înţelege inclusiv ecluză.
doc, • ig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin ,,vehicul se înţelege orice ambarcaţiune, iar
prev derile respective se vor aplica în consecinţă.
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(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care cornunică cu
sau are se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sati
altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul înipotriva tuturor reclamaţiiior privind
avarrea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor. echiparnentclor.
instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se af1ă pe traseul
şanti ru1ui.
9.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau Iucrările provizorii de orice Il.
care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, nurnai acele
matia1e, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndepliiiirii
obli,aţii1or sale în perioada de garanţie.
9.12 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciiie ascuiise ale
cons;rucţiei, ivite de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a
cons;rucţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de
exec iţie aferente execuţiei lucrări i.
9.13 - 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 Iegate de echiparnentele, materialele, instalaţiile sau
utila ele 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 caie o
astfd de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sai•cini întocmit de către achizitor.
9.14 - Obligaţiile prestatorului / proiectantului privind proiectarea:
(1) Prestatorul are obligaţia de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul prezentultii contract
cu poiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi profesionişti, care corespund cerinţelor stabilitc de legislaţia în
vigoare şi în conformitate cu certificatul de urbanism.
(2) La începerea lucrărilor prestatorul/proiectant are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi
avizele necesare execuţi ei l ucrări lor.
(3) Prestatorui va garanta că el, proiectanţii şi subproiectanţii săi au experienţa şi capacitatea
nece ară pentru proiectare.
(4) Prestatorul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a participa la discuii
cu ahizitorul si/sau persoana autorizată de aceasta, ori de câte ori este necesar, pe parcursul derulării
contractului şi până la data expirării garanţiei de bună execuţie a contractului.
(5) Prestatorul are obligaţia de a elabora o documentaţie tehnică coerentă şi conform cu cerinţele
din pecificaţiile tehnice, planşele furnizate de achizitor şi Iegislaţia în vigoare, potrivit caietului cle sarcini
şi cetificatului de urbanism.
(6) Prestatorul are dreptui de a furniza succesiv informaţii pe părţi de proiect cu condiţia ca fiecare
part înaintată să fie completă în aşa fel încât să poată fi analizată si aprobată de achizitor separat, ca parte
integrantă a întregului proiect de execuţie al lucrărilor.
(7) Prestatorul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor respectă
cerirţele impuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor la un standard ce poate fi
verificat de către persoana autorizată de achizitor care acţionează în calitate de verificator de proiecte.
(8) Prestatorul are obligaţia de a proiecta toate Iucrările (provizorii sau permanente) necesare
îndeplinirii obiectului prezentului contract.
(9) Prestatorul are obligaţia de a elabora proiectul în contbrmitate cu standardele tehnice şi
prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor referitoare la mediu
înconj urător.
(10) Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi!sau
legislaţiei aplicabile la elaborarea proiectului, Prestatorul va înştiinţa achizitorul şi (dacă e ca:ul) va
traniite propuneri pentru apl icare/actual izare.
(11) ln situaţia în care, potrivit prevederilor art.9.14.9. achizitorul decide că se impune aplicarea
noilc r reglementări, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţ ile
contractante cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia.
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(12) Prestatorui va soluţiona neconformităţile şi neconcordanţele semnalate de cătrc persoana
auto izată de achizitor, în calitatea sa de verificator al proiectului.
10. Codul de conduită

Executantul va acţiona întotdeauna Ioiai, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru
10.1
Ach itor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale. precum şi cu discreţia necesară. Se
va a ţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea
prea bilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale
cont tuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al
aces ia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.
10.2
Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor
polit ce, culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului.
10.3
Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi, persoiialul, experţii, agenţ ii sau
subo donaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea. sau dau oricărei persoane. mită, buiiuri
în d. facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recornpensa îndeplinirea sau neîndeplinirea
oric. ui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a
favo iza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul contracl sau cu orice alt conti•act încheiat cu
aces :, Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract conform prevederilor art.29, tără a adLice
atin -re niciunui drept anterior dobândit de executant.
10.4
Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori heneficiu ce
poat deriva din acesta, şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea
sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indireclă ori orice altă
fo
de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.
10.5
Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau
com .ion cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului sau ale
Proi; ctului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.
10.6
Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării
Coni actului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi după încetarea acestuia. In acest sens, cii
exce ţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul şi personalul său.
salar at ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată
oric. ei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat
cuno •tinţă şi riu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările prirnite în cursul sau ca
rezul .t al derulării prezentului contract. Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna
Achi itorului informaţiile ce le-au fost fumizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în
curs 1 sau în scopul executării prezentului Contract.
1 0.7
Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justiticative cu privire la
cond ţiile în care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetai•e la
faţa .cului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privii-e la
exist •nţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.
1 1. Obliatiile achizitorului

1 1.1
- Achizitorul se obligă să plătească prestatorului / executantului preţul converiit pentru
servi ii de proiectare şi execuţie delucrari la investiţia:,, EXTINDERE REŢEA ELECTRI(A AERIEAU DF
JOA A TENSJUNE IN SATELE BAICENI ŞI CURTEŞTI - proiectare + execuţie liicrări - (od (PI
4523 400-9 - Lucrări de construcţii de linii electrice (Rev. 2).
I 1 .2
Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a
convnit altfel, următoarele:
- amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier.
1 1 .3
- Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantuiui întreaga docurnentaţie
nece ară pentru execuţia lucrărilor contractate.
1 1 .4 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin asctinse în cel mult 5
zile .e la notificarea executantului.
l 1 .5
- Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte
info aţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiiie şi livrările sale.
1 1 .6
- Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arhe.logic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea
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abso ută a achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia.
1 1 .7
Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa
tutur.r operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea
prev derilor şi a reglementăriior Iegii privind calitatea în construcţii.
12. Conflictul de interese
12.1
Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie carc ai
pute. compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pol
apăr în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate. al
legăt rilor cle rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legătuii ori interese comune. Orice contlict de
inter. se apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de
l 0 zi e de la apariţia acestuia.
1 2.2
Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica daeă măsurile luate sunt corespunzătoarc şi
dacă - ste necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat
sau ..ntractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea
gene un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 10 zile şi fără vreo compensaţie din partea
Achi itorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din
terito iu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.
12.3
Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe
cea a i.ersonalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. In cazui în care
exec antul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, tără afectarea drel)tului acestuia de a obţine repararea
preju iciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de piin
drept i cu efect imediat a prezentului contract, în condiţiile prevăzute la art. 29.
13. Facilităti pentru personal şi forţa de muncă
13.1
Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precurn şi facilităţile
social- pentru personaiul său. De asemenea, executantul va asigura facilităţi şi pentrii peisonalui
achizi orului responsabil pentru buna derulare a contractului.
13.2. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască ternporar sau permaiient
în nic o structură care face parte din lucrările permanente.
14. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obliatiilor
14.1
- ln cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţ iile
asum. e prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul obligatiilor neonorate la
terme , ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţ ul contractului, respectiv 0,3%/zi de
intarz -re, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
14.2 - ln cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu onorează facturile la ternien. atunci
acest. are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată,
respe. iv 0,3%/zi de intarziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
14.3 - Nerespectarea obligaţiilor asurnate prin prezentui contract de către una diiitre părţi, în mod
culpaiil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului
şi de . pretinde plata de daune-interese.
14.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adres. ă executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această
denun .re să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul Ia acţiune sau despăgubire pentru executant. ln acest
caz, e ecutantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndepliiiită
până l data deniinţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
Carantia de bună executie a contractului
1 5. Garantia lucrarilor executate va fi de 36 luni, de la data semnarii procesiilui verbal de recel)tia
la te inarea Iucrariior.
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15.1
- Executantul se obligă să constituie garanţia de l)ună execuţie a contiactului în cuanturn de
1O% pentru perioada de executare a contractului şi, oricum înainle de începerea execuţiei contractuliii.
Mod de constituire: Scrisoare de garantie de buna executie sau retineri succesive din sume datorate
pent facturi partiale . Scrisoarea de garantie va fi eliberata de o banca sau o societate de asigurari si se va
depu e în original. ln cazul retinerilor succesive, contractantul are obligatia de a deschide un cont distinct la
unit. ea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, cont ce trebuie deschis dupa sernnarea
cont :ctului si oricum inainte de inceperea executiei contractului. Suma initiala care se depune de catre
cont :ctant nu trebuie sa fie mai mica de O,5% din pretul contractului.
15.2 - Achizitorui se obligă să emită ordinul de începere a contractului nurnai (lupă CC
exec tantui a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
15.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie. în limita
preju i iciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespun ător
oblig ţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună
exec ie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantuliii, precizând totodată obligaţiile carc
nu a fost respectate.
15.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie de la exectitarea obligaţ iilor
asum te, astfel:
Pentru proiectare:
a) în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terrninarea lucrărilor
exec ate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei.
Pentru executie:
b) 70% în termen de 14 zile de la data încheierii PV de receptie la terminarea lucrarilor. daca nu a
ridic. pâna Ia acea data pretentii asupra ei, iar risculpentru vicii ascunse este minirn.
c) 30% Ia expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza PV de receptie finala.
1 5.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
1 6. Începerea şi executia lucrărilor
- (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările îri timpul cel mai scurt posihil de la
16.1
primi a ordinului în acest sens din partea achizitorului.
(2) Executantul trebuie să notifice achizitoruiui şi lnspecţiei de Stat în Construcţii. Lucrări Puhlice.
Urba sm şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
16.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să tie terrninate la
data s .bilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.
(2) ln cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătiril()r sau dacă nu îşi
îndep ineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executaiittiltii un
terme i până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconforrnării. la expirarea
terme ului stabilit îi va rezilia contractul.
16.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stahili
confo mitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a iiotilica. in
scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume
respo sabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este caziil, altă
perso.i ă fizică saujuridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de rnuncă.
în atel ere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin coii
tract, i clusiv pentru verificarea lucrărilor a.scunse.
- (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execiiţie;
1 6.4
verifi. ile şi testăriie materialelor folosite Ia execuţia Iucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei
provi .rii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru
verifi:rea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă
acesto a, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor Iucrări sau rnateriale
puse î operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că rnaterialele nu sunt corcspunzătoare
calitat sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. ln caz contrar, achizitorul a
suport aceste cheltuieli.
16.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi liicrările care devin ascunse, fără aprobarea
achizit i rului.
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(2) Executantui are obligaţ ia de a notifica achizitoruiui, ori de câte ori astfei de lucrări, iţiclusiv
fun. :ţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.
j
(3) Executantul are obligaţ ia de a dezveli orice parte sau părţ i de lucrare, la dispoziţia achizitoru!ui.
şi de a reface această parte sau părţi de lucrare. dacă este cazul.
(4) In cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost execiitate
confrm documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de
către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
1 7. Întârzierea şj sistarea lucrărilor
l 7. 1
- In cazui 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 priti încălcarea
contr ctului de către acesta,
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei
părţi acestora, atunci, prin consultare, părţiie vor stabili:
(I) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantui are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga Ia preţul contractului.
1 8. Finalizarea lucrărilor si receptia
18.1
- Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a ti linalizat întF-un
terme stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termeriul convenit, termen care se calculeat Jc
la dat. începerii lucrărilor.
18.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului
că su îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe tcren.
achizi orul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. In cazul în care se
const. ă că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi terrnerielc
pentr remediere şi finalizare. După constatarea rernedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă
solicit e a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
1 8.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin
corela ea prevederilor acestuia cu documentaţia (le execuţie şi cu reglementările în vigoare. In funcţie de
consta ările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
18.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct (ie vedere lizic şi
funcţi • nal.
1 9. Finalizarea şi recep(ia documetita(iei tehnico-economice
Documentaţiile tehnice cefac obiectul contractului se predau achizitoru/ui, la sediul aees/l/ici,
confor termenelor prevăzute la art. 7 din prezentul contract, în 2 exeinplare originale informai scris si i;i
forma( electronic CD si PDF, atât piesele scrise cît şi (ele desenate. Eventualele copii so/icitate in plus de
către hizitor se vor realiza contra cost pe cheltuiala acestuia.
19.1. Recepţia documentaţiilor se face pe baza borderouriloi de piese scrise şi desenate pe haza
unui p • ces verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare fază decontabilă, seninat de achizitor
la mo entul predării si numai dupa verificarea de catre verificatori atestati.
19.2. In caz de constatare a unor lipsuri sau inadverteiiţe în documentaţia predată. achizitorul va
face o.iecţiunile cuvenite în Iimitele temei de proiectare şi a obligaţiiior (misiunilor) asurnate de executant.
a nor tivelor şi Iegilor în vigoare, în maxim 30 zile de la prirnirea lucrării şi verificarea proiectului ilc
verific. or autorizat. Neprezentarea de obiecţiuni în acest terrnen prezurnă acceptarea docurnentaţiei in
forma redată.
19.3. Executantul va inainta beneficiarului un exemplar din Devizul General, deviz pe ohiecte si
lista de antitati de lucrari in format scris si electronic in doua exemplare originale.
20. Testele la terminarea lucrărilor (Aceste clauze se vor include functie de specificul
obiect ui contractului
20. 1. lnainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transrnite achizitorului
docum tele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere astfel încât achizitorul să poată
exploat întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara această parte a !ucrărilor.
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20.2. O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit prevederilor
con i actuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.
20.3. Achizitorul
a) va fumiza întregul necesar de eiectricitaie, utilaje. combustibil, instrumente, forţă de rnuncă.
mat riale şi personai cu experienţă şi calificare corespunzătoare, în vederea efectuării eficiente a testelor la
te •narea lucrărilor;
b) va efectua testele în conformitate cu manualele pentru exploatare şi întreţinere furnizate de
cătr; executant şi orice îndrumare pe care acesta este solicitat să o asigure pe parcursul acestor teste:
c) va efectua testele în prezenţa personalului executantului.
20.4. Testele Ia terminarea Iucrărilor vor fi efectuate după recepţia de către achizitor a Iucrărilor
sau : sectoarelor de lucrări. Achizitorul va înştiinţa executantul cu 15 zile înainte de data în care vor tî
efec uate testele. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel, aceste teste vor fi efectuate în terrnen de
10 le după această dată, în ziva sau zilele stabilite de către achizitor.
20.5. Dacă executantul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate incepe efectuarea
test. or, care se vor considera a fî efectuate în prezenţa executantului. iar acesta va accepta reziiltatele ca
fiin. corecte.
20.6. Rezultatele testelor la terminarea lucrărilor vor li redactate şi evaluate de arnbele părţi. Se
va f ce o evaluare corespunzătoare pentru efectul utilizării anterioare a lucrărilor de către achizitor.
20.7. Dacă, din motive care nu se pot atribui executantului, un test după terminare a lucrărilor sau
a un i sector de lucrări nu poate fi finalizat în termenul (similar situaţiilor aferente Perioadei de Noii/icare
a D ecţiunilor (sau oricare perioadă asupra căreia părţile au convenit), se va considera că lucrările saii
sect irul de Iucrări au trecut testul după terminare.
20.8. Dacă lucrările, sau un sector de lucrări, nu au trecut testul după terminare, fiecare parte
poai- solicita repetarea, în aceiaşi termeni şi condiţii. Dacă rezultatele necorespunzătoare precurn şi
repe area testelor conduc la producerea de costuri suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta
con. avaloarea acestora şi o va achita până cel târziu la expirarea termenului(Perioada de Noiificai-e a
Def ţiunilor).
20.9. Dacă lucrările, sau un sector de lucrări, nu au trecut un test după terminare şi exectitantul
pro . iitle corectări sau modi ficări al e l ucrări 1 or sau sectorul u i de l ucrări în cauză, acesta nu are di-ept ul de a
efec ua corectările sau modificările propuse, lără acordul prealabil al achizitorului. Achizitorul va înştiinţa
exe tantul cu privire la acordarea dreptului de acces la lucrări sau sectorul de lucrări, în termen de l 5 zile
de l primirea notificării trimisă de executant. Dacă executantul nu primeşte această înştiinţare pe durata
Peri adei de Not/icare a Defecţiunilor, acesta va fi exonerat de această obligaţie şi se va c()tisidera C
luc rile sau sectorul de lucrări (după caz) au trecut testele la terminare.
20.10. Dacă executantul înregistrează costuri suplimentare ca urmare a unei întârzieri nerezonabile
din auza achizitorului referitoare la permiterea accesului la lucrări sau echipamente, la investigarea
cau - lor care au condus la rezultatele necorespunzătoare ale unui test sau să efectueze oricare corectări sau
mo. ficări, executantul va transmite o înştiinţare achizitorului şi va avea dreptul la plata costurilor
supl mentare care vor fi incluse în preţul contractului.
2 1. Perioada de 2arantie acordată lucrărilor

21.1
- Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la
rece iţia finală. Perioada de garanţie este de 36 luni.
21 .2 - (1) ln perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor,
de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză
este erespectarea clauzelor contractual e.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.( 1). pe cheltLliala
pro. ie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere necoiiforme cu prevederile contractului;
sau
ii)unui viciu cle concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a
lucr. rilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau
impi cite care îi revin în baza contractului.
(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către
aces conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplirnentare.
2 I .3
- ln cazul în care executantul nu execută lucrăriie, achizitorul este îndreptăţit să angaje7e şi
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să p ătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferenTe acestor lucrări vor 11 reeupera[e dc cătrc
achi itor de la executant sau reţ inute din surnele cuvenite acestui.
22. NIodalităţ i de plată
Achizitorul are obligatia de a efectua plata in terrnen (le rnaxim 30 de zilc (le la realizarea
22.1
recestiilor, dar in functie de alocarea financiara a fondurilor necesare realizarii investitiei prirnite de
auto itatea contractanta.
Plata se va efectua numai în baza facturii emisă de către executant. Executantul acordă
22.2
achi itorului o perioada de graţie la plata facturilor de 30 zile calendari ;tice.
Factura va fi emisă numai după aprobarea situaţiior de lucră ri de către beneficiar.
22.3
Situ ţiile de lucră ri vor fi emise la intervale de minim 30 de zile şi vor fi verificate de beneficiar în maxim 15
zile de la primirea acestora. Listele de cantităţi sunt folosite pentru a calcula preţul contractului.
Exeiutantul este plătit pentru cantitatea de lucră ri executate, fa tariful din lista de cantităţi pentru fiecare
arti i. l.
22.4
Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei
con enite la punctul 22.1 şi 22.2, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a
dim ua ritmul execuţiei. lmediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea
lucr. rilor în cel mai scurt timp posibil.
Pentru îndeplinirea acestui contract nu se acordă avans executantului.
22.5
22.6
Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucr. rilor executate conform contractului. Lucră rile executate trebuie să fie dovedite ca atare printr- o
situ. ţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile
de l cră ri provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite
cu a esta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca
urm re a unor prevederi legale.
22.7
Situaţiile de plată provizorii se confirrnă în termenul stabilit.
22.8
Plăţile parţiale se efectueaza, de regulă, la intervale lunare dar nu influenţează
resp.nsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca
rece sţie a lucrărilor executate.
22.9
Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de
cătr achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive dar, în special datorită unor event(iale
litigi , contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită mediut.
22. l 0
Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va
fi s;mnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucră rile au fo;t executate conform contractului.
Rec: pţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.
22.1 1 - Plata se va face esalonat (partial) in functie de alocarile bugetare dcslinute reuliiarii
inve.titiei, surne disponibile cu aceasta destinatie se vor cornunica executantului prin grija henefkiuriilui.
23. Ajustarea preţului contractului
23.1
Pretului contractului NU SE AJUSTEAZA.
23.2. Pentru lucrările si serviciile executate, plăţilc datorate de achizitor execulantiilui s(inl ccic
decl. rate în propunerea financiară, anexă Ia contract.
24. Asi2urări
24.1
- (l) Executantul are obligaţia de a încheia, înain[e de îiiceperea lucrărilor, o asigurare ce va
cupr nde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrărilc execuate, utilajelc. insti!aţiile de lucru.
echi iarnentele, rnaterialele pe stoc, personal(il propriu şi reprezcntailţ ii îrnputerniciţ i să vcrificc. să testeze
sau .ă recepţioneze lucrările, precurn şi daunele sau prejudiciile aduse către terţc peroane fizicc sau
juri.ce.
(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asig(irare. Contravaloarea prirnelor dc asigurare va fi
sup. ată de către executant din capitolul .,Cheltuicli indirect&.
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta uchizitoruliii. ori de câte ()ri se vu cerc, p()liţa sau
poliţ ie de asigurare şi recipisele pentru plata prinielor cureilte (aclualizate).
(4) Executantul are obligaţ ia de a se asigura că suhantreprenorii a(i incheiat asigiirări pcnlli [oate
persi anele angajate de ei. El va solicita subantrepreiiorilor să prezinte achizitorului. la ccrerc. poliţele dc
asig rare şi recipisele pentru plata prirnelor curente (actualizule).
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24.2
- Achizitorui nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese. cornpensaţii plătihilc
prin ege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoaiie
angaj:te de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului. a agenţilor
sau a ngajaţilor acestuia.

25. Subcontractanti
25.1
- Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi
condi ii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
25.2
- (I) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
închei : te cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu
aceşti se constituie în anexe la contract.
25.3
- (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contra tui.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndepliileşte
partea .a din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi
îndepl esc partea lor din contract.
25.4
- Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndepiinit
partea .a din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul coiitractului şi va fi noîifivată
achizit rului.
26. Forţa maioră
26.1
- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asurnate priil
26.2
prezent l contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
6.3
- lndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore. dar fară a
prejudi ia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
6.4
- Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi.
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea
Iimitării consecinţelor.
6.5
- Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetare cauzei acesteia în maximum 2 zile de la încetare.
6.6
- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada rnai rnare de 2
luni, fie are parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca
vreuna n părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

7. Solutionareu litiii1or
7.1
Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiahilă.
prin trat.tive directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplini ea contractului.
.2
- Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc
să rezol - în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţiotieze de
către instnţelejudecătoreşti din România.
2. Încetarea si rezilierea contractului
2:.1
- Prezentul contract va înceta automat dacă în termen de 30 de zile de Ia data ernilerii
ordinului administrativ de începere, executantul nu a demarat execuţiLz contractului în cauză. liicetarea va
opera de plin drept, fără necesitatea vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de
judecată.
2 .2
Prezentul contractva înceta automat dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă cle l 2 luni
de la sem area sa de către părţi. lncetarea va opera de plin drel)t, fără necesitatea vreunei formalităţi sau
intervenţi autorităţilor sau a instanţei de judecată.
2 : .3
- Prezentul contract va inceta automat daca nu a fost emis ordinul de incepere intr-o
perioada e 12 luni de Ia semnarea contractului de catre parti. Incetarea va opera de plin drept, fără
necesitate. vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei dejudecată.
2:4
lncetarea prezentului contract de lucrari în condiţiile art.28. 1 şi 28.2. nu va produce niciun
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fel . - efecte asupra altor drepturi ale achizitorului şi executantului dobândite în ba7a prezentului contract.
28.5 Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite Ia art.28.l şi 28.2, Achizitorul poate rezilia
Con actul cu efecte depline (dejure) după acordarea unui preaviz de 5 zile executaritului. lără necesitatea
unei lte formalităţi şi fară intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţ iilc
urm. oare, dar nelimitându-se la acestea:
a) executantul nu execută contractul în conforrnitate cu obligaţiile asumate;
b) executantul refuză sau omite să aducă la îndepiinire dispoziţiile emise de către achizit()r saii de
către eprezentantul său autorizat;
c) executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului:
d) executantul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, adrninisrare udiciară sati sub
contrlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a sLispei)dat
activi atea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de
legisl ţia sau reglementările Ia nivel naţional;
e) executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei prinlr-o
hotăr. ejudecătorească deflnitivă;
f) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice rnijloc de probă
pe ca - Achizitorul îl poatejustifica;
g) împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire
la fradă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna
intere -lor financiare ale CE;
h) are toc orice modificare organizaţională care irnplică o schimbare cu privire la personalitatea
juridic natura sau controlul executantului, cu excepţia sitiiaţiei în care asemenea moditicări sunt
înregis rate într-un act adiţional la prezentul contract;
i) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului;
j) executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează
garanţi sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.
28.6
Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de Ia execulant fără a
renunţ. la celelalte remedii Ia care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până
Ia un ni el egal cu valoarea contractului.
28.7
In cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executatc.
invent. ul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urrnează să le
plăteas. în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daiinele pe care trebuie să le suporle
executa tul din vina căruia s-a reziliat contractul.
ln cazul prevăzut la art.28.6., achizitorul va coiivoca în max 15 zile de la data rezilierii
8.8
contrac lui, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor exectitate.
8.9 - Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea unei/unor
obligaţi care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau
executa tul) va fi îndreptăţită la următoarele remedii:
) despăgubiri; şi/sau
) rezilierea Contractului
8.10 Despăgubirile pot fi:
) Despăgubiri Generale;
i) Penal ităţi contractuale.
8. 1 1 - ln orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste
despăgu.iri din orice sume datorate executantului sau poate executa garanţia de bună execiiţie. în
conformi ate cu prevederile art. I 5.3.
1 2- După rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execuţiei lucrărilor cii
respectar a prevederilor legale privind achiziţiile publice.
2 . Susendarea Contractului
2 .1
ln cazul în care executarea Contractului este viciată de erori substanţiale, nereguli saii de
fraudă, A hizitorul va suspenda executarea acestuia.
2 .2
ln cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile executantLiliii.
Achizitor l poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţil()r sau poate proceda la reciiperarea
sumelor d ja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.
2 3 Durata de execuţie a lucrărilor poate fi întreruptă prin ordin de suspendare datorită
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con. ţiilor rneteorologice.
30. Incetarea Contractului din initiativa executantului
30.1
ln urma unui preaviz de 15 zile acordat Achizitorului, executantul poate rezilia prezentul
cont t dacă Achizitorul:
a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a surnelor datorate acestuia în baza oricărei certificări din
parte achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut la art.22. l din prezentul contract;
b) nu îşi îndeplineşte una sau mai multe din obligaţiile sale, cu privire la care a fost notificată în
mod epetat;
c)suspendă executarea contractului sau a oricărei părţi a acestuia pentru niai rnult de 90 de zile
pentr
motive nespecificate în Contract sau independente de culpa executantului;
30.2
Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al executantului dobândit în
temei l prezentul ui Contract.
3 l. Limba care Euvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.
32.Comunicări
32.1
- (l) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trehuie să
fie tra smisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transrniterii cât şi în mornentul
primir
32.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon,fax sau e-mail cu condiţia confirinării
în scri a primirii comunicării. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional incheiat
intre p. ie contractante.
33.LeEea aplicabilă contractului
Contractul vaji interpretat conform legilor din Ronu.nia.

Părţile au înţeles să încheie astăzi,
pentru ecare parte.
ACHIZITOR,
.A.T. COMUNA CURTEŞTI
PRIMAR

prezentul contract în 2(două) exernplare, câte unuf

PRESTATOR,
(semnatura autoriza(e]

LS
emnatura autorizate)
LS

V l Z A T,
natura autorizată)

NSILIER JURIDIC

(s mnatura autorizate)
LS

SPONSABIL ACHIZIŢII PUBLICE,
(emnalura autorizate)

LS
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