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ACORD CONTRACTUAL PENTRU 

CONTRACTUL DE EXECUŢIE LUCRĂRI: 
„REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 

KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000” 
Nr. 3/40159/23.03.2021 

 
Prezentul Acord Contractual se încheie între: 
 
UAT Județul Harghita, prin Consiliul Județean Harghita, cu sediul în Miercurea-Ciuc, 
Piaţa Libertăţii nr. 5, judeţul Harghita, telefon: 0266/207-726, fax: 0266/207-725, cod de 
înregistrare fiscală: 4245763, cont bancar nr. RO54TREZ24A840301710101X, deschis la 
Trezoreria Miercurea-Ciuc, reprezentată prin domnul Borboly Csaba având funcţia de 
preşedinte, (denumită în continuare „Beneficiar"), pe de o parte, 
 
    şi 
 
Asocierea Cosedil SPA - Operes SRL, reprezentată de Cosedil SPA, cu sediul 
în______________________________________________________________________
________________________________________________________, reprezentată prin 
____________________________________________________ (denumită în continuare 
„Antreprenor"), de cealaltă parte, 
 
    (denumite în continuare „Părţile"), 
 
 având în vedere că Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de 
atribuire a contractului de achiziţie publică nr. 30485/15.12.2020, ca Lucrările cunoscute 
sub numele de: „REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 
54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000”, denumite în 
continuare "Lucrările" să fie executate de Antreprenor şi a acceptat oferta 
Antreprenorului în vederea executării şi finalizării Lucrărilor şi remedierii oricăror 
eventuale defecţiuni ale Lucrărilor, 
 
    Părţile convin după cum urmează: 
    1. În prezentul Acord Contractual, termenii şi expresiile vor avea acelaşi înţeles ca şi în 
Condiţiile de Contract la care se face referire în continuare. 
    2. Contractul are un caracter de contract administrativ şi include prezentul Acord 
Contractual împreună cu orice Act Adiţional şi următoarele anexe: 
    (a) Formularul de Ofertă completat şi după caz corectat, 
    (b) Condiţiile Specifice, 
    (c) Condiţiile Generale, 
    (d) Specificaţiile, 
    (e) Piesele Desenate, 
    (f) Lista de Cantităţi şi documentele aferente, 
    (g) Oferta Antreprenorului şi orice alte documente care fac parte din Contract: 
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    1. Oferta financiară a Antreprenorului (după corecţiile aritmetice), 
    2. Oferta tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a 
ofertelor), 
    3. angajamentul ferm al fiecărui terţ susţinător (dacă este cazul), 
    4. acordul de asociere (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un 
consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane), 
    5. subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (dacă este cazul), 
    6. orice alte documente care fac parte din Contract: Caietul de sarcini nr. 
14890/09.07.2020, garanția de bună execuție, grafic de realizare a lucrărilor , autorizația 
de construire, proiectul tehnic de execuție ș.a. 
    3. Ţinând seama de plăţile ce urmează a fi efectuate de Beneficiar către Antreprenor 
după cum este menţionat în continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul să 
execute şi să finalizeze Lucrările cunoscute sub numele de: „REABILITARE DJ 131 – DJ 
133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 
137A KM 0+000 - 16+000”, şi să remedieze orice eventuale defecţiuni ale acestor Lucrări 
în Perioada de Garanţie, în conformitate cu prevederile Contractului. 
    4. Beneficiarul convine cu Antreprenorul să plătească pentru execuţia şi finalizarea 
Lucrărilor şi remedierea oricăror eventuale defecţiuni ale Lucrărilor suma de: 
83.968.695,89 Lei, exclusiv TVA (în litere: optzecișitreimilioanenouăsuteșaizecișioptmii 
șasesutenouăzecișicincileioptzecișinouăbani), reprezentând Preţul Contractului la 
termenele şi conform modalităţilor stipulate în Contract. La această sumă se va adăuga 
TVA în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prețul total al contractului fiind de 
99.922.748,11 lei. Modificarea Preţului Contractului se va realiza în conformitate cu 
prevederile legale. 
    5. Celelalte date contractuale la care se face referire în Condiţiile Contractuale ca fiind 
prevăzute în Acordul Contractual sunt următoarele: 
 

Referință Element Date contractuale 

Clauza 1 – definiții  

b) Numele şi adresa             
Antreprenorului 

Asocierea Cosedil SPA - 
Operes SRL, reprezentată 
de Cosedil SPA 

c) Numele şi adresa                 
Beneficiarului, numele        
reprezentantului             
Beneficiarului                

Unitatea Administrativ 
Teritorială JUDEȚUL 
HARGHITA, 
Miercurea-Ciuc, Piaţa 
Libertăţii nr. 5, judeţul 
Harghita, România 

q)          Durata de Execuţie            730 zile (24 luni) 

vv)         Sector „REABILITARE DJ 131 – DJ 
133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 
131 KM 38+621 - 54+984; 
DJ 133 KM 25+000 - 
41+866; DJ 137A KM 
0+000 - 16+000”, 
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Tronson 1: DJ 131 (km  
38+621 - 44+820, conform 
proiect tehnic, inclusiv 
intersecție cu DJ 133) 
Tronson 2: DJ 133 (km  
25+000 - 41+051, conform 
proiect tehnic) 
Tronson 3: DJ 137A (km  
0+000 + 15+904, conform 
proiect tehnic, inclusiv 
intersecțiile cu DJ 137 și DJ 
133) 

bbb) Numele și adresa 
Supervizorului 

Conform clauzei 5.6. va fi 
comunicat ulterior  

Clauza 2 – Limba Contractului 

2.1. Limba contractului Limba română 

Clauza 15 – Garanție de Bună Execuție 

15.1 valoarea Garanției de bună 
Execuție  

10% din Prețul 
Contractului fără TVA  

15.6.a) Valoarea  Garanției de 
Bună Execuție restituită 
după aprobarea Recepției 
la Terminarea Lucrărilor 

70% 

Clauza 16 – Responsabilități și asigurări 

16.2. b) 1. limite de acoperire a         
asigurării pentru daune       
aduse terţilor 

limitele valabile pentru       
asigurarea obligatorie de        
răspundere civilă auto 
potrivit  reglementărilor 
Uniunii Europene                        

Clauza 17 – Programului de Execuţie cu Graficul fizic de realizare al lucrărilor 

17.6 sumă reţinută pentru          
întârzierea transmiterii      
Programului de Execuţie       

4.000,00 lei pe zi 

Clauza 36 - Întârzieri 

36.3 valoare reţinută din          
Certificat de Plată dacă      
Antreprenorul nu reuşeşte 
să atingă un punct de 
referinţă  la termenul 
stabilit 

10%  din totalul sumelor 
aferente punctelor (a) şi 
(b)  din subclauza (50.1) 
[Situaţia de Lucrări]                     

36.4 valoarea penalităţilor de  
întârziere pentru fiecare zi 
de întârziere                 

0,05% pe zi din Prețul 
Contractului acceptat la 
semnarea Contractului. 

Clauza 46 – Plata în avans  

46.1 Efectuarea unei/unor plăți DA 
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46.6 în avans Beneficiarul poate acorda 
un avans de 10% 
executantului, dacă acesta 
solicită, numai contra unei 
scrisori de returnare a 
avansului şi numai în 
conditiile si in limita 
valorică prevăzută de 
Hotararea nr. 264/2003 
privind stabilirea acţiunilor 
şi categoriilor de cheltuieli, 
criteriilor, procedurilor şi 
limitelor pentru efectuarea 
de plăţi în avans din 
fonduri publice, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare. 

46.7        valoarea deducerilor 
procentuale din Certificatele 
de Plată 

25% din totalul sumelor 
aferente punctelor (a), (b) 
şi(c) din subclauza (50.1) 
[Situaţia de Lucrări] 

Clauza 47 – Sume Reținute  

47.1 valoarea procentuală a 
Sumelor reținute din 
Certificate de plată 

10% din totalul sumelor 
aferente punctelor (a) și (b) 
din subclauza (50.1) [Situaţia 
de Lucrări] 

47.1 Limita Sumelor Reținute 5%, din Preţul Contractului la 
semnarea Contractului   

Clauza 48 – Ajustarea prețurilor 

48.1 aplicarea unei formule de          
ajustare a preţurilor, 
atunci când Durata de 
Execuţie la  semnarea 
Contractului este   mai 
mică sau egală cu 365 de  
zile                          

Nu  

48.3 aplicarea unei formule de          
ajustare a preţurilor, 
atunci când Durata de 
Execuţie la  semnarea 
Contractului este   mai 
mare de 365 de  zile                          

DA, 
Ajustarea se va face după 
12 luni de la Data de 
Începere. 
Formula de ajustare a 
prețurilor cu un singur 
indice de cost , conform 
Clauza nr. 48.5: 
 An = av + (1 - av) * In / Io, 
    unde 
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    - "An" este coeficientul 
de ajustare care urmează a 
fi aplicat valorii de contract 
estimate pentru lucrările 
realizate în luna "n" 
(sumele aferente punctului 
(a) din subclauza 50.1 
[Situaţia de Lucrări], 
exclusiv lucrările evaluate 
pe baza Costului sau a 
preţurilor curente); 
    - "av" este valoarea 
procentuală a plăţii în 
avans faţă de Preţul 
Contractului; 
    - "In" este indicele de 
cost în construcţii - total 
publicat de Institutul 
Naţional de Statistică în 
Buletinul Statistic de 
Preţuri, la tabelul 15, 
aplicabil la data cu 60 de 
zile înainte de ultima zi a 
lunii "n". Valoarea 
aplicabilă a acestui indice 
pentru luna ianuarie 2017 
este 113,8; 
    - "Io" este indicele de 
cost în construcţii - total, 
aplicabil la Data de 
Referinţă. 

48.4 Tabelul datelor de ajustare Nu este cazul 

Clauza 49 - Măsurare, evaluări şi Sume Provizionate                         

49.3. Sume provizionate Nu 

Clauza 50 - Plăți 

50.2 a) lista Echipamentelor şi     
 Materialelor pentru plată 
la aducerea lor pe Şantier 
sau  în alt loc aprobat de  
Supervizor        

Nu este cazul 

50.3 valoarea unor obligaţii     
neîndeplinite sau 
nerespectate 

Înlocuirea unui 
subcontractor fără 
respectarea clauzei 7.4 – 
5.000 lei pe zi pentru 
fiecare modificare până la 
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intrarea în legalitate. 
Înlocuirea personalului  
cheie  al Antreprenorului 
fără respectarea 
prevederilor   subclauzelor 
14.3 şi/sau 14.4: 5.000 lei 
pentru fiecare înlocuire. 
Nerespectarea 
prevederilor                           
subclauzei  27.2: 5.000 lei 
pe  zi.  
Nerespectarea 
prevederilor   subclauzei 
27.3: 20.000 lei pe zi.                             
Nerespectarea 
prevederilor                        
subclauzei 30.1: 5.000 lei  

Clauza 61 Perioada de Garanție 

61.6 durata Perioadei de 
Garanţie 

6 ani  

Clauza 70 - Dispute şi arbitraj                                                                                        

70.4        numărul de arbitri            3 

70.5        locul arbitrajului            M-Ciuc (C.C.I.Harghita) 

70.5 limba arbitrajului  Limba română 

Clauza 71 – Legea 

71.1 Legea care guvernează 
Contractul 

Legea română 

 
    6. Prezentul Acord Contractual îşi produce efectele începând cu data semnării sale de 
către ultima parte. 
    Redactat în limba română în 2 (două) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar 
original pentru Beneficiar şi 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor. 
 
 
                Pentru Beneficiar                                         Pentru Antreprenor 
 
 
UAT Județul Harghita                                                         Cosedil SPA  
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Direcția economică              Serviciul achiziții publice     
 
 
 
 
 
Viza control financiar-preventiv      Direcția generală tehnică 
 
 
 
 
 
Viza juridică      
Direcția juridică și administrație   Responsabil contract 
publică    
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CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTUL DE EXECUŢIE DE LUCRĂRI: 

„REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 
KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000” 

 
 Aceste Condiţii Specifice, denumite şi Condiţii Speciale, privind contractele de 

execuţie de lucrări completează, clarifică, amendează sau instituie excepţii de 

aplicabilitate de la Condiţiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate 

de prezentele Condiţii Speciale sunt valabile în forma dată de Condiţiile Generale. În 

cazul unor neconcordanţe între Condiţiile Speciale şi Condiţiile Generale, primează 

prevederile Condiţiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Condiţiilor Speciale nu este 

consecutivă, corespunde sau completează numerotarea clauzelor Condiţiilor Generale. 

Clauza și subclauza  Subiectul  

Clauza 5 - Supervizorul şi reprezentantul Supervizorului                    

5.1. Sarcinile supervizorului 

Subclauza 5.1. se completează cu următoarele prevederi: 
q. orice aprobare, verificare,certificat,consimțământ, examinare, inspecție, instrucție, 
notificare, propunere, cerere, test sau alte acțiuni similare întreprinse de supervizor 
(inclusiv absența obiecțiunilor) nu vor absolvi Antreprenorul de nicio responsabilitate pe 
care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, 
omisiuni, discrepanțe și neconformități/vicii. 
r. Supervizorul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul 

Clauza 9 – Acces pe șantier 

9.1. Termene și sectoare pentru punerea la 
dispoziție a Șantierului 

Subclauza 9.1 se completează cu următoarele prevederi: 
Antreprenorul va fi singurul responsabil pentru a-și asigura orice drept de acces și 

posesia pentru orice suprafață de teren suplimentar față de locurile în care vor fi 
executate lucrările permanente. Aceste suprafețe suplimentare cuprind locuri necesare 
după caz pentru lucrările provizorii, drumuri de acces și organizarea de șantier a 
Antreprenorului. 

Suprafețele pentru lucrări provizorii a căror poziționare este în afara zonei 
afectate de lucrările Acordului Contractual trebuie asigurate de către Antreprenor pe 
cheltuiala acestuia, dar trebuie considerate ca parte a șantierului. 

9.2 Accesul pe Șantier al altor persoane 

Subclauza 9.2 se completează cu următoarele prevederi 
Antreprenorul se obligă să permită accesul necesar reprezentanților 

beneficiarului și a altor instituții, inclusiv OI sau AM POR, cu rol de monitorizare, 
verificare și control pe șantierele sau în locurile în care Antreprenorul își desfășoară 
activitatea. 

Clauza 19 - Modul de execuţie și proiectarea Lucrărilor Provizorii şi proiectarea  
de către Antreprenor                                            

19.1   Modul de execuţie și proiectarea Lucrărilor 
Provizorii 
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Subclauza 19.1, înainte de primul alineat, prevederile se completează cu următoarele 
prevederi: 
Antreprenorul va proiecta orice Lucrări Provizorii pe care le consideră necesare pentru 
executarea Contractului (Ex. Proiect Organizare de șantier), și va obţine autorizaţiile 
aferente Lucrărilor Provizorii.  
Antreprenorul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv 
infrastructura necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de 
instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea 
lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială.  
Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele:  
i. Organizarea de șantier și obținerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, 
conform legislației în vigoare;  
ii. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare 
ale Antreprenorului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse 
independente de energie, toalete ecologice etc.;  
iii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin 
montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază;  
iv. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete 
ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în 
bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și 
securitatea personalului;  
v. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau 
asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru 
personalul de șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și 
cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea 
personalului;  
vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru 
operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv 
personalul și echipamentele/utilajele;  
vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv 
personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile);  
viii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție 
(inclusiv aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea 
acestora), precum și a personalului Antreprenorului implicat în derularea de activități pe 
șantier.  

Clauza 24 - Interferenţe cu traficul şi căile de acces                      

24.1   măsura în care pot fi afectate traficul şi căile 
de comunicaţii 

Subclauza 24.1 se completează cu următoarele prevederi: 
Antreprenorul va permite desfășurarea unui trafic fluent de vehicule și persoane 
conform Planului de Gestionare a Traficului întocmit de Antreprenor și autorizat 
conform prevederilor legale, în toate condițiile climatice pentru public, pe toate 
drumurile asociate cu sau afectate de Contract și de asemenea pentru proprietari sau 
locatari ai proprietăților învecinate, cât și pentru proprietari de utilități și 
operatori/furnizori de servicii utilitare pe toată durata executării Lucrărilor.   
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UAT Județul Harghita                                                         Cosedil SPA  
 
 
 
 
 
 
 
 
Direcția economică              Serviciul achiziții publice     
 
 
 
 
 
 
Viza control financiar-preventiv      Direcția generală tehnică 
 
 
 
 
 
Viza juridică      
Direcția juridică și administrație   Responsabil contract 
publică    
 
 
 
 


























































































































































































