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Contract subsecvent de lucrări Lot nr. 2 
 

nr. 59415 data 10.09.2021 
 

la Acord-cadru nr. 59413/10.09.2021 
 
 

1. Părțile contractante 
 

În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale H.G. nr. 
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract subsecvent de lucrări publice, 

 
între 

 
Unitatea administrativ-teritorială Județul Harghita, având sediul în Miercurea Ciuc, P-ța 
Libertății nr. 5, județul Harghita, tel. 0266-207726, fax 0266-207725, având cod fiscal 
4245763, cont bancar nr. RO24TREZ35124840220XXXXX, deschis la Trezoreria Miercurea – 
Ciuc, reprezentat prin Borboly Csaba președintele Consiliului Județean Harghita, prin 
domnul ing. Chiorean Adrian având funcția de director general adjunct, în calitate de 
achizitor, 

și  
SC WIKEND FOREST IMPEX S.R.L., având sediul în 
localitatea___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________, în calitate de executant, pe de altă parte. 
 

2. Definiții  
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
a. contract –prezentul contract și toate anexele sale; 
b. achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. prețul contractului – suma de bani plătibilă executantului de către achizitor, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, 
asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 
e. forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care 
nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea 
și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a 
unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este 
considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
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imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din 
părți; 
f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile; 
g. ordin administrativ: orice instrucțiune sau ordin emis de către achizitor pentru 
executant; 
h. act adițional: document ce modifica termenii și condițiile contractului; 
i. conflict de interese: orice eveniment influențând capacitatea executantului de a exprima 
o opinie profesională obiectivă și imparțială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice 
moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al 
Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte 
angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricții sunt de asemenea 
aplicabile oricăror sub-contractanți, salariați și experți acționând sub autoritatea și controlul 
executantului;   
j. despăgubire: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de 
către instanța de judecată sau este convenită de către părți ca despăgubire plătibilă părții 
prejudiciate, în urma încălcării contractului de lucrări de către cealaltă parte;  
k. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de lucrări ca fiind plătibilă 
de către una din părțile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a 
obligațiilor din contract; 
l. lucrări: toate lucrările, care urmează să fie realizate de către executant, incluzând 
lucrările temporare; 
m. sector de lucrare: obiect de construcție, parte a obiectivului de investiție cu 
funcționalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia; 
n. termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare 
emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al 
perioadelor respective. În cazul în care ultima zi a termenului se împlinește într-o zi 
nelucrătoare, termenul va expira la sfârșitul următoarei zile lucrătoare; 
o. garanția de participare: suma de bani care se constituie de către ofertant în scopul de a 
proteja autoritatea contractantă față de riscul unui eventual comportament 
necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului 
de achiziție publică; 
p. garanția de bună execuție suma de bani care se constituie de către contractant în scopul 
asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada 
convenită a contractului; 
q. perioada de garanție acordată lucrărilor: perioada de timp cuprinsă între data recepției 
la terminarea lucrărilor și data recepției finale;  
r. perioadă de notificare a defecțiunilor: perioada de timp cuprinsă între momentul 
identificării defecțiunii și momentul transmiterii către executant a notificării privind 
defecțiunile apărute la lucrări sau sectoare de lucrări (după caz) în intervalul de timp cuprins 
între data recepției la terminarea lucrărilor sau Sectoarele de Lucrări și recepția finală, la 
expirarea perioadei de garanție acordată lucrărilor; 
s. durata de execuție: durata de realizare a Lucrărilor prevăzut în graficul de execuție; 
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t. șantier: locurile puse la dispoziție de către achizitor unde urmează a fi executate 
Lucrările precum și oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind părți componente ale 
Șantierului. 
 

3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural și viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca 
incluzând și genul feminin și 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 și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

 
Clauze Generale 

 
4. Obiectul contractului 

4.1 Executantul se obligă să execute, să finalizeze, să întrețină și să remedieze orice 
defecte ale lucrării „Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene 
- județul Harghita, pentru anul 2021, pentru Lot nr. 2”, în conformitate cu obligațiile 
asumate prin prezentul contract, în concordanță cu Anexa nr. 2 din prezentul contract, 
programul stabilit de achizitor, tipul lucrării si fondurile alocate, conform ordinelor scrise de 
începere a lucrărilor. 
4.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit în prezentul contract 
pentru lucrările prevăzute la 4.1.  
 

5. Prețul contractului 
5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către 
achizitor, este de 200.520,20 lei, fără TVA, la care se adaugă TVA 38.098,84 lei, în total 
238.619,04 lei. 
 

6. Durata contractului 
6.1 Prezentul contract de lucrări intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți și 
își produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor 
contractate și eliberarea garanției de bună execuție. 
6.2 Executantul are obligația de a realiza lucrările până la data de 14.11.2021; 
 

7. Executarea contractului  
7.1 Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție,  
predarea amplasamentului și emiterea ordinului de începere a execuției de către achizitor, 
la data specificată în ordinul de începere a execuției.  
 

8. Documentele contractului 
8.1 Documentele contractului sunt: 

a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnică; 
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c) propunerea financiară; 
d) graficul de execuție a contractului; 
e) lista subcontractanților, dacă este cazul; 
f) instrumentul de garantare pentru constituirea garanției de bună execuție, dacă este 

cazul 
 
8.2 În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite 
elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul 
de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 
 

9. Protecția patrimoniului cultural național   
9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de 
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre 
părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.  
9.2 Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi 
sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 
9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul 
despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind 
îndepărtarea acestora.  
9.3 Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea 
obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și Comisia 
Monumentelor Istorice. 
 

10. Obligațiile executantului   
10.1 Codul de conduită 
1. Executantul va acționa întotdeauna loial, imparțial și ca un consilier de încredere pentru 
Achizitor conform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale, precum și cu 
discreția necesară. Se va abține să facă afirmații publice în legătură cu proiectul sau lucrările 
executate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum și să participe în orice 
activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale. Nu va angaja Achizitorul în 
niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia și va prezenta această obligație în 
mod clar terților, dacă va fi cazul. 
2. Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere 
obiceiurilor politice, culturale și religioase dominante în Romania, respectând totodată și 
drepturile omului. 
3. Când Executantul sau oricare din subcontractanții săi, personalul, experții, agenții sau 
subordonații săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei 
persoane, mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori 
recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract 
sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice 
persoană în legătură cu prezentul contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, 
Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract conform prevederilor art. 22.4, fără 
a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de executant. 
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4. Plățile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce 
poate deriva din acesta și, atât Executantul cât și personalul său salariat ori contractat, 
inclusiv conducerea sa și salariații din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, 
alocație, plată indirectă sau orice altă formă de retribuție în legătură cu sau pentru 
executarea obligațiilor din prezentul contract. 
5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau 
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate în scopurile 
Contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului. 
6. Executantul și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării 
Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri precum și  după încetarea acestuia. În 
acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al Achizitorului, 
Executantul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea și 
salariații din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entități, nicio 
informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face 
publică nicio informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al 
derulării prezentului contract. Totodată, Executantul și personalul său nu vor utiliza în dauna 
Achizitorului informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor 
desfășurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract. 
7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuși 
astfel de cheltuieli, Contractul poate înceta conform art. 22 din prezentul contract. 
Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menționate în prezentul 
contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, 
comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări executate și legitime, comisioanele 
plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei 
societăți care potrivit tuturor aparențelor este o societate interpusă.  
8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la 
condițiile în care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare 
sau cercetare la fața locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în 
cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

 
10.2 Conflictul de interese 
1. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care 
ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a prezentului contract. Conflictele 
de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităților 
politice ori de naționalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături 
ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului 
contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 3 zile de la apariția acestuia.  
2. Achizitorul are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și dacă este 
necesar poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, 
salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu, nu se află într-o 
situație care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 5 zile și fără 
vreo compensație din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori 
contractat, inclusiv conducerea ori salariații din teritoriu, care se regăsește într-o astfel de 
situație.  
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3. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea să-i compromită independența 
ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea și salariații din 
teritoriu. În cazul în care executantul nu-și menține independența, achizitorul, fără afectarea 
dreptului acestuia de a obține repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației 
de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept și cu efect imediat a 
prezentului contract, în condițiile prevăzute la art. 22.4 
 
10.3 Legislația Muncii și Programul de lucru 
1. Executantul va respecta întreaga legislație a muncii care se aplică personalului, inclusiv 
legislația în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, 
asistență socială, emigrare și repatriere, și îi va asigura acestuia toate drepturile legale.  
2. Executantul va asigura niveluri de salarizare și condiții de muncă care nu vor fi inferioare 
celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfășoară lucrarea. 
3. Executantul îi va obliga pe angajații săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv 
celor legate de securitatea muncii. 
4. Executantul îl va informa pe achizitor în privința programului său de lucru planificat 
pentru fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât 
persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica și asigura continuitatea 
supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului. 
  
10.4 Sănătatea și securitatea muncii 
1. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea și prevenirea 
accidentelor pe șantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de 
răspundere și să aibă autoritatea de a emite dispoziții și de a lua măsurile necesare pentru 
prevenirea accidentelor. 
2. Pe parcursul execuției lucrărilor, executantul are obligația de a sprijini activitatea 
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii și 
autorității sale. 
3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse 
de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de către 
lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta 
(subcontractanți), în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 
319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 
1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării 
contractului. 
4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfășurată de executant, acesta va comunica și cerceta accidentul de muncă, 
evenimentul, conform prevederilor legale pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial 
de Muncă pe raza căruia s-a produs. 
5. Executantul va păstra un registru și va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea și 
facilitățile sociale ale persoanelor. 
6. Achizitorul va înregistra numai cu evenimentele produse propriilor angajați. 
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7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune –interese, compensații plătibile 
prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau 
altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu excepția accidentelor sau 
prejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajaților acestuia. 
 
10.5 Personalul și echipamentul, documente necesare pentru decontare 
1. Personalul executantului va avea calificarea, competența și experiența corespunzătoare 
pentru domeniile respective de activitate. 
2. Persoana autorizată de achizitor poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună 
să fie înlăturat) orice persoană angajată pe șantier, care: 

a. persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate; 
b. îndeplinește îndatoririle sale cu incompetență sau neglijență; 
c. nu respectă oricare din prevederile prezentului contract; 
d. persistă într-un comportament care periclitează siguranța și sănătatea sau 

protecția mediului. 
3. Executantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare 
categorie de personal  precum și al fiecărui tip de utilaj existent pe șantier. 
4. Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile 
ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin 
prezentul contract în limitele prevăzute de prezentul contract. 
5. Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 
materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 
definitivă, cerute de și pentru îndeplinirea prezentului contract, în măsura în care 
necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod 
rezonabil din acesta.   
6. Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuției 
lucrării graficul de execuție a contractului, în ordinea tehnologică de execuție.  
7. (1) 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 privind calitatea în construcții.  
 (2) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în 
anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile 
convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care 
executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 
8. Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice 
problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul 
consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul 
de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a 
executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 
9. În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la pct. precedent 
determină dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri 
vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. 
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10.  Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de 
achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și 
resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective. 
11. În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a 
rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.  
12. Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația: 
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe 
șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) 
și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de 
ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 
b) 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;  
c) de a lua toate măsurile rezonabile  necesare pentru respectarea tuturor prevederilor 
legale privind protecția mediului  pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau 
neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, 
zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru. 
13. Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului 
de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.  
14.  (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are 
obligația, 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 și ocuparea drumurilor și căilor publice sau 

private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte 
persoane. 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în 
justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, 
rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea 
revine executantului. 
15.  (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; executantul va 
selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel 
încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 
echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în 
măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale 
drumurilor și podurilor respective. 

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului 
pe apă, atunci prevederile de la alin. precedent  vor fi interpretate în maniera în care prin 
„drum” se înțelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile și 
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prin „vehicul” se înțelege orice ambarcațiune, iar prevederile respective se vor aplica în 
consecință. 

 (3) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este 
responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării 
transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror 
drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.  
16.  (1) Executantul are obligația de a suporta toate costurile și taxele pentru căile de acces 
cu destinație specială și/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe 
șantier. De asemenea, executantul va obține, cu riscul și pe cheltuiala sa, orice alte facilități 
suplimentare din afara șantierului, care îi pot fi necesare la execuția lucrărilor care fac 
obiectul prezentului contract. 

(2) Executantul este responsabil (în relația dintre părți) de lucrările de întreținere, care 
pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces. 

(3) Executantul are obligația de a asigura toate marcajele și indicatoarele de-a lungul 
drumurilor de acces și de a obține aprobarea autorităților competente pentru marcaje și 
indicatoare precum și pentru utilizarea acestor drumuri. Achizitorul nu va fi răspunzător 
pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces. 
17.  (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația: 

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier; 
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de 

materiale; 
c) 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 reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, 

numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în 
scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție. 
18.  Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării și, după împlinirea acestui 
termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca 
urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării. 
19.  Executantul are obligația de a înainta Achizitorului documentele enumerate în Anexa 
nr. 1 la prezentul contract precum și situațiile de lucrări, certificatele de 
calitate/garanție/conformitate, rezultatele analizelor de laborator, după caz, care va efectua 
verificările prevăzute la art. 20.1. Înainte de prezentarea documentelor justificative sus-
menționate sau remedierea celor prezentate Achizitorul nu va efectua plata. 
20. Executantul  are obligația de a executa lucrările în concordanță cu obligațiile asumate 
prin contract și de a raporta periodic stadiul execuției lucrărilor conform condițiilor cerute 
de către Achizitor, precum și de a depune toate diligențele necesare pentru efectuarea 
lucrărilor la termen. 
21. Executantul are obligația de a întocmi zilnic jurnalul de șantier în care va introduce toate 
evenimentele legate de lucrarea în curs.  
22. Pe perioada lucrărilor, executantul va numi din aparatul propriu o persoană de contact, 
care va fi responsabilă de buna desfășurare a lucrărilor de întreținere și care va fi posibil de 
contactat în orice moment al zilei. 
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23. În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării lucrării care constituie obiectul 
prezentului contract de către organele abilitate pentru verificare și control, Executantul are 
obligația ca în termen de 15 zile de la primirea notificării din partea Achizitorului să restituie 
sumele încasate necuvenit în urma neregulilor menționate mai sus. Contestarea temeiniciei 
solicitării ori a constatărilor organelor de control nu înlătură obligația de restituire a 
executantului privind suma notificată. 
24. Toate datele din contractul subsecvent inclusiv situațiile de lucrări sunt publice, datele 
pot fi puse la dispoziția publicului și pe site-ul instituției. 

 
11. Obligațiile achizitorului 

11.1 Achizitorul are obligația de a emite ordin de începere a lucrărilor și de a solicita 
executantului preluarea amplasamentului lucrării.  
11.2 (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, 
amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină. 

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor 
aparate de măsurat se suportă de către executant. 
11.3 Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, 
căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția executantului, precum și pentru 
materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 
11.4 Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului. 
11.5 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte 
informații furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale. 
11.6 Achizitorul va pune la dispoziția executantului, pentru informarea acestuia, toate 
datele relevante referitoare la structura geologică și condițiile hidrologice de pe șantier, care 
se află în posesia sa atât înainte de începerea lucrărilor cât și a celor care survin pe parcursul 
derulării prezentului contract. Executantul va avea responsabilitatea interpretării acestor 
date. 
11.7 Achizitorul va numi o persoană/mai multe persoane din personalul propriu care 
va/vor avea autoritatea să acționeze în numele acestuia. Persoanele autorizate sunt 
persoanele notificate Executantului de către Achizitor. 
11.8 Persoana autorizată acționează în numele achizitorului de fiecare dată când 
îndeplinește sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract. 
11.9 Persoana autorizată nu are autoritatea de a absolvi nicio parte semnatară, de 
sarcinile, obligațiile sau responsabilitățile prevăzute în prezentul contract. 
11.10 Orice aprobare, verificare, certificat, consimțământ, examinare, inspecție, instrucție, 
notificare, propunere, cerere, test sau alte acțiuni similare întreprinse de persoana 
autorizată nu vor absolvi executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit 
prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanțe și 
neconformități. 
11.11 În cazul în care achizitorul intenționează să înlocuiască persoana autorizată, acesta 
are obligația de a transmite executantului, cu cel puțin 3 zile înainte de data propusă pentru 
înlocuire, o înștiințare cuprinzând numele celui care este potențialul înlocuitor al persoanei 
autorizate.  
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12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor  

12.1 Dacă Executantul nu execută lucrările în condițiile graficului de execuție, atunci 
achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă 
echivalentă cu  0,03% din prețul lucrărilor neexecutate sau executate cu întârziere,  pentru 
fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. 
12.2 (1) În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul convenit în prezentul 
contract, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,03% 
din plata neefectuată sau efectuată cu întârziere, pentru fiecare zi de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligațiilor.  
12.3 Penalitățile datorate conform clauzelor  12.1. și 12.2. curg de drept din data 
scadenței obligațiilor asumate conform prezentului contract. 
12.4 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligațiilor asumate, care depășește valoarea maximă a penalităților ce pot fi percepute 
conform clauzelor 12.1. și 12.2., în completare, părțile datorează daune – interese în 
condițiile dreptului comun. 

Clauze specifice 
 

13. Garanția de bună execuție a contractului 
13.1 Executantul  se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în 
termen de 5 zile de la data semnării contractului în cuantum de 10.026,01 lei, reprezentând 
5% din valoarea fără TVA a contractului, pentru perioada de contract și perioada de 
garanție.  
13.2 Garanția de buna execuție se va constitui:   

a)   sub forma unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o institutie de credit 
din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurări; 

b.) dacă părțile convin, garanția se poate constitui și prin rețineri succesive, contractantul 
deschizând la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în 
administrarea lui un cont de disponibil distinct la dispoziția Autorității Contractante în care 
depune cel puțin 0,5% din prețul contractului.  

c.) în cazul în care valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5.000 de lei, 
autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la 
casierie a unor sume în numerar. 

d.) Neconstituirea garanției de bună execuție conduce la rezilierea contractului 
subsecvent și a acordului cadru. 
13.3  (1) În situația în care părțile convin prelungirea termenului de execuție a lucrării 
contractate,  pentru orice motiv (inclusiv forța majoră), executantul are obligația de a 
prelungi valabilitatea garanției  de bună execuție, în maxim 10 zile de la data intrării în 
vigoare a actului adițional. 

(2) Garanția de bună execuție ce se va prelungi va fi valabilă  de la data expirării 
celei inițiale pe perioada de prelungire a termenului de execuție până la semnarea 
procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
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13.4 Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare și să emită ordinul de 
începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanției de 
bună execuție. 
13.5 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în 
limita prejudiciului creat, dacă executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții 
asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru 
executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.   
13.6 Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție  după cum urmează: 
    a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal 
de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenții asupra ei, 
iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 
    b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor 
executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.  
13.7 Garanția tehnică este distinctă de garanția de bună execuție a contractului. 
13.8 În cazul în care garanția de bună execuție este constituită conform pct. 13.2 lit (a)., se 
va proceda astfel: Perioada de valabilitate a acesteia este conformă cu durata de execuție 
conform contractului și perioada de garanție acordată lucrărilor. Durata de valabilitate a 
garanției se calculează de la data constituirii acesteia până la înregistrarea procesului verbal 
de recepție la terminare a lucrărilor (recepție o fază) sau înregistrarea procesului verbal de 
recepție la finalizarea lucrărilor (recepție în două faze)  la care se adaugă o perioadă de +45 
de zile.(ex: durata de execuție 90 de zile, recepție într-o fază, Valabilitatea Poliței=90 de 
zile+45 de zile=135 de zile.) 
 

14. Începerea și execuția lucrărilor 
14.1 (1) Executantul are obligația de a începe lucrările la data specificată în ordinul de 
începere a execuției. 

(2) Neprezentarea executantului la data și ora comunicată de achizitor, în vederea 
preluării amplasamentului atrage rezilierea contractului cu consecința reținerii garanției de 
bună execuție și, suplimentar, plata de daune-interese pentru diferența dintre valoarea 
garanției de bună execuție constituită și cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului. 
Rezilierea intervine de drept fără punere în întârziere și fără a fi necesar îndeplinirea vreunei 
alte formalități. 
14.2 (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuție. Datele prevăzute 
în graficul de execuție, se consideră date contractuale.  

(2) Executantul va prezenta, în termen de 10 zile de la semnarea contractului 
subsecvent, graficul de execuție, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în 
care, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul de execuție a lucrărilor, la 
cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării 
lucrărilor la data prevăzută în prezentul contract. Graficul revizuit nu îl va absolvi pe 
executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.  

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor 
sau dacă întârzie executarea lucrărilor, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului 
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un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul 
neconformării, la expirarea termenului stabilit prezentul contract va fi reziliat. 

(4) În cazul în care graficul de execuție nu este depus în termenul de 10 zile la 
Beneficiar, toate lucrările vor fi considerate începute la data specificată în Ordinul de 
Începere a lucrărilor, pentru întreaga cantitate specificată la art. 4.1 din prezentul contract. 
14.3  (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a 
stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la prezentul contract. Părțile 
contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților 
lor atestați profesional pentru acest scop.  

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la 
locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de 
îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  
14.4 (1) Materialele puse în operă  trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația 
de execuție.  

(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele 
necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, 
inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.  

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește 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 Lucrările, componentele, materialele și produsele se vor conforma specificațiilor, 
schițelor, studiilor, modelelor, eșantioanelor și altor cerințe prevăzute de contract care 
trebuie să fie la dispoziția achizitorului (reprezentantului acestuia) în scopul identificării pe 
toată perioada execuției. 
14.6 Executantul este singurul responsabil față de achizitor pentru furnizarea și punerea în 
operă a materialelor precum și pentru defecțiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor. 
14.7  (1) Executantul are obligația 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 cu cel puțin 5 zile 
lucrătoare înainte de acoperirea lucrărilor ce devin ascunse, în vederea verificării lucrărilor 
pentru decontare. 

(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.  

(5) Costul dezvelirii va fi suportat de către executant, indiferent de calitatea lucrărilor 
acoperite, dacă lucrările au fost acoperite anterior expirării termenului de 5 zile prevăzut la 
alin. (2). 
 

15. Întârzierea și suspendarea lucrărilor 
15.1 (1) În cazul în care:  
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a)  volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
b)  condițiile climaterice nefavorabile conform normativelor tehnice; sau 
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit 
prin încălcarea contractului de către acesta îndreptățesc executantul de a solicita 
prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora,  

părțile vor stabili prin consultare, orice prelungire a duratei de execuție la care executantul 
are dreptul.  

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) durata de execuție nu se va prelungi în 
cazul în care acesta a constituit factor de evaluare a ofertei. 
15.2 Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut la art. 12.2, acesta are dreptul de a 
sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu plătește în termen de 15 
zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 18.2. În acest caz va notifica, în scris acest 
fapt achizitorului. 
15.3 Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă,  
suspendarea executării unei părți sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, 
executantul are obligația de proteja, păstra și asigura paza acelei părți sau a tuturor 
lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor. 
15.4 Executantul nu va fi îndreptățit la o prelungire a duratei de execuție dacă aceasta a 
survenit ca urmare a remedierii consecințelor unor lucrări sau materiale necorespunzătoare 
sau a consecințelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza. 
 

16. Finalizarea și recepția lucrărilor 
16.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat 
într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, 
termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. 
16.2 (1)   La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, 
achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea 
comisiei de recepție. 

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate 
pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de 
recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate 
executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea 
remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul 
va convoca comisia de recepție. 
16.3 Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. 
În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge 
recepția. 
16.4 Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și 
funcțional. 
16.5 Procedurile pentru recepția lucrărilor se vor completa cu cerințele legislației în 
vigoare referitoare la recepție. 
 

17. Perioada de garanție acordată lucrărilor 
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17.1 (1) Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la 
recepția finală. 

(2) Perioada de garanție este 8 luni de la data înregistrării PV recepție la terminarea 
lucrărilor pentru lucrările periodice, și curge de la data semnării procesului verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata 
de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea 
normelor  de execuție. 
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 viciilor și a 
altor defecte a căror cauză 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: 

a) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu 
prevederile contractului;  
b) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile 
explicite sau implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecțiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind 
executate de către acesta conform prevederilor prezentului contract, costul remedierilor va 
fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare. 
17.3 În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza art. 17 alin. (2), 
achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. 
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau 
reținute din sumele cuvenite acestuia. 
 

18. Situațiile de lucrări și modalități de plată 
18.1 Situațiile de lucrări  

(1) Executantul va transmite Achizitorului o situație cu lucrările executate însoțită de 
documentele din care să cuprindă sumele la care se consideră îndreptățit. Achizitorul va 
verifica situațiile de lucrări, măsurătorile, jurnalele de șantier, certificatele de 
calitate/garanție/conformitate, rezultate analizelor de laborator și documentelor prevăzute 
în Anexa nr. 1 prezentate de către executant. 

(2) Executantul va prezenta orice alt document justificativ referitor la lucrare solicitat de 
către achizitor. 
18.2 Plăți interimare 

În termen de 30 de zile de la data înregistrării la sediul Achizitorului a facturilor fiscale 
aferente lucrărilor executate conform graficului de execuție, Achizitorul va plăti 
Executantului suma prevăzută în situația de lucrări acceptată anterior de Achizitor. 
Achizitorul nu va fi condiționat de nici o sumă pe care o considera anterior ca fiind datorată 
Executantului. 
18.3 Plata finală 

În decurs de 30 de zile de la data înregistrării la sediul Achizitorului a facturilor fiscale 
aferente lucrărilor executate, după recepționarea la terminarea lucrărilor executate în baza 
prezentului contract conform legii, Achizitorul va proceda la plata sumelor prevăzute în 
situația finală de lucrări, acceptată de către Achizitor. Dacă verificarea se prelungește din 
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diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor 
care nu sunt în litigiu va fi plătită.   

19. Ajustarea prețului contractului 
19.1 Prețurile ofertate se pot modifica doar ca urmare a unor modificări legislative, al 
cărora efect se reflectă în creșterea sau diminuarea costurilor pe baza căror s-au 
fundamentat, (CAS, fond șomaj, fond sănătate, TVA, etc.). 
19.2  Ajustarea prețurilor se va face în conformitate cu prevederile art. 8 din Acordul 
Cadru de lucrări nr. …. 
 

20. Asigurări 
20.1 (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare 
ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, 
instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții 
împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau 
prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare autorizată. Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportată de către executant din cheltuieli indirecte. 

(3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, 
polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Executantul are obligația de a se asigura că subcontractanții  au încheiat asigurări 
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanților  să prezinte 
achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente 
(actualizate). 
20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații 
plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu 
rezultând din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia. 
 

21. Subcontractanți 
21.1 Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în 
aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
21.2 (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate 
contractele încheiate cu subcontractanții desemnați. 

(2) Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora se constituie în 
anexe la contract. 
21.3 (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care 
îndeplinește contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își 
îndeplinește partea sa din contract. 
21.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a 
îndeplinit partea sa din contract sau și-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea 
subcontractantului nu va modifica prețul contractului și nu se va efectua decât după 
notificarea achizitorului și primirea aprobării din partea acestuia.  
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21.5 Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în cazul în care 
înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la 
prezentul contract. 
21.6 Executantul va răspunde pentru actele și faptele subcontractanților săi și ale 
experților, agenților, salariaților acestora, ca și cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea 
de către achizitor a subcontractării oricărei părți a prezentului contract nu va elibera 
executantul de niciuna dintre obligațiile sale din prezentul contract.  
21.7 Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între 
subcontractant și achizitor. 
 

22. Încetarea și rezilierea contractului 
22.1 Prezentul contract va înceta automat dacă în termen de 30 zile de la data specificată 
în ordinul administrativ de începere, executantul nu a demarat execuția lucrărilor. 
22.2 Prezentul contract va înceta automat dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă de 
12 luni de la semnarea sa de către părți. Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea 
vreunei formalități sau intervenția autorităților sau a instanței de judecată. 
22.3 Încetarea prezentului contract de lucrări în condițiile art. 22.1 și 22.2. nu va produce 
niciun fel de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului și executantului dobândite în baza 
prezentului contract. 
22.4 Achizitorul are dreptul să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă 
formalitate și fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară în oricare dintre situațiile 
următoare, dar nelimitându-se la acestea: 

a) executantul nu execută  contractul în conformitate cu obligațiile asumate, 
abandonează lucrările sau nu respectă instrucțiunile motivate ale achizitorului; 

b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile emise de către 
achizitor sau de către reprezentantul său autorizat; 

c) executantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei 
printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 

d) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de 
probă pe care Achizitorul îl poate justifica; 

e) împotriva executantului a fost pronunțată o hotărâre având autoritate de lucru 
judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice 
altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE; 

f) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la 
personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepția situației în care 
asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la prezentul contract; 

g) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului; 
h) executantul nu furnizează garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana care 

furnizează garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească 
angajamentele; 

i) executantul nu se conformează într-o perioadă de timp rezonabilă notificării emise de 
către Achizitor, care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau 
neexecutării obligațiilor din prezentul contract, care afectează în mod grav executarea 
corespunzătoare și la timp a lucrărilor; 
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j) promitentul - executant intră în procedura de insolvență în condițiile prevăzute de art. 
123 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență, dacă Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar, nu răspunde în termen 
de 30 de zile la notificarea achizitorului, formulată în primele 3 luni de la deschiderea 
procedurii. Promitentul - executant are obligația de a notifica de îndată celeilalte părți 
intervenirea unei astfel de situații; 

k) apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului 
și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea 
contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 

22.5 Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptățit să recupereze de la executant 
fără a renunța la celelalte remedii la care este îndreptățit în baza acestuia, orice pierdere 
sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului. 
22.6 În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situația lucrărilor efectiv 
executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili 
sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și 
daunele pe care trebuie să le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul.  
22.7 În cazul prevăzut la art. 22.6., achizitorul va convoca în max. 15 zile de la data rezilierii 
contractului, comisia de recepție, care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor 
executate. 
22.8 În cazul în care oricare dintre părți încalcă prevederile Contractului prin 
neîndeplinirea  unei/unor obligații care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin 
încălcare va fi îndreptățită la următoarele remedii: 

a) despăgubiri; și/sau 
b) rezilierea Contractului.  

22.9 În orice situație în care Achizitorul este îndreptățit la despăgubiri, poate reține aceste 
despăgubiri din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanția de bună 
execuție. 
22.10 După rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execuției lucrărilor 
cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.  
 

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 perioada mai mare de 
3 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. 
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23.6 Nu va reprezenta o încălcare a obligațiilor din prezentul contract de către oricare din 
părți situația în care executarea obligațiilor este împiedicată de împrejurări de forță majoră 
care apar după data semnării Contractului de către părți. 
23.7 Executantul nu va răspunde pentru penalități contractuale sau reziliere pentru 
neexecutare dacă, și în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a 
obligațiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forță majoră. În mod 
similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plățile cu întârziere, pentru neexecutare 
sau pentru rezilierea de către executant pentru neexecutare, dacă, și în măsura în care, 
întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligațiilor sale este rezultatul forței 
majore. 
23.8 Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forță majoră care pot 
afecta îndeplinirea obligațiilor sale, va notifica imediat celeilalte părți cu privire la natura, 
durata probabilă și efectul probabil al împrejurării de forță majoră. În lipsa unor instrucțiuni 
scrise contrare ale achizitorului, executantul va continua îndeplinirea obligațiilor sale în baza 
Contractului în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil și va căuta toate 
mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligațiilor sale care nu sunt afectate 
de evenimentul de forță majoră. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative 
decât în urma instrucțiunilor în acest sens ale achizitorului, sau ale persoanei autorizate a 
acestuia. 
 

24. Soluționarea litigiilor 
24.1 Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în 
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
24.2 Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și executantul nu 
reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 
să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul Achizitorului.  
 

25. Limba care guvernează contractul 
25.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 
 

26. Comunicări 
26.1 (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. 
 

27. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
27.1 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, respectiv cu Regulamentul European nr. 679/2016 și cu orice norme 
general obligatorii adoptate în legătură cu protecția datelor cu caracter personal. 
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28. Legea aplicabilă contractului 

28.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
28.2 Executantul va respecta și se va supune tuturor legilor și reglementărilor din 
România, precum și reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenței Curții Europene 
de Justiție și a Tribunalului de Primă Instanță și se va asigura că personalul său, salariat sau 
contractat de acesta, conducerea sa, subordonații acestuia, și salariații din teritoriu vor 
respecta și se vor supune de asemenea acelorași legi și reglementări.  
28.3 Executantul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenții și acțiuni în justiție 
rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, 
salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonații acestuia, precum și 
salariații din teritoriu. 

 
Părțile au înțeles să încheie azi ..................................... prezentul contract în două 
exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 
 
                     ACHIZITOR, 

Unitatea administrativ-teritorială  
Județul Harghita                                            

 EXECUTANT, 

Wikend Forest Impex SRL 

    

  
 
 
 
 

  

Direcția economică 
 

  Serviciul Achiziții Publice 
 

 
 
 

 

Viza control financiar-preventiv   Direcția generală tehnică 
 
 
 

 

 

 

 

Viza juridică 

Direcția Juridică și 
administrație publică  

 

  Responsabil de contract 
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             Anexa nr. 1 la Contractul nr.               / 
DOCUMENTE NECESARE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI 

Nr. DOCUMENT 

1. DOCUMENTE AFERENTE CONTRACTULUI 

1.1 Documente privind execuția lucrărilor 

 - Situația de lucrări vizată de către responsabilul de contract, certificate de 
calitate/garanție/conformitate, rezultatele analizelor de laborator, după caz. 

 - Centralizator cu avizele de însoțire a mărfii care au fost transportate de către 
executant la șantierul lucrării și centralizator cu tichetele de cântar 

 - Măsurători 

 - Alte documente însoțitoare (ex. caiet de atașamente, etc.) 

1.2 Jurnalul de șantier 

 - Fazele de lucrări executate 

 - Perioada în care au fost executate 

 - Materialele și alte resurse utilizate 

 - Condițiile în care au fost executate lucrările (condiții meteo, temperatură) 

 - Personalul care a executat și a supravegheat lucrarea 

1.3 Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor (Proces verbal de recepție la 
finalizarea lucrărilor – dacă este cazul) 

1.4 Alte documente 

 - Procesul verbal de predare a amplasamentului 

 - Procesele verbale de lucrări ascunse, vizate de responsabilul tehnic 

 - Proces verbal de verificare a calității lucrărilor, semnat de responsabilul tehnic cu 
execuția 

 - Dosar numerotat 

 - Pagină de titlu (contract, denumire lucrare, executant, tipul decontării – 
parțial/final) 

 - Opis 

2. DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATA PARȚIALĂ 

2.1 - Factura fiscală 

2.2 Documente justificative 

 - Situația de lucrări vizată de către responsabilul de contract 

3. DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATA FINALĂ 
În completarea documentelor depuse la plata parțială se va depune: 

 - Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

ACHIZITOR, 
Unitatea administrativ-teritorială  

Județul Harghita                                            

 EXECUTANT, 

Wikend Forest Impex SRL 

   

 
 

 

 
 



Contract nr……../2021 Page 22/23 
 

Anexa nr. 2 la Contractul nr._______________ 

Estimarea cantităților de lucrări 
 - Lot nr. 2 - 

            

Denumire 
prestație     

Obiect /Categorii de lucrări                      UM                  
Preț unitar 
lei fără TVA 

Contract subsecvent pentru 
anul 2021 

Cantitate 
estimat  

Preț estimat  
Lei fără TVA 

  

Întreținere curentă 

 Întreţinerea 
drumurilor 
pietruite 

300mc/km 

Scarificare ușoară a împietruirii până 
la 10 cm adâncime cu autogreder 
inclusiv reprofilarea și cilindrarea 

100 mp 15,87 78,00 1.237,86 

Aşternerea materialelor pietroase 
de întreţinere cu autogreder, 

inclusiv cilindrarea 
mc 22,00 400,00 8.800,00 

Procurare material pietros, piatră 
spartă 

mc 73,05 360,00 26.298,00 

Procurare material pietros, deșeu de 
carieră 

to 28,12 60,00 1.687,20 

Aducerea la profil a 
acostamentelor 

Tăierea manuală a  acostamentelor mp 7,00 1.000,00 7.000,00 

Tăierea mecanică a  acostamentelor mp 2,33 11.250,00 26.212,50 

Aducerea la profil a acostament. mc 72,05 40,00 2.882,00 

Întreţinerea 
şanţurilor,  a 
rigolelor și 
corectarea 
taluzurilor 

Întreţinerea şanţurilor şi a rigolelor 
mecanizat 

mc 20,10 2.250,00 45.225,00 

lucrări de terasamente: corectarea 
taluz/debleu prin săparea și 
transport pământ, inclusiv 

împingerea pământului 

mc 20,10 25,00 502,50 

Lucrări de cofraje şi 
betoane  

Lucrări de betoane în fundații: 
săpătura, cofrarea elementelor noi 
sau care urmează a fi consolidate, 

confecționat şi montat armătură cu 
diametru 6-12 mm, turnarea 

betonului C16/20 pentru fundații 

mc 605,40 10,00 6.054,00 

Lucrări de betoane în elevații: 
săpătura, cofrarea elementelor noi 
sau care urmează a fi consolidate, 

confecționat şi montat armătură cu 
diametru 6-20 mm, turnarea 

betonului C20/25. 

mc 660,21 10,00 6.602,10 

Întreținere periodică 

Podețe  noi  

podeț tubular D interior 800, 
lungime de 10ml 

buc 17.100,61 1,00 17.100,61 

Podeț casetat tip P2 buc 45.955,53 1,00 45.955,53 

Șanțuri betonate Șanțuri betonate mc 496,29 10,00 4.962,90 
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Total valoare fără TVA 200.520,20 

Taxa pe valoarea adăugată (19%) 38.098,84 

Total valoare (inclusiv TVA) 238.619,04 

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE (5%) 10.026,01 

 
 

ACHIZITOR, 
Unitatea administrativ-teritorială  

Județul Harghita                                            

 EXECUTANT, 

Wikend Forest Impex SRL 

   

 


