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CONTRACT DE TUCRARI

nr. 1413 d,ata 28.02.2014

Preambul

In temeiul Ordonantei de urgenfi a Guvernului nr. 342006 privind atribuirea contractelor

de achizilie public5, a contractelor de concesiune de lucrdri publice gi a contractelor de

concesiune de servicii, aprobati cu modificiri gi completdri prin Legea nr. 337 12006,

s-a incheiat prezentul contract de lucriri intre,

COMUNA ARONEANU, cu sediul in sat Atoneanu, comuna Aroneanrl judeful lagi
teUfax 02322992551 0232299255, cod fiscal 4540038, reprezentati legal prin Benoni Moruzi,
in calitate de achizitor, pe de o parte,

9i

S.C. IASICON S.A. IASI, cu sediul in Iasi, str. Sf. Lazar m.50, tel. 02322L5495, fax

0232215496, numar de inmatriculare J-22-146511992, cod unic de inregistrare RO 1.957821.,

cont B.C.R. Iasi, nr. RO13RNC801750L1,094730001,, capital social subscris 1.953.997,76 lei,
capital social varsat 1,.953.997,76lei, reprezentata prin director general - i.g. Titel Sinescu si

director economic - ec. Ioan Stoiary in calitate de executanC pe de altd parte.

In prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretali astfel:

a. contract - prezenful contract gi toate anexele sale;

b. achizitor gi executant - pdrlile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c. parte - achizitorul sau executantul, astfel cum rezult6. din context;

d. prelul contrqctulul - prelul pldtibil executantului de citre achizitor, inbaza contractului,
pentru indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligafiilor sale, asumate prin
contract;

e. cerinlele achizitorului - cerinlele caietului de sarcini gi orice alte cerinfe/instrucliuni emise

de achizitor pe durata executirii contractului gi acceptate de executant;

f. ordin - orice instrucfiune sau dispozifie emisd de achizitor cdtre executant

lucririlor.
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g. amplasamentul luctdril - locul unde executantul executd lucrarea;



h. utilajele execatantului - aparatele, maginile, vehiculele gi altele asemenea necesare pentru

execufia gi terminarea lucrdrilor gi remedierea oricdror defecfiuni;

i. echipamente - aparatele, maginile, instalafiile gi vehiculele care fac parte din lucrdri;

j. butu.ri - utiliaje, mijloace de transport, echipamente gi lucrdri provizorii sau oricare dintre

acestea, dupdcaz;

k. lucrdri proaizorii - toate lucrdrile provizorii de orice tip, necesare pe gantier pentru

execufia gi terminarea lucrdrilor gi remedierea oricdror defecfiuni;

L Eantier - locurile in care vor fi executate lucririle gi unde se vor livra echipamentele gi

materialele, gi oricare alte locuri prevdzute in contract ca fiind parte componentd a

gantierului;

m. utilitdli - reprezintd instalalii de suprafafd, de subteran sau aeriene ce permit distribufia
de produse petroliere, gaze, apd., electricitate, servicii canalizare, teleforu etc. care pot fi in
proprietatea publici sau particulard;

n. docamente jusfficatize - documente care sa ateste lucrarile rcalizate (procese verbale de

receptie claitativa, rapoarte de incercare, declaratii de conformitate, masuratori) sau alte

documente solicitate de catre reprezentantul Achizitorului care sa ateste din punct de vedere

calitativ lucrarile realizate si respectarea normativelor tehnice in vigoare.

o. ilocutnmtele execatantului - reprezintd documentele tehnice incluse in cerinfele

achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea futuror condiliilor impuse de

aprobdri, calculele, programele de computer gi alt software, plange, manuale pentru
exploatare gi intrefinere, modele gi alte documente tehnice (dacd existd), care se afl5 in
custodia gi grija executantului pAnd la data preludrii acestora de cXtre achizitor;

p. utilaje asigurate de cdtre ochizitor - reprezintd toate aparatele, maginile gi vehiculele (dacd

existd) puse la dispozifie de cdtre achizitor pentru a fi utilizate de cdtre executant la execufla

lucrdrilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost recepfionate de cdtre achizitor;

q. receplia la terminarea luudrilor - receplia efectuatd la terminarea completd a lucririlor
unui obiect sau a unei pirfi din construcfie, independentd, care poate fi utilizatd separat;

r. rccep{ia finald - receplia efectuati dupd expirarea perioadei de garanfie;

s. proces oetbal de receplie la terminarca luudrilor - documentul intocmit gi semnat in
conformitate cu Regulamentul de recepfie a lucririlor de construclii gi instalafii aferente

acestora, de cdtre comisia de recepfie numitd de cdtre achizitor,la cererea reprezentantului
autorizat al acestuia;

t. proces aerbal

Regulamentul de

de receptie finald. - documentul intocmit gi semnat in
recepfie a lucrdrilor de construcfii gi instalatii aferente

numitd de cike achizitor;

conformitate cu

acestora, de cdtre
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u. despdgubire generald - suma, neprevezuti expres in contract care este acordate de cdtre

instanfa de judecatd sau este conveniti de cdtre pdrfi ca 9i despigubire plitibiti pirfii
prejudiciate in urma incdlcirii contractului de cdtre cealalti parte;

v. pmalitate contrnctuald - despdgubirea stabiliti in contractul de execufie lucriri ca fiind
pldtibiln de cdtre una din pirfile contractante cdtre cealaltd parte,in caz de neindeplinire sau

indeplinire necorespunzdtoare a obligafiilor din contrac!

w. SLranlie debund executie - garanfia se constituie de cdtre executantin scopul asigurdrii
autoritdfii contractante de indeplinirea cantitativi, calitativi gi in perioada conveniti a

contracfului;

x. peioada de garunlie a lucrdrilor - perioada de timp cuprinsi intre data recepfiei la
terminarea lucrdrilor gi data recepfiei finale, a cirei durati se stabilegte prin contrac!

y. forla tnajord - orice eveniment exterry imprevizibil, absolut invincibil gi inevitabil, care nu
putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibild executarea gi,

respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie,
revolutii, incendii, inundafii sau orice alte catastrofe nafurale, restricfii apdrute ca urmare a

unei carantine, embargotL enumerarea nefiind exhaustivd, ci enuntiativd. Nu este considerat
forld majord rm eveniment asemenea celor de mai sus care, fird a crea o imposibilitate de

executare, face extrem de costisitoare executarea obligaSilor uneia din pdrfi;

z. act ndilional - document prin care pXrfile pot modifica termenii gi condifiile contractului.

aa. conflict de interese inseamnd orice eveniment care influenteazd capacitatea executanfului
de a exprima o opinie profesionali obiectivi gi imparfiali, sau care il impiedicd pe acesta, in
orice momenf si acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al
Proiectului, orice motiv in legdturd cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte
angajamente, trecute sau prezente, ale executanfului. Aceste restricfii sunt de asemenea

aplicabile oricdror sub-contractanfi, salariali gi experfi ce actioneazd sub autoritatea gi

controlul executanfului.

bb. zi - zi calendaristicd: an - 365 zile.

3.1 in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural gi vice versa/ iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca

incluzAnd gi genul feminin gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Terment)I " 21" sau " z1le" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se

specifici in mod diferit.

3.3. Clauzele gi expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.
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4.1 - Executantul se obligi si execute, si finalizeze qi si remedieze orice defecte ale

lucririi "Restflurarq consolidare, resbilitqre Biseica Sfkntul Nicolae - Aroneunr4", in
condifiile previzute de lege gi in conformitate cu obligaf,ile asumate prin prezentul
contract.

4.2 - Achizitorul se obligX si pldteasci executantului preful convenit pentru pentru execufia
gi finalizarea lucririlor care fac obiectul prezentului contract.

5.1 Preful convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil executantului de citre
achizitor, conform graficului de plif, este de 5.979.730|ei, la care se adaugi 1.435.150 lei
reprezentAnd T.V.A., din care 458.290Iei, reprezentand chelfuieli diverse si neprevazute.

5.2. Valoarea efectiv pldtibiln va fi decontati pe baza documentelor justificative aferente gi a

confirmdrilor/ certificirilor din partea reprezentanfilor achizitorului.

5.3 Achizitorul va efectua plSF pentru lucririle executate de citre Executant in conformitate
cu situaliile de lucrdri executate gi acceptate de cdtre Achizitor.

5.4. Valoarea aferentd cheltuielilor diverse si neprevdzute va fi pldtiti in situafia in care apar
cheltuieli cu lucrdri care pot fi incidente pe perioada derulirii contractului qi care nu
reprezinti modificiri substantiale ale contractului de achizilie publicd. Din suma aferentd
cheltuielilor diverse gi neprevdzute se suportd, fdrd aplicarea unei proceduri de atribuire,
respectiv inbaza contractului incheiat, acele cheltuieli care provin din modificirile dispuse
de reprezentantul achizitoruluL penhu acele articole care au fost initial ofertate de

Executant.

5.5. Reprezentantul achizitorului poate emite (oricAnd) cdtre Executan! in conformitate cu

prevederile Contractului, instructiuni gi plange suplimentare sau modificate care pot fi
necesare pentru execufia Lucrdrilor gi remedierea oricdror defecfiuni. Executantul va primi
instrucfiuni numai de la reprezentantul achizitorului sau de la asistenfii acestuia cirora le-a

fost delegati autoritate. Executantul va respecta instructiunile primite de la reprezentantul
achizitorului sau de la asistenlii delegali pentru orice problemd in legiturd cu Contractul.
Aceste instrucfiuni vor fi date in scris.

5.6. Reprezentantul achizitorului, in funclie de necesitdfi, poate inifia
Modificdri/Suplimentdri inainte de emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea
Lucririlor, printr-o instrucliune sau printr-o solicitare adresatd Executantului pentru
transmiterea unei propuneri. Executantul va avea obligatia de a executa orice
Modificare/Suplimentare, cu excepfia cazului in care Executantul va ingtiinta reprezentantul
achizitorului.{u promptitudine (prezentAnd detalii justificative) cd nu poate reali za clr
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ugurinfd Modificarea/Suplimentarea. Dupi primirea ingtiinfdrii, reprezentantul achizitorului
va anula, confirma sau modifica instrucfiunea.

O Modificare/Suplimentare poate include:

(a) modificiri/suplimentdri ale cantitifilor pentru un articol de lucrdri din Contract (degi,

asemenea schimbiri nu vor constitui in mod necesar o Modificare),

(b) modificdri ale calitdqii gi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrdri,

(c) modificiri ale cotelor, poziliilor 9i/sau dimensiunilor unei pdrfi din lucriri,

(d) omiterea unor lucrdri, cu excepfia celor realizate de cdtre alfi executanfi,

(e) orice lucrare suplimentard, echipament, materiale sau servicii necesare pentru lucrdri,
impreund cu testele la terminare aferente, foraje gi alte activitdfi de testare gi investigare sau

(f) modificarea succesiunii sau programului de execufie a lucririlor.

Executantul nu va face nici o transformare sau modificare a lucrdrilor, pAnd cAnd

reprezentantul achizitorului nu va dispune sau nu va aproba o Modificare/Suplimentare.

5.7. Dacd reprezentantul achizitorului va solicita o propunere, inainte de a dispune o

Modificare/Suplimentare, Executantul va rdspunde in scris cAt mai curAnd posibil, fie prin
exprimarea motivaliei pentru care nu se poate conforma (dacd este cazul), fie prin
transmiterea urmitoarelor:

(a) descrierea lucrdrii propuse pentru a fi executatd gi programul de executie al acesteia,

(b) propunerea Executantului pentru modificarea necesard a programului de execufie gi a
Duratei de Execufie, gi

(c) propunerea Executantului pentru evaluarea Modificdrii/Suplimentdrii.

Dupi primirea unei asemenea propuneri, reprezentantul achizitorului va rdspunde cAt mai
curAnd posibil gi va aproba" va respinge/ sau va face comentarii.

Fiecare instructiune referitoare la executia de Modificiri/Suplimentiri, insolitd de solicitarea
privind inregistrarea Costurilor, va fi emisd de cdtre reprezentantul achizitorului citre
Executanf care va confirma de primire.

6.1'. Prezentul contract intrl in vigoare la data semndrii de citre pnrfi gi produce efecte pAnd

la incheierea procesului verbal de receplie finali a lucrdrilor contractate gi eliberarea
garanfiei de buni execulie.

6.2. Durata de execufie a lucrdrilor aferente obiectivului de investilie "Restauralq
consolidare, renbilitare Biseica Sfhntul Nicolae - Aroneanu" este de 15 luni de la data

emiterii ordinului de incepere a lucrdrilor de cdtre achizitor.
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7.L. Execrftarea contractului incepe dupd constituirea garanfiei de bund executie, in condifiile

prevdzute la art. 13 gi dupd emiterea ordinului de incepere a lucririlor.

7.2. indeplinirea contractului se face in conformitate cu graficul de indeplinire, parte

integrantd din prezentul contract.

7.3. Termenul de realizare a obiectului prezenfului contract este de 15 luni.

8.1. Executantul va executa lucrdrile in condifiile stabilite prin prezentul contract, care

include in ordinea enumerdrii, urmdtoarele anexe:

a) caietul de sarcini;

b)propunerea tehnicX;

c) propunerea financiard;

d) garanlia de bund execufie;

e) acordurile de subcontractare;

f) graficul de indeplinire a contractului - etapizare;

g). graficul de pHfi.

h). totalitatea clarificarilor depuse infaza de Achizitie publica.

8.2. Orice contradicfie iviti intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea

ordinei de prioritate stabilitd la art. 8.1.

9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de

interes arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate ca

fiind proprietatea absoluti a achizitorului gi vor fi incredinfate in grija gi sub autoritatea

acesteia.

9.2. - Executantul are obligalia de a lua toate precauliile necesare pentru ca muncitorii sdi

sau oricare alte persoane sd nu indepdrteze sau sd deterioreze obiectele prevdzute la clauza

9.1., iar imediat dupd descoperirea gi inainte de indepdrtarea lor, de a ingtiinla achizitorul
despre aceastd descoperire gi de a indeplini dispozifiile primite de la achizitor privind
indep5rtarea acestora. Dac[ din cauza unor astfel de dispozifii executantul suferd intArzieri
gi/sau chelfuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pdrlile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execufie la care executantul are dreptul;
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obligalia, de indatd ce a luat la
clauza 9.L., de a ingtiin{a in acest

cunogtinld despre descoperirea

sens/ organele abilitate in acest

10'1' (1) Executantul are obligalia de a executa" finaliza gi remedia orice defecfiuni ale
lucrdrilor executate in baza documentafiei, in conformitate cu obligaliile asumate prin
prezenful contract.

(2) Executantul are obligalia de a furniza echipamentele gi documentele specificate in
contract, precum gi tot personalul necesar, bunurile, consumabilele gi alte produse sau
servicii necesare executiei, finalizdrii lucrdrilor gi remedierii tuturor erorilor /defecfiunilor
constatate la documentalia tehnico-economicd/documentatia de avizare gi/sau a lucrdrilor
executate.

10'2' Executantul are obliga$a de a executa lucrdrile conform proiectului tehnic verificat de
verificatori atestati in conformitate cu reglementdrile tehnice in vigoare.

10'3' Executantul va transmite spre aprobare, oricAnd sunt cerute de citre
reprezentantul/reprezentanfii achizitorului, detalii referitoare la mdsurile gi metodele pe care
acesta le propune sPre a fi adoptate pentru executarea lucrdrilor. Nu va fi admisd nicio
modificare a acestor misuri sau metode firi ca acest lucru sd fie supus in prealabil aprobdrii
achizitorului.

10'4' (1) Executantul are obligalia de a asigura, in conformitate cu prevederile contracfului
sau cu instrucfiunile reprezentatului achizitorului, conditii corespunzitoare desfdgurdrii
activitdfii atAt pentru personalui propriu cAt gi pentru pentru personalul autoritdfilor
publice.

(2) Executanhrl va fi responsabil pentru propriile activitdfi de executie pe gantier 9i va
coordona gi activitilile subcontractanfilor cu respectarea condifiilor specificate in caietul de
sarcini.

10'5' (1) Executantul are obligafia de a notifica reprezentatului achizitorului cu cel pufin 10
zile inainte de data previzionatd de acesta cu privire la cantitdfl importante de echipamente
sau alte bunuri ce vor fi livrate pe gantier.

(2) Executanful va fi responsabil pentru ambalarea, incircarea, transportul, asigurarea,
primirea, descdrcarea, depozitarea gi protejarea fufuror bunurilor gi materialelor necesare
execufiei lucririlor.

(3) Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despdgubiri pentru daunele,
pierderile gi cheltuielile (inclusiv taxele gi cheltuielile legate) care rezultd din transportul
bunurilor.

10'6' (1) Executantul rispunde de propriile utilaje destinate executdrii lucrdrilor.
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(2) Executantul are obligafia de a ingtiinfa achizitorul ori de cAte ori intenfioneazi' sd' tetrag6'

de pe gantier un utilaj.

(3) pentru vehiculele care transporti bunuri sau personal al executanfului in afara

gantierului, nu este necesari ingtiinfarea achizitorului.

I0.7. (I) Executantul va transmite reprezentantului achizitorului, rezultatele testelor obfinute

pe toate materiale folosite gi informalii relevante pentru a fi analizate in conformitate cu

prevederile contractului:

(a) rezultatele testelor obfinute pe probele standard prelevate de la producitor 9i rezultatele

testelor obfinute pe probele specificate in documentalia tehnicd 9i reglementirile tehnice in

vigoare, toate acestea fiind realizate pe cheltuiala executantului.

(b) rezultatele testelor suplimentare indicate de citre reprezentantul adrizitorului.

(c) toate certificirile materialelor gi proceselor in conformitate cu cerinfele autoritifilor

competente (aaize tehnice, agremente tehnice gi certificate de calitate aalabile).

(2) Fiecare probi va fi etichetatd, cu menfiunea originii gi locului de prevelare.

10.8. (1) Executantul are obligafia de a intocmi toate documentele de gantier pentru

operafiunile zilnice, intr-un format stabilit de citre achizitor. Aceste documente vor fi

pdstrate pe gantier iar executantul va inregistra zilnic minim urmdtoarele informafii:

- condiliile atmosferice, intreruperea lucrdrilor din cauza condiliilor meteorologice

nefavorabile, programul de lucru, numdrul gi calificarea personalului ce lucreazd pe gantier,

materialele aprovizionate, materialele incorporate in lucriri, utilajele defecte, testele

efectuate, eqantioanele trimise, evenimentele neprevdzute, Precum 9i dispoziliile verbale

date executantului;

- obstacolele gi alte dificultdli intAmpinate de executant in execufia lucr[rilor, pe parcursul

perioadei de raportare.

(2) Documentele de gantier previzute la aliniatul precedent vor confine in atagament

inscrisuri detaliate referitoare la toate elementele care sunt verificate pe gantier gi utilizate

pentru calculul pldlilor citre executant, cum ar fi lucririle terminate, cantitifile reale,

materiale aprovizionate acceptate pentru a fi incorporate in lucrdri.

(3) inscrisurile din documentele de gantier sunt semnate de citre executant la momentul

irregistrarii gi contrasemnate de achizitor sau de reprezentantul achizitorului, in maxim 10

zile de la data inregistrdrii.

(4) in cazul in care existi dezacorduri asupra unei inregistrdri, executantul are obligafia de a

comunica in scris, reprezentantului achizitorului, in termen de 10 zile de la data la care s-a

efecfuat inregistrarea, comentariile sale care vor fi cuprinse intr-o anexd.
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(5) in cazul in care executantul nu completeazd documentele timp de 7 zile consecutiv,
reprezentantul achizitorului, are drept de acces gi de verificare a tuturor
elementele/documentelor necesare determindrii lucrdrilor efecfuate de executant.

10.9. Executia lucririlor - prevederi generale

(1) Executantul are urmdtoarele obligafii:

a) asigurarea nivelului de calitate corespunzdtor exigentelor de performanfd esenfiale, prin
personal propriu gi responsabili tehnici cu executia atesta,ti, precum gi prin sistemul propriu
de calitate conceput gi rcalizat;

b) executantul are obligafa de a prezenta achizitorului mai multe variante pentru
elementele de identitate vizuale astfel incAt si se asigure respectarea specificului
arhitecfural si vizual aI obiectivului;

c) convocarea factorilor care trebuie si participe la asigurarea conditiilor necesare verificirii
lucrdrilor ajunse in faze determinante ale execufiei, precum gi executirii acestora, in scopul
oblinerii acordului de continuare a lucrdrilor;

d) solufionarea lipsurilor, neconfotmitifilor, defectelor gi neconcordan,telor apdrute in fazele
de executie numai pe baza soluliilor stabilite de proiectant qi/sau executant cu acord.ul
achizitorului;

e) utilizarea in execufia lucrdrilor numai a produselor gi procedeelor prevdzute in proiect,
certificate sau pentru care existi agremente tehnice, care cond.uc la realizarea exigenfelor de
performanld esenfiale, Precum gi gestionarea probelor martor. Produsele gi procedeele
prevdzute in proiect pot fi inlocuite cu altele care indeplinesc condifiile precizate, numai pe
baza solufiilor stabilite de proiectant gi/sau executant cu acord.ul achizitorului;

f) respectarea proiectelor gi a detaliilor de execufie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzdtor exigentelor de performanli esenfiale;

g) sesizarea, in termen de 24 de oret a Inspecliei de Stat in Construcfii, in cazul producerii
unor accidente tehnice in timpul execufiei lucrdrilor;

h) supunerea la receplie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate gi
pentru care a predat achizitorului documentele necesare intocmirii cdrfli tehnice a
construcfiei;

i) aducerea la indeplinite, a termenelor stabilite, a mdsurilor depuse prin actele de control
sau prin documentele de recepfie a lucririlor de construcfii;

j) remedierea, Pe propria cheltuial5, a defectelor calitative apdrute din vina sa atAt in
perioada de execufie, cat gi in perioada de garanfie stabilitd potrivit legii;

k) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inifialS" la terminarea executiei
lucrdrilor.
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(2) Executantul are obligafia de a supraveghea lucririle, de a asigura forla de muncd,

materialele, instalafiile, echipamentele gi toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie

definitivi, cerute de 9i pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care

necesitatea asiguririi acestora este previzuti in contract sau se poate deduce in mod

rezonabil din contract.

(3) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea gi siguranfa

tuturor operafiunilor executate pe gantier, precum gi pentru procedeele de execufie ttilizate,

cu respectarea prevederilor gi a reglementdrilor legii privind calitatea in construcfii.

(4) Executantul are obligalia de a pdstr4 pe gantier, o copie a prezentului contract, un

exemplar al documentaliei de execufie, modificirile gi alte comuniciri emise potrivit

prevederilor prezentului contract in vederea consultdrii de cdtre Inspectoratul de Stat in

Construcfii, precum gi de citre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(5) Executantul are obligafia de a pune la dispozifia achizitorului, la termenele precizate in

anexele contractului, caietele de mdsurXtori (atagamentele) gi, dupi caz, in situaliile

convenite, desenele, calculele, verificirile calculelor gi orice alte documente pe care

executantul trebuie sd le intocmeascd sau care sunt cerute de achizitor.

(6) Executantul are obligalia de a respecta gi executa dispozifiile achizitorului in orice

problemd, menlionatd sau nu in contrac! referitoare la lucrare. in cazul in care executanful

considerd cd dispozifiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de

a ridica obiecfii in scris, fdrd ca obiecliile respective sd il absolve de obligafia de a executa

dispozifiile primite, cu excepfia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(7) (a) Executantul este responsabil de trasarea corecti a lucrdrilor fald de reperele date de

achizitor, precum gi de furnizarea futuror echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor gi

resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitdlii respective.

(b) in cazul in care, pe parcursul execufiei lucririlor, survine o eroare in pozifia, cotele,

dimensiunile sau aliniamentul oric[rei pirli a lucririlor, executantul are obligalia de a

rectifica eroarea constatati, pe cheltuiala sa.

(8) Pe parcursul execufiei lucrdrilor gi remedierii defectelor calitative, executantul are

obligafia:

a) de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tufuror persoanelor a cdror prezenlS. pe gantier

este autorizatd gi de a menfine gantierul (atAt timp cAt acesta este sub controlul siu) gi

lucrdrile (atAt timp cAt acestea nu sunt finalizate qi ocupate de cdtre achizitor) in starea de

ordine necesard evitdrii oricdrui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura gi de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecfie,

ingrddire, alarmi gi paz6., cAnd gi unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre achizitor

sau de cdtre alte autoritdfi competente, in scopul protejdrii lucrdrilor sau al asiguririi

conJorfului riveranilor;
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c) de a lua toate misurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind proteclia
mediului pe gi in afara gantierului gi pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate
persoanelor, proprietdfilor publice sau altora, rezultate din poluare , zgomotsau alti factori
generafi de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura cd emisiile, deversdrile de suprafafd gi degeurile rezultate in urma
activitdtilor proprii nu vor depdgi valorile admise de prevederile legale in vigoare.
(9) Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apdrute in execufia lucrdrilor din vina
sa' in vederea asigurdrii nivelului de calitate corespunzdtor cerintelor. solufiile propuse
pentru remedierea defectelor vor fi verificate gi aprobate de reprezentantu/reprezentanfii
achizitorului' Executantul nu va fi indreptdfit la ajustarea prefului contractului sau la
prelungirea perioadei de execufie pentru remedierea defecfiunilor apdrute din vina sa.

(10) Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor gi instala,tiilor care urmea zd a fipuse in operd, de la data primirii ordinului
de incepere a lucrdrii pAnd la data semndrii procesului-verbal de recepfie a lucrdrii.
12' (1) Executantul are obligafia de a institui un sistem de asigurare a calitdEii pentru a
demonstra respectarea cerinlelor prezenfului conkact.

(2) Detaliile tuturor procedurilor gi documentele de conformitate vor fi transmise
achizitorului in scopul informdrii acestuia, inainte de inceperea fiecdrei etape de executie. La
emiterea unui document de nafurd tehnicd adresat achizitorului sau reprezentanful acesfuia,
este necesar ca pe documentul respectiv sd fie inscris acceptul prealabil al Executantului.

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calitdlii nu va exonera executanful de nici una din
sarcinile, obligaliite sau resPonsabilitilile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

13' (1) Executantul are obligalia de a suporta toate cheltuielile gi taxele pentru cdile de acces
cu destinalie speciald $i/sau temporari care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe
gantier' De asemenea, executantul va obtine, cu riscul gi pe chelfuiala sa, orice alte facilitdli
suplimentare din afara gantierului, care ii pot fi necesare la execufia lucrdrilor care fac
obiecful prezentului contract.

(2) Executantul este responsabil (in relalia dintre pirfi) de lucrdrile de intrefinere, care pot fi
necesare ca urmare a folosirii de cdtre acesta a drumurilor de acces.

(3) Executantul are obligafia de a asigura toate marcajele gi indicatoarele d.e-a lungul
drumurilor de acces gi de a ob{ine aprobarea autoritifilor competente pentru marcaje gi
indicatoare precum gi pentru uttlizatea acestor d.rumuri. Achizitorul.nu va fi rispunzator
pentru revendicdrile generate de utilizarea drumurilor de acces.

14' (1) Pe parcursul execufiei lucririlor gi al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obliga,tia de a nu stAnjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

r 
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b) cdile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor 9i caiior publice sau private care

deservesc proprietilile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane'

(2) Executantul va despigubi achizitorul impotriva tuturor reclamafiilor, acfiunilor in

justifie, daunelor-interese, taxelor gi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultAnd din sau

in legiturd cu obligalia prevdzuti la alin. (1) pentru care resPonsabilitatea revine

executanfului.

15. (1) Executantul are obligalia de auttliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce

comunic6 cu sau sunt pe traseul gantierului gi de a preveni deteriorarea sau distrugerea

acestora de cdtre traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractanlii sii. Executantul va

selecta traseele, va alege gi va folosi vehiculele, va limita girepattizaincirciturile, in aqa fel

incAt traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,

echipamentelor, instalaliilor sau altora asemenea, de pe 9i pe gantier, sd fie limitat, in mdsura

in care este posibil, astfel incAt sd nu producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor 9i

podurilor respective.

(2) in cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care se afld

pe traseul gantierului sau in zona afectatd de lucriri, datoritd transportului materialelor,

echipamentelor, instalaliilor sau a lucrdrilor definitive gi/sau temporare, executantul are

obligafia de a despigubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor privind avarierea

respectivelor poduri sau drumuri.

16. Executantul va incepe lucririle dupd predarea amplasamentului de citre achizitor.

IT.Lucrdrile se vor realizain etape, conform graficului general de realizare a investifiei,

urmirindu-se succesiunea tehnologicd, astfel incAt si nu se comPromitd lucrdrile deja

executate.

18. Investifia se va realizacu respectarea documentafiei tehnico-economice, executantul fiind

obligat si asigure realizareanivelului de calitate corespunzdtor cerinlelor esenfiale.

19. SdptdmAnal gi ori de cate ori este nevoie, executantul va comunica reprezentanlilor

achizitorului, planul lucrdrilor care vor fi executate, astfel incAt si se respecte ritmul de

execufie prevdzut in graficul general de realizare a investifiei.

20. in situafia in care apar divergenle intre executant gi achizitor, executantul va notifica de

indatd achizitorul cu privire la situafia existentd.

21.. Achizitorul se obligi si aclioneze astfel incAt si nu fie stAnjenit ritmul prevdzut al

lucrdrilor.

22. Mdsurile de protecfie care se vor avea in vedere sunt:

a) protectia mediului;

-b) protecfig tuuncii.
. 'r .'' i.
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23' Executantul vd rdspunde de eventualele degradiri ale construcfiilor, precum qi de toate
defectele produse ca urmare a nerespectdrii legislaliei in vigoare in domeniul constructiilor
si protecliei mediului.

24'incaz de urgen,td sau pericol aceste mdsuri se vor lua fdrd notificare prealabili.

25' Intervenfia autoritifilor competente sau achizitorului nu absolvd executanful de
responsabilitd{i.

26. (1) Pe parcursul execufiei lucrdrii, executantul are obligaf,a:

a) de a evita, pe cAt posibil, acumularea de obstacole inutiie pe gantier gi in vecindtatea
acesfuia;

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

c) de a colecta gi indepirta de pe gantier materialele reziduale din demoliri sau lucrdrile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a refine pe gantier, pAnd la sfArgitul perioadei de garanfie,
numai acele materiale, echipamente, instalafii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in
scopul indeplinirii obligaliilor sale in perioada de garanfie.

27 ' Executantul rAspunde, potrivit obligafiilor care ii reviry pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receplia lucrdrii gi, dupd implinirea acestui
termen, pe toatd durata de existenfd a construcfiei, pentru viciile structurii de rezistenfd, ca
urmare a nerespectdrii proiectelor gi detaliilor de executie aferente executiei lucrdrii.

28. Executantul se obligd de a despigubi achizitorul impotriva oriciror:

a) reclamatii gi acliuni in justifie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuali (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaliile sau utilajele folosite pentru sau in leg5furi cu execufia lucririlor sau ?ncorporate
in acestea; gi

b) daune-interese, taxe gi cheltuieli de orice naturd, cu exceplia situafiei in care o astfel de
incdlcare rezultd din respectarea cerinlelor caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.

29' Executantul are obligalia de a prezenta achizitorului pentru lucrdrile executate,
urmdtoarele :

a) factura fiscald;

b) situafia de lucriri;

c) proces-verbal de receptie, daca este cazul;

d) documentele de calitate, conformitate gi garanfie pentru materialele puse ?n operd;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materiarele achizitionate din imporf 
".,. r,;.,.
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f) buletine de verificdri, misuritori, incercdri, inclusiv pentru materialele importate;

g) dosarul lucririi completat cu toate inregistririle declarate in PCCVI (plan control calitate,

verificdri gi incercdri) la finalizarea executiei contractului;

L0.10. Codul de conduiti

1. Executantul va acfiona intotdeauna loial, imparlial gi ca un consilier de incredere pentru

Achizitor conform regulilor gi/sau codului de conduiti al profesiei sale, precum 9i cu

discrefia necesard. Se va abline sd facd afirmafii publice in legiturd lucririle executate fdrd sd

aibd aprobarea prealabili a achizitorului, precum gi sd participe in orice activitdfi care sunt

in conflict cu obligafiile sale contractuale in raport cu acesta. Nu va angaia Achizitorul in

niciun fel, fdrd a avea acordul prealabil scris al acestuia gi va prezenta aceastd obligalie in

mod clar terfilor, dacd va fi cazul.

2. Pe perioada executirii contractului, Executantul se obligi sd nu aducd atingere

obiceiurilor politice, culturale gi religioase dominante in RomAnia, respectAnd totodati gi

drepturile omului.

3. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirecf la vreo redevenfd, facilitate sau

comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile

Contractului, fdrd aprobarea prealabili in scris a Achizitorului.

4. Executantul gi personalul siu vor respecta secretul profesional, pe perioada execut5rii

Contractului, inclusiv pe perioada oricdrei prelungiri a acestuia, gi dupi incetarea acestuia.

in acest sens, cu excepfia cazului in care se obline acordul scris prealabil al Achizitorului,

Executanful gi personalul siu, salariat ori contractat de acesta, incluzAnd conducerea 9i

salariafii din teritoriu, nu vor divulga niciodatd oricirei alte persoane sau entitdfl, nicio

informafie confidenfiald divulgatd lor sau despre care au luat cunogtinli 9i nu vor face

publici nicio informafie referitoare la recomandirile primite in cursul sau ca rezultat al

deruldrii prezentului contract. Totodatd, Executantul gi personalul sdu nu vor utiliza in

dauna Achizitorului informafiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor,

cercetirilor desfdgurate in cursul sau in scopul executirii prezentului Contract.

10.L1. Conflictul de interese

l.Pdrfile vor lua toate misurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situafie care ar

putea compromite executarea obiectivd gi imparfiali a prezentului contract. Conflictele de

interese pot apirea in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitif,lor politice

ori de naqionalitate, al legdfurilor de rudenie ori afinitate, sau al oriciror alte legdturi ori

interese comune. Orice conflict de interese apdrut in timpul executdrii prezentului contract

trebuie notificat in scris, in termen de 5 zile de la aparifia acestuia.

2. Achizitorul igi rezervd dreptul de a verifica daci mdsurile luate sunt corespunzdtoare 9i

dacd este necesar/ poate solicita mdsuri suplimentare. Executanful se va asigura cd

.persgnalul sdq salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea gi salarialii din teritoriu, nu
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se afld intr-o situafie care ar putea genera un conflict de interese. Executanful va inlocui, in
14 zlle 9i fdrd vreo compensafie din partea Achizitorului, orice membru al personalului sdu
salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritorirl care se regdsegte intr-o
astfel de situafie.

3' Executanful trebuie si evite orice contact care ar putea sd-i compromitd independenta ori
Pe cea a personalului sdu, salariat sau contracta! inclusiv conducerea gi salariafii din
teritoriu. in cazul in care executantul nu-gi menline independenf4 achizitorul, fdrd afectarea
dreptului acestuia de a obgine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situat-iei
de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept gi cu efect imediat a
prezentului contract, in condifiile previzute la art.24.

4' Executantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii prezentului contract,
Persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a
ofertelor depuse in cadrul aplicdrii procedurii de atribuire aferentd acestuia, pe parcursul
unei perioade de cel pufin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea nulitdtii
contracfului respectiv pentru cauz|imorald.

10.12. Legislafa Muncii gi programul de lucru

1' Executantul va respecta intreaga legistafie a muncii care se aplicd personalului, inclusiv
legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sdndtate, securitatea muncii,
asistenla sociald, emigrare gi repatriere, gi ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

2' Executanful va asigura niveluri de salarizare gi condilii de muncd care nu vor fi inferioare
celor stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfigoard lucrarea.

3' Executantul ii va obliga pe angajafii sdi sd se conformeze tuturor legilor in vigoare,
inclusiv celor legate de securitatea muncii.

4' Activitatea pe gantier nu se va desfdgura in zilele de sdrbitori oficiale, zilele de odihnd gi
uzantele religioase sau de altd naturd, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrdtoare sau in
afara programului normal de lucru specificat in contrac! cu urmdtoarele excepfii:

a) reprezentantul/reprezentantii achizitorului igi dd consimfimantul;

b) activitatea nu poate fi evitatd sau este necesard pentru protecfia vietii sau a proprietdtii
sau pentru siguranta lucrdrilor, caz in care executantul va informa imediat
reprezentantul/reprezentanfii achizitorului.

5' Executantul il va informa pe achizitor in privinta programului sdu de lucru planificat
pentru fiecare lund de executare a prezentului contrac! astfel incAt
reprezentanttllreprezentanfii achizitorului sd aibi posibilitatea de a planifica gi asigura
continuitatea supravegherii lucrdrilor pe parcursul fufuror etapelor contractului.

10.13. Facilitdfi pentru personal gi for{a de munci
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1. Executantul va asigura gi va intreline toate cele necesare pentru cazare precum gi

facilitdlile sociale pentru personalul sXu.

2. Executantul nu va permite niciunuia din angajafii sni si locuiasci temporar sau

permanent in nicio structurd care face parte din lucririle permanente.

10.14. Sdnitatea qi securitatea muncii

1. Executantul va numi un responsabil care va rispunde pentru securitatea 9i prevenirea

accidentelor pe gantier. Aceastd persoani trebuie sd fie calificatd pentru o astfel de

rispundere gi sd aibi autoritatea de a emite dispozilii gi de a lua mdsurile necesare pentru

prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul execuliei lucririlor, executantul are obligafia de a sprijini activitatea

persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitirii rdspunderii gi

autoritdfii sale.

3. Executantul poartd intreaga rdspundere in cazul producerii accidentelor de muncd,

evenimentelor gi incidentelor periculoase, imbolndvirilor profesionale generate sau produse

de echipamentele tehnice (utilaje, instalafii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate

de citre lucritorii sdi gi cei aparfinAnd societifilor care desfdgoard activitdfi pentru acesta

(subcontractanfi), reprezentantilor achizitorului, preflrm gi ai autoritifilor cu atribulii de

control qi monitorizare,in conformitate cu prevederile HG nr.300/2006, privind cerinfele

minime de securitate gi sdnitate pe gantierele temporare sau mobile, cu modificdrile gi

completarile ulterioare, ale Legii securitdfii gi sinitdfii in munci nr.31912006, cu modificdrile

gi completdrile ulterioare gi a Normelor metodologice de aplicare a Legii m. 31912006

aprobate prin H.G. m.142512006, precum gi orice modificare legislativd apdrutd pe timpul

desfdgurdrii contractului.

4. in cazul producerii unor accidente de munci, evenimente sau incidente periculoase in

activitatea desfiguratd de executant, sau ca urmare a activitd$i acestuia, acesta va comunica

gi cerceta accidentul de muncd/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va

inregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncd pe raza cdruia s-a produs'

5. Executantul va pistra un registru gi va intocmi rapoarte privind sdndtatea, securitatea gi

facilitefile sociale ale personalului propriu, al asocialilor, subcontractorilor, etc., conform

cerinfelor persoanei autorizate de achizitor.

6. Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajafi.

11.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant dupa verificarea situaliilor

de lucrdri real executate, insuqite de reprezentantul achizitorului, gi dupd acceptarea

1.6
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11.2. Plata facfurilor emise de executant se va efectua in termen de maximum 30 de zile de la
acceptarea documentelor prevazute la clauza 11.1.

11'3. Dupd semnarea contractului, achizitorul are obligatia de a-gi desemna
persoana/persoanele care il vor reprezenta pe parcursul derulirii contracfului.

11.4. Reprezentantul/reprezentantii achizitorului actioneazd. in numele achizitorului de
fiecare dati cAnd indeplinegte sarcini sau exercitd autoritatea atribuiti sau implicati de
contract.

11.5. Reprezentantul/reprezentantii achizitorului nu are autoritatea de a absolvi nicio parte
semnatari, de sarcinile, obligaliile sau responsabilitilile prevdzute in prezentul contract.

11.6. Orice aprobare, verificare, certificaf consimfdmAnt, examinare, inspecfie, instructie,
notificare, ProPunere, cerere, test sau alte acliuni similare intreprinse de
reprezentantul/reprezentanfii achizitorului nu vor absolvi executantul de nicio
responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea
pentru erori, omisiuni, discrepanfe gi neconformitdti.

71.7. Dacd Pe Parcursul derulirii contractului, achizitorul intenfioneazd sd inlocuiascd
reprezentanful/reprezentanfii sdi, acesta are obligatia de a transmite executanfului cu cel
pulin 5 zile inainte de data propusd pentru inlocuire, o ingtiintare cuprinzAnd numele,
adresa gi experienfa relevanti a celui care este potenlialul inlocuitor al acestuia.

11.8. Reprezentatullreprezentantii achizitorului poate emite citre executant instrucfiuni gi

plange suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru executia lucririlor gi
remedierea oriciror defecfiuni, in conformitate cu prevederile contractului. Executantul va
primi instrucliuni numai de la reprezentatul f reprezentanfii achizitorului.

11'9. Executantul va respecta instrucfiunile primite de la reprezentatul / reprezentanfii
achizitorului sau pentru orice problemd in legiturd cu contractul. Aceste instructiuni vor fi
date in scris.

11.10' Achizitorul poate, dupd, caz, si atribuie sarcini, sd delege autoritatea si sd revoce
aceste sarcini sau delegdri reprezentanfilor sdi. Delegarea sau revocarea va fi fdcuti in scris,
transmisd executanfului gi va intra in vigoare dupd primirea documentelor de citre acesta.

11.11' Reprezentanfii achizitorului, cirora li s-au atribuit sarcini sau cirora le-a fost delegatd
autoritatea, vor emite instructiuni citre executant numai in limita stabilitd prin delegare.
Orice aprobare, verificare, certificaf consimfdmAnt, examinare, inspectie, instructiune,
notificare, ProPunere, cerere, test sau alte actiuni similare efectuate de cdtre
reprezentantullreprezentanlii achizitoului in conformitate cu delegafia de autoritate vor
produce efecte numai dupi aprobarea de cdtre achizitor.
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11.12. in orice situafie in care reprezentantul/reprezentanlii achizitorului omit sd respingd

lucriri, echipamente sau materiale necorespunzdtoare, nu se considerd a fi prejudiciat

dreptul achizitorului de a le respinge ulterior.

11.13. Dacd executantul pune la indoiald deciziile sau instrucfiunile unui reprezentant,

acesta poate sd prezinte situafia achizitorului, care va confirma, va retrage sau modifica, cu

promptitudine, deciziile sau instrucfiunile reprezentantului.

1.1.14. Reprezentaful achizitorului sau reprezentanful executantului, au dreptul de a conveni

asupra organizdrli de intAlniri lunare sau ori de cate ori este nevoie (intAlniri de

management) in scopul analizarii stadiului fizic de execufie a lucrdrilor gi/sau al revizuirii
programului pentru lucrdrile viitoare.

11.15. (1) Concluziile intAlnirilor se vor consemna intr-un raport care va fi transmis in copie

participanlilor.

(2) Agenda pentru astfel de intAlniri va cuprinde evidenlierea progresului lucririlor, a

programului de lucru gi planurile pentru viitoarele activitifi, situafia personalului,

tehnologi4 siguranfa, echipamente, achizilia de materiale, pl6fi, identificarea riscurilor gi

stabilirea de misuri pentru evitarea producerii acestora sau diminuarea efectelor acestor4

dificultdfi curente gi viitoare, interacfiunea cu terfi.

L1..1.6.Lainceperea lucririlor achizitorul are obligalia de a obfine toate autorizatiile gi avizele

necesare execufiei lucririlor.

1,1..17. Achizitorul are obligalia de a pune la dispozifia executantului amplasamentul lucririi,
liber de orice sarcini, la data prevazuti,in ordinul de incepere a lucrdrilor.

11.18. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor gi a oricdror alte

informatii furnizate executantului, precum gi pentru dispozifiile gi livrdrile sale.

12.1.. In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reugegte si-gi indeplineasci

obligafiile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptifit de a deduce din prelul

contractului, ca penalitifi, o sumd echivalenti cu 0,01o/" din preful contractului pentru

fiecare zi deintdrziere pAnd la indeplinirea efectivd a obligafiilor.

12.2.in cazulin care achizitorul nu onoreazd facturilein termen de 30 zile de la expirarea

perioadei convenite, atunci acesta are obligalia de a pliti, ca penalitdqi, o sumd echivalentd

cu 0,01"/o din plata neefectuati pentru fiecare zi de intArziere, pAnd la indeplinirea efectivi a

obligafiilor.

12.3. Penalitdfile datorate curg de drept din data scadenlei obligafiilor asumate conform

prezenfului contract.

12.4. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a

obligafiilor asumate, care depdgeste valoarea penalitXgilor ce pot fi percepute in condifiile

, (1/
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art'72'1' Qi 1"2'2., in completare, perfile datoreazd d.aune - interese in conditiile dreptului
comun.

12'5' in cazul in care, AM POR constatd nereguli datorate nerespectdrii obligafiilor asumate
prin contract de citre executan! iar achizitorul se afli in situalia in care AM pOR dispune
rezilierea contractului de finan,tare incheiat cu Comuna Aroneanu gi restifuirea unor sume,
executantul va pldti achizitorului, la prima solicitare scrisd ficutd de achizit or, filrdnicio altd
formalitate 9i firi nicio altd procedurd judiciard sau extrajud iciard, sumele solicitate de cdtre
AMPOR a fi restituite, inclusiv comisioanele de transfer bancar pldtite de achizitor, aferente
sumelor respective.

12'6' - in cazul in care AMPO& in condifiile respectdrii de cdtre achizitor a obligaliilor
asumate prin contractul de finanfare, nu vireazd sau vireazd cu intArziere sumele aferente
finanfdrii nerambursabile, achizitorul se exonereazi de orice rdspundere privind termenul
de platd. Pentru aceste situafii, nu se vor pldti majordri de intrarziere.

127 ' - in situafia in care executantul nu poate indeplini contractul datoritd subevaludrii
prefurilor unitare din oferti, fapt care poate conduce la sistarea acorddrii finantdrii
nerambursabile pentru acest proiect in cadrul POR 2007-201g, executantul va pldti
achizitorului daune interese in funclie de valoarea prejudiciului creat. La stabilirea daunelor
se va tine seama atAt de valoarea finanldrii neacordate de AMPO& cAt gi de valoarea altor
pagube datorate neexecutdrii contractului.

12'8' in cazul in care, AM POR constatd nereguli datorate nerespectdrii obligaliilor asumate
prin contract de cdtre executan! iar achizitorul se afld in situafia in care AM pOR impune
corecfii financiare, executantul va pldti achizitorului, la prima solicitare scrisd fdcutd de
achizitor, fdrd nicio altd formalitate gi fdrd nicio altd proceduri judiciari sau extraiudiciard,
sumele reprezentAnd corecfii financiare, inclusiv comisioanele de transfer bancar plitite de
achizitor, aferente sumelor respective.

13'1' Executantul se obligd sd constituie garantia de bund 
"*"*gi" a contractului in cuantum

de 10% din valoarea contractului firi TVA" in perioada de valabilitate a ofertei qi nu mai
tlrziu de 15 zile de la semnarea prezentului contract. Garanfia de buni execut-ie se
constituie, in conformitate cu prevederile art. 90 din HG 92512006, printr-un instrument de
garantare emis in condifiile legii de o societate bancari sau de o societate de asiguriri,
care devine anexi la contract.

13'2' (1) in situafia in care pdrfile convin prelungirea termenului de execufie a lucrdrii
contractate, Precum gi pentru orice motiv (inclusiv forfa majori) executantul are obligalia de
a prelungi valabilitatea garanliei de bund execufie, cu durata corespunzdtoare prelungirii
termenului de executie, in maximum 7 zile de la data semndrii de cdtre pir,ti a actului
adifional de prelungire.
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(2) Garanfia de buni execulie ce se va prelungi va fi valabild de la data expiririi celei iniliale

pe perioada de prelungire a termenului de executie gi pini la semnarea procesului verbal de

recepfie finald.

13.3. Achizitorul se obligX si elibereze garanfia pentru participare gi sX emiti ordinul de

incepere a contractului numai dupd ce executantul a fdcut dovada constituirii garanliei de

buni execufie.

13.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenfii asupra garanliei de buni execufie, oricAnd

pe parfltrsul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, dacd executantul nu igi

indeplinegte obligaliile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii

asupra garanfiei de bund executie, achizitorul are obligafia de a notifica acest lucru

executantului, precizAnd totodatd obligaliile care nu au fost respectate.

13.5. (1) Achizitorul se obligi sd restituie garanlia de bund execufie dupi cum urmeazd:

a) 70% din valoarea garanfiei, in termen de 1.4 zile de la data incheierii procesului-verbal de

receplie la terminarea lucrdrilor, dacd. nu a ridicat pana la acea data pretenfii asupra ei, iar

riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30o/" din valoarea garanfiei, la expirarea perioadei de garanlie a lucrdrilor

executate, pebaza procesului-verbal de receplie finala.

L4.1. Achizitorul nu acordd avans executantului.

L5.1. Informalii despre gantier

1. Achizitorul va pune documentafia tehnicd la dispozilia executantului. Executantul va

avea responsabilitatea interpretirii acestor date.

2. Se considerd ci executantul a obfinut toate informaliile necesare referitoare la riscuri,

evenimente neprevizute gi alte circumstanfe care pot influenfa sau afecta lucrdrile.

3. Se considerd ci executantul a inspectat gi examinat gantierul, imprejurimile acestuia,

datele menfionate mai sus gi alte informafii disponibile.

15.2. Securitatea gi igiena gantierului

1. (L) Executantul are obligalia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe gantier.

(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, al asociafilor, al

subcontractantilor, al achizitorului, al reprezentanlilor acestuia gi al oricdror alte persoane a

cdror identitate a fost in prealabil notificatd executantului de cdtre achizitor, precum gi

autoritdfilor cu atribufii de monitorizare qi control.

"*f
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2. Executanful va lua toate mdsurile in ceea ce privegte securitatea proprie, a personalului
sdu, precum gi ale terlilor in vederea evitdrii accidentelor pe gantier. Acesta va avea in
vedere toate reglementdrile gi instrucfiunile autoritdlilor competente.

3. Executantul asigurd iluminatul gi curifenia gantierului atet in interior, cAt gi in exterior. in
mdsura in care este nevoie executanful va asigura gi imprejmuirea gantierului.

4. Executantul va lua toate misurile necesare ca lucrdrile pe care le executd si nu reprezinte
pericole pentru terti, fluxurile spitalicegti gi sau circulafia publicS, dacd aceasta nu este
deviatd.

5' Pe toatd lungimea ciilor de comunicare, punctele de trecere periculoase, trebuie protejate
cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Cdile de acces trebuie si fie
iluminate gi, la nevoie pdzite.

6. Executanful va lua toate mdsurile necesare pentru a asigura igena instalafiilor de pe
gantier destinate personalului, chiar gi prin instalarea relelelor de alimentare cu apd potabiti
gi desalubritate, dacd complexitatea gantierului o justificd.

7' Toate misurile de securitate gi igeni prevdzute mai sus sunt in sarcina executantului.

8. in cazul in care executantul nu ?gi indeplinegte obligafiile specificate mai sus gi fdrd a
incdlca atribufiile autoritifilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sd
ia mdsurile necesare inainte ca notificarea privind ne?ndeplinirea obligafiilor sd producd
efecte.

f .in caz de urgenfd sau pericol, aceste misuri se vor lua fdri notificare prealabild.

10' Intervenfia autoritililor competente sau a achizitorului nu absolvA executantul de
responsabilitdfi.

11. Achizitorul informeazi executantul de toate disfuncfionahteflle cauzate de personalul de
intervenfie pe gantier impiedicAnd buna desfdgurare a activitdtii acestuia.

12. Executantul va lua toate misurile necesare pentru remedierea disfuncfionalitdtilor
constatate.

15.3. Misuri impotriva muncii la negru

1. Executantul sau fiecare membru al asocierii, trebuie sd impund personalului si poarte in
permanen!5, in incinta gantierului, un element de identificare, confinAnd informatii cu
privire la persoanX gi angajator.

2. Executantul va intocmi un registru care sd cuprindd toate persoanele angajate care au
acces pe gantier.

3' inregistrarea prevdzutd la 15.3.2. este linuti la zi qipusd la dispozilia persoanei autorizate
de achizitor gi a tuturor autoritifilor competente.
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4. Executantul igi informeazd subcontractanfii ci aceste obligafii le sunt aplicabile. El rdmAne

responsabil de respectarea acestora pe toatX durata de execufie a lucrdrilor.

15.4. Semnalizarca qantierului qipaza circulafiei publice

1. Atunci cAnd lucrdrile afecteazd circulafia publici, semnalizarea utilizdrii de cdtre public

trebuie si fie conformd cu reglementdrile in materie. Aceasta se realizeazd sub controlul

serviciilor competente de citre executanf aceasta din urmd avAnd ca responsabilitate

furnizare gi montarea de panouri gi dispozitive de semnalizare.

2. Dacl. execufia lucrdrilor presupune devierea circulafiei, executantul este responsabil, in
aceleagi condifii, de executarea gi intrefinerea semnalizdrii la extremitdtile sectiunilor unde

circulalia este intreruptd gi a semnalizdrii drumurilor deviate.

15.5. Menfinerea refelelor de comunicafii qi a debitului de api

1. Executantul trebuie si conducd execufia potrivit instrucliunilor date gi a restricfiilor, astfel

incAt si menlind in condifii normale de funcfionare refelele de orice naturi care traverseaze

gantierul (energie electrica, energie termica, apa, canalizare, telefonie, date, oxigen, etc.).

2 in cazul in care executanul nu igi indeplinegte obligafiile specificate mai sus gi fdri a

incdlca atribufiile autoritdfilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sd

ia mdsurile necesare inainte ca notificarea privind neindeplinirea obligafiilor sd producd

efecte.

3.in caz de urgenli sau pericol aceste mdsuri se vor lua fdrd notificare prealabild.

4. Intervenfia autorit5lilor competente sau a achizitorului nu absolvi de responsabilitdli

executanful.

15.5. Gestiunea deqeurilor pe qantier

Principii generale

l.Valorificarea sau eliminarea degeurilor create prin lucrdrile care fac obiectul prezentului

contracf intrl in responsabilitatea executantului, ca producitor al degeurilor.

2.Executantul este producdtorul degeurilor in privinla ambalajelor produselor pe care le

folosegte gi a celor rezultate din intervenfiile sale.

3.Executantul efectueazE tranzacliile prevdzute in legislalie cu privire la colectarea,

transportul , depozitarc4 eventuala evacuarea a degeurilor rezultate ca urmare a lucririlor ce

fac obiectul prezentului contract, conform reglementdrilor legale.

4. Degeurile periculoase se vor elimina in conditiile prevazute de legislalia in vigoare.

5.Executantul

lucrdri.
., -1.:,, :. ): '\'

va lua permanent mdsuri pentru indepdrtarea materialelor neimplicate in
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6. Pe mdsurd ce lucrdrile avanse azd, executantul va degaja de degeurile rezultate de pe
amplasamentul pus la dispozilie pentru execufia lucrdrilor.

15.7. Eliberarea gantierului

1' Dupd primirea procesului verbal de receplie finald, executantul are obligalia de a
indepirta din gantier toate utilajele, surplusul de materiale, degeurile gi lucrdrile provizorii.

2'Dacd acestea nu sunt evacuate in termen de 15 de zlle de la semnarea procesului verbal de
recepfie finald, achizitorul poate vinde sau dispune de bunurile rdmase. Achizitorul va fi
indreptilit la plata cheltuililor in legiturd cu vAnzarea bunurilor sau pentru degajarea gi
amenajarea gantierului.

3' in cazul in care suma rezultati din vdnzareabunurilor nu acoperd cheltuielile efectuate de
achizitor, executantul va pldti acestuia diferenta.

1'6.1'. (1) Executantul are obligafia de a incepe lucrdrile la data inscrisd in ordinul d.e incepere
a lucrdrilor.

(2) Predarea amplasamentului se va face in termen de maxim 3 zile de la data constituirii
garanliei de buni execut-ie a contractului.

(3) in vederea preddrii amplasamentului, cu cel pufin 5 zile inainte de expirarea termenului
prevdzut la art. 16'1. alin'(2), achizitorul prin reprezentantul sdu imputernicit, va emite
ordinul de incepere a lucrdrii prin care va solicita prezentarea executantului in vederea
predirii amplasamenfului, semndrii procesului verbal de predare-primire gi firceperea
execufiei lucrdrii.

(4) Executantul are obligafia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de
predare-primire gi de a incepe executarea lucrdrii cel mai tdrziu la expirarea termenului
prevdzut la art. 16.1. alin. (2), sub sanctiunea aplicdrii de penalitdli pentru fiecare zi de
intarziere in cuantumum de 0,01% din valoarea contractului fdri rvA.
(5) Executantul nu datoreazd penalitdqi pentru nepreluarea amplasamentului, in termenul
ptevdzut la art.15.1. alin.(2), dacd acest fapt se d.atoreazd, vinei achizitorului (inclusiv
netransmiterea ordinului de incepere a lucririi) sau unui caz de forli majord.

(6) Neprezentarea executantului in vederea preluirii amplasamentului gi inceperea
executirii lucrdrii contractate in termen de 10 zile de la data expirdrii termenului previzut la
att' 76.1. alin. (2), atrage incetarea de drept a contractului cu consecinta relinerii garanfiei de
bund execufie 9i suplimentar plata de daune-interese pentru diferenfa dintre cuantumul
prejudiciului efectiv cauzat achizitorului gi valoarea garanfiei de buni execufie constituitd.
incetarea intervine de drept fird punere in intArziere gi fdrd a fi necesari indeplinirea
vreunei alte formalitdti.
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(7) Consecinfele menfionate la clauza 16.1. alin. (6) nu se vor produce in cazul in care

depdgirea termenului se datoreazi vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de

incepere a lucrdrii) sau unui caz de forfi major6. in aceastd situafie, executantul avAnd

dreptul si solicite incheierea unui act adilional prin care se va prelungi termenul de execulie

cu durata intarzierii provocate de citre achizitor. Dacd termenul de incepere al lucririlor a

fost depSgit din vina exclusivd a achizitorului, executantul va avea dreptul la repararea

prejudiciului efectiv.

(8) inainte de inceperea execufiei lucririi se vor incheia convenfii privind respectarea

condifiilor PSI, de mediu gi SMM. Accesul in amplasament gi inceperea executiei lucririi nu

este permisi in lipsa convenfiilor.

16.2. Executantul trebuie sd notifice achizitorului gi Inspecfiei de Stat in Construcfii data

inceperii efective a lucrdrilor.

16.3. (1) Executantul are obligalia de a derula gi finaliza lucrdrile conform graficului general

de execufie gi sd fie terminate la data stabilitd. Datele intermediare prevdzute in graficele de

execufie, se considerd date contractuale, iar nerespectarea lor va conduce la aplicarea

sanctiunilor pr ev azute la 12.1'. coroborate cu clauza 12.3.

(2) Executantul va prezenta,la cererea achizitorului, in termen de maxim 10 de zile de la

data preddrii amplasamentului gi semnarea procesului verbal de predare - primire, graficul

de execulie de detaliu alcdtuit in ordinea tehnologicd de execufie. in cazul in care, pe

parcursul desfigurdrii lucrdrilor, acestea nu concordi cu graficul general de execulie a

lucrdrilor, la cererea achizitorului, executanful va prezenta un grafic revizuit ori de cAte ori

programul anterior este neconform cu stadiul real al executdrii, in vederea termindrii

lucrdrilor la data prevdzutd in prezentul contract. Graficul revizuit nu il absolvi pe

executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

Acest grafic va include:

(a) ordinea in care executanful intenlioneazi sd execute lucrdrile, prezentarea documentelor

executanfului, procurare, producere, inspeclie, livrare pe gantier, construcfie, montare/

testare, punere in funcfiune gi efectuare a probelor;

(b) perioadele de revizuire gi orice alte transmiteri, aprobdri gi acorduri menfionate

incerinfele achizitorului;

(c) succesiunea gi termenele aferente inspecliilor gi testelor specificate in contract;

(d) un raport justificativ care si includi:

(i) descrierea generali a metodelor pe care executantul intentioneazd sd le aplice gi a

principalelol *ip" de execufie a lucririlor, 9i
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(ii) detalii cuprinzAnd estimdrile rezonabile ale executantului privind necesarul de personal
pe categorii numdrul utilajelor executantului, necesare pe gantier pentru realizarea fiecirei
etape principale de lucrdri;

(e) toate datele, termenele gi obiectivele principale ale contracfului, in special data de
incepere a lucrdrilor,

(f) data la care executantul a planificat finalizarealucririlor,

(g) conexiunile logice gi dependenlele existente intre activitdti

(h) drumul sau drumurile critice,

(i) datele la care executantul necesiti orice tip de informafii sau orice altceva pe care
achizitorul este obligat si i le furrizeze acestuia, inclusiv datele d.e acces pentru diferite
sectiuni ale gantierului.

Toate programele generale ulterioare vor indica, in plus fa!5 de datele deja menfionate:

(j) progresul real realizat la fiecare activitate gi impactul pe care acesta il are asupra lucrdrilor
restante gi

(k) orice modificare a duratei de executie rezultatd in urma unei prelungiri a duratei
acordate de cdtre reprezentan tul I r epr ezentanfii achizitorului.

\6.4. Dacd in termen de 21 zile dupd primirea programului, reprezentantul/reprezentantii
achizitorului nu transmite o ingtiinfare executanfului, in care sd menfioneze cd, programul
nu coresPunde prevederilor contractului, executanful va acfiona ir conformitate cu acesta gi
cu celelalte obligafii Pe care trebuie sd le indeplineasci potrivit prevederilor prezentului
contract.

16.5. Dacd reprezentantullrcprezentanfii achizitorului transmite o ingtiinfare executantului
tr care se mentioneazd. cd. programul nu corespunde prevederilor prezentului contract sau
evoluliei lucrdrilor gi intenliilor declarate, executantul va transmite acestuia un program
acfualizat in termen de maxim 7 zile.

16.6. Executantul va furniza persoanei autorizate de achizitor acfualizari ori de cate ori este
necesar ale programului de executie prin care si confirme d.urata, locul gi natura fiecarei
activitdfi care se va efectua pe gantier in perioada urmatoare. Personalul achizitorului va fi
indreptdfit si-gi planifice activitatea conform programului executantului.

16J. Executanful va transmite persoanei autorizate de achizitor, graficele de lucrdri pentru
fiecare lund din intervalul de execulie a contractului. Deficientele constatate in activitdfi la
sfArgitul unei sdptdmAni sau luni planificate vor fi remediate in programul ulterior prin
eliminarea fiecdrei deficienfe in perioada urmdtoare, sau in caz co11trar, executantul va
menliona in scris motivele pentru care remedierea deficienfelor nu poate fi realizatd.
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16.8. (1) Rapoartele lunare privind evolulia execufiei lucririlor vor fi elaborate de cdtre

executant gi transmise reprezentantului/reprezentanfilor achizitorului in 2 exemplare.

Primul raport va acoperi perioada pAni la sfArgitul primei luni calendaristice consecutive

datei de incepere a lucrdrilor. Restul rapoartelor vor fi prezentate lunar, in termen de 7 zile

dupd ultima zi a perioadei cuprinsd in raport.

(2) Raportarea va continua pAnd la terminarea de citre executant a tuturor lucririlor rdmase

la data de terminare specificati in procesul verbal de recepfie la terminarea lucrdrilor.

(3) Fiecare raport va include, dupa caz:

(a) grafice gi descrieri detaliate ale evolufiei inregistrate, incluzAnd fiecare etapd de achizifie,

livrdri pe gantier, construclie, montaj, testare, punerea in firncfiune gi efecfuarea probelor;

(b) fotografii care sd prezinte stadiul fabricaliei gi evolufia lucrdrilor pe gantier;

(c) pentru producerea fiecdrui subansamblu principal al echipamentelor gi pentru materiale,

se vor prezenta: numele producitorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele

planificate gi cele realizate pentru:

(i) inceperea asambldrii;

(ii) inspecliile ficute de executant;

(iii) testele, 9i

(iv) transportul gi sosirea pe gantier;

(d) copii ale documentelor de asigurare a calitdfii, rezultatele testelor gi certificatele de

calitate pentru materiale;

(e) Iista notificarilor transmise intre pdrfi;

(f) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oriciror incidente

neprevdzute gi activitifi in legdturd cu aspectele de mediu gi relaliile publice;

(g) comparafii intre evolufia reald a lucririlor gi cea planificatd,, prezentAnd detalii referitoare

la orice evenimente sau circumstanle care pot periclita terminarea lucrdrilor conform

prevederilor contractului gi misurile care se adoptd (sau care trebuie adoptate) pentru

evitarea intArzierilor.

(i) o previziune a fluxului de numerar pebaza programului lucririlor, specificAnd estimarea,

de cdtre executant, a tuturor solicitdrilor de plati ulterioare;

(j) documentele de gantier.

16.9. in cazul in care in care executantul nu transmite rapoartele privind evolufia lucririlor
la termenul stabilit in contract nu le va prezenta in forma indicatS, sau nu va remite

reprezentantului achizitorului un raport complet gi corespunzdtor privind stadiul lucririlor,
acesta va suporta o sancfiune echivalenti cu cea precizatd,la art. 16.6 incepAnd cu data la
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care documentele corespunzatoare ar fi trebuit transmise gi pAnd la data la care raportul
privind stadiul lucrdrilor, transmis achizitorului, este considerat corespunzdtor si acceptat.

16.10. in conditiile in care evolutia unei activitati inregistrate in interval de o luna nu atinge

un nivel minim de 70% din valoarea/cantitatea programata, reprezentantul/reprezentantii
achizitorului pot solicita executantului, printr-o notificare, sa ofere justificarea pentru
intarzieri.

16.11. in cazul in care executantul incalca obligatiile prevazute la clauza 1,6.3.1 si nu
realizeaza nivelul prevazut de clauza 1.6.1.0, achizitorul este indrept5lit sd-i fixeze

executantului un termen pAni la care activitatea sd intre in normal gi sd il averb,zeze c6, in
cazul neconformirii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat.

76.12. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfdgurarea execufiei lucrdrilor gi de a

stabili conformitatea lor cu specificafiile din anexele la prezentul contract. Pdrfile
contractante au obligafia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentanlilor lor
atestafi profesional pentru acest scop, gi anume responsabilul tehnic cu executia din partea
executantului gi dirigintele de gantier sau, dacd este cazul, alti persoandfizicd, sau juridic5,

din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligafia de a asigura accesul reprezentantuluilreprezentantilor
achizitorului in qantier, in ateliere, depozite gi oriunde igi desfigoard activitdfile legate de

indeplinirea obligafiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrdrilor ascunse.

16.13. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente

viitoare care pot apdrea gi asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrdrile, pot
majora prelul contractului sau provoca intArzieri in executia lucrXrilor. Achizitorul poate

solicita executantului sd transmitd o estimare a efecfului anticipat al evenimentelor sau

circumstanfelor mentionate gi/sau o propunere de solufionare a acestora.

16.14. (1) Materialele puse in operd trebuie si fie de calitatea prevS,zutl in documentafia de

executie.

(2) Executantul are obligafia de a asigura instrumentele, utilajele gi materialele necesare

pentru verificarea, misurarea gi testarea lucrdrilor. Costul probelor gi incercirilor, inclusiv
manoPera aferentd acestora, revin executantului, cu exceptia probelor gi incercdrilor
solicitate de achizitor gi neprevdzute in devizul ofertei.

(3) Probele neprevdzute gi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau

materiale puse in operd vor fi suportate de executant dacd se dovedegte cd materialele nu
sunt coresPunzdtoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile
contracfului. in caz conhar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

L6.16. Lucririle, componentele, materialele gi produsele se vor conforma specificafiilor,
schitelor, studiilor, modelelor, egantioanelor gi altor cerinte prevdzute de contract care
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trebuie sd fie la dispozifia achizitorului (reprezentantului acestuia) in scopul identificdrii pe

toati perioada execufiei.

16.17. Executantul este singurul responsabil fafd de achizitor pentru furnizarea gi punerea in
operd a materialelor precum gi pentru defecfiunile ce pot apdrea ca urmare a execufiei

acestora.

16.18. Executantul garanteazd. cd materialele, echipamentele si materialele care vor fi puse in
oPera sunt noi, de primd calitate, standardizate gi ugor de inlocuit intr-un interval de timp
redus. Materialele gi echipamentele folosite trebuie sd fie conforme cu specificaliile tehnice,

reglementirile gi normele europene precum gi cu dispozitiile din documentele contractului.

1,6.19. (1,) Executantul are obligalia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fdrd

aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligafia de a notifica achizitorului, ori de cAte ori astfel de lucrdri,
inclusiv fundafiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate gi mdsurate.

(3) Executantul are obligafia de a dezveli orice parte sau pdrfi de lucrare, la dispozilia
achizitorului, gi de a reface aceastd parte sau pdrfi de lucrare, dacd este cazuI.

(a) in cazul in care se constatd cd lucririle sunt de calitate corespunzdtoare gi au fost
executate conform documentaliei de execufie, atunci cheltuielile privind dezvelirea gi

refacerea vor fi suportate de citre achizitor, iar incaz contrar, de citre executant.

17.1..In cazul in care:

a) volumul sau nafura lucrdrilor neprevizute; sau

b) condiqiile climaterice excepfional de nefavorabile; sau

c) oricare alt motiv de intArziere care nu se datoreazd executantului gi/sau alte circumstanfe
neobignuite susceptibile de a surveni altfel decAt prin incdlcarea contractului, indreptdfesc

executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrdrilor sau a oricdrei pirti a

acestora. in condifiile de mai sus, pirfile vor revizui de comun acord gi vor conveni asupra:

- oricdrei prelungiri a duratei de executie la care executantul are dreptul;

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la preful contractului, in condiliile gi

cu respectarea limitelor previzute de lege.

17.2. (1) Suspendarea execufiei lucrdrilor din motivul prevdzut la pct.b al art. 17.1. se

realizeazd la dispozilia scrisi a achizitorului.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculatd luAnd in considerare perioada de

suspendare, addugAndu-se o durati suplimentari apreciati de comun acord pentru

'r,tr-rl:,11.
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17.3. Fdrd a prejudicia drepturile executantului prevXzute in prezentul contract, acesta are

dreptul de a suspenda lucrdrile sau de a diminua ritmul executiei dacd achizitorul nu
pl5tegte in termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevdzut la art. 12.2.In acest caz

va notifica, in scris acest fapt achizitorului.

17.4. Achizitorul poate oricAnd dispune executantului, prin notificare prealabili,
suspendarea executdrii unei pirli sau a tuturor lucrdrilor in cazul in care nu mai detine

fonduri pentru plata acestora. Pe perioada suspenddrii, executantul are obligafia de proteja
pdstra gi asigura paza acelei pirfi sau a tuturor lucrdrilor impotriva deteriordrii, pierderii
sau degraddrilor, pe cheltuiala achizitorului.

17.5.in cazul in care executantul va inregistra intArzieri $i/sau cheltuieli suplimentare ca

urmare a suspenddrii lucririlor gi/sau ca rezultat al reludrii acestora/ executantul va

transmite achizitorului o ingtiintare avAnd dreptul, dttpd, caz:

(a) la o prelungire a duratei de execufie dacd terminarea lucrdrilor este sau va fi intArziatd, gi

(b) la plata cheltuielilor suplimentare, care vor fi incluse in prepl contractului.

17.6. Executantul nu va fi indreptdfit la o prelungire a duratei de execulie gi/sau la plata
cheltuielilor suplimentare astfel cum sunt prevdzute la art.17.5 dacd aceasta a survenit ca

urmare a remedierii consecinfelor unor lucririlor, a materialelor necorespunzdtoare sau a

consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

17.7. (1) Dupd confirmarea gi/sau dispunerea reludrii activitdfii, executantul gi achizitorul
vor examina impreund lucrdrile, echipamentele gi materialele afectate de suspendare.

(2) Executantul va remedia toate deterioririle sau defecliunile lucrdrilor, echipamentelor sau

materialelor sau orice pierdere a acestora, produse in timpul suspenddrii solicitate de

achizitor, pe cheltuiala acestuia.

17.8. in cazul in care executarea contracfului este viciatd d.e erori substanfiale, nereguli sau

de fraudd, pdrfile pot suspenda executarea acestuia.

17.9. (1) in cazul in care erorile substanfiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile
executantului, achizitorul poate suplimentar suspendirii, si refuze efectuarea plifilor sau

poate proceda la recuperarea sumelor deja plitite, proportional cu gravitatea erorilor,
neregulilor sau fraudei.

(2) Reluarea executiei lucrdrilor dupi suspendarea in condifiile alin.(1) se realizeazd numai
dupd dispozilia scrisi a achizitorului.
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(1) Ansamblul lucririlor sau daci este cazul, oricare parte a lor, previzute a fi finalizate intr-
un termen stabilit prin graficul de execufie, trebuie finalizate in termenul convenit, termen

care se calculeazi de la data inceperii lucririlor.

(2)La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligafia :

a. de a notifica, in scris, achizitorului cd sunt indeplinite condiliile de recepfie, solicitAnd

acestuia convocarea comisiei de recepfie;

b. de a elabora un set complet de inregistrdri ale execufiei lucrdrilor "conforme cu execufia",

precizAnd amplasamentele, dimensiunile gi detaliile lucrdrilor real executate. Aceste

inregistrXri vor fi pistrate pe gantier gi vor fi utilizate in scopul recepfiei lucrdrilor. Un
numdr de 2 copii ale acestor inregistrdri vor fi trimise achizitorului inainte de inceperea

testelor Ia terminarea lucririlor.

Suplimentar, executantul are obligafia de a prezenta achizitorului plange ale lucrdrilor
conforme cu execufia, reprezentAnd lucrdrile aga cum sunt executate, gi le va transmite dupd

caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului.

(3) Pe baza situafiilor de lucrdri executate si confirmate, precum si a constatirilor efectuate

pe teren, achizitorul va aprecia dacd sunt intrunite condiEiile pentru a convoca comisia de

recepfie. in cazul in care se constatd cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executanfului, stabilindu-se termenele pentru remediere gi finalizare. Dupd constatarea

remedierii tuturor lipsurilor gi deficienfelor, la o noua solicitare a executantului, va fi
convocati comisa de recepf,e.

(4) Comisia de recepfie are obligafia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentafia de executie gi cu reglementdrile in vigoare.
in funclie de constatdrile ficute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge
recepfia.

(5) Lucrdrile vor fi considerate terminate in vederea efectuirii recepliei numai dupi primirea
de cdtre achizitor a tuturor documentelor precizate la pct. 2.

(6) inainte de terminarea intregii lucrdri prevdzute in contract, achizitorul poate solicita
preluarea unor pdrfi din lucrare, distincte din punct de vedere fizic gi funcfional, pentru care

se vor incheia procese verbale de predare-primire, in care se vor consemna starea pdrfii de

lucrare in cauzd., mdsurile de conservare, precum gi cele de proteclie a desfdgurdrii activitdfii.

(7) Procesul-verbal de predare-primire incheiat in aceste condilii nu este un proces-verbal de

recepfie pentru partea de lucrare in ca:uzd., dar achizitorul poate cere inscrierea in procesul-
verbal de recepfie, intocmit la terminarea lucririi in intregime, a viciilor pe care le-a

constatat cu ocazia preddrii-primirii gi le-a consemnat in procesul-verbal respectiv.

(8) Perioada de garanfie pentru pdrfile de lucrare preluate curge de la data prevAzuti la

"^o,i:,1'
.-",'5'.:: '\'

,l 
tto

^1
I . , ..ll ^, .lri rr '' ij:lili'rl i:l :f:: ' i'r ' J"l

lalh s?* z€ 
L

30



ROMAI{IA
COMUNA ARONEANU

SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU, JUDFJUL IASI,
COD POSTAL 707020, CIF: 4540038

TEL: +4 0232299255, FAX: +4 0232299255, e-mail: primariaaroneanu@yahoo.com

(9) Pentru Partea de lucrare preluatd de achizitor, perioada de garanfie pentru viciile care nu

lin de siguranta constructiei incepe de la data termindrii remedierilor.

(10) Toate riscurile gi pericolele pentru partea preluatd trec temporar asupra achizitorului, cu

excepfia viciilor ascunse gi a celor decurcAnd din executarea necorespunzdtoare.

18.2. Recepfia fina1i

(1) Receplia finald este convocatd de achizitor, potrivit prevederilor HG nr. 27311994 privind
aprobarea Regulamentului de recepfie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente

acestora. Perioada de garanlie este cea prevdzutd in contract.

(2) Comisia de recepfie poate cere, in cazuri foarte bine justificate gi/sau in cazul apariliei
unor vicii, efecfuarea de incercdri gi expertize.

(3) La terminarea recepfiei, comisia de recepfie finald igi va consernna observatiile gi

concluziile in procesul-verbal de recepfie finald, pe care-l va inainta achizitorului in termen
de 10 zile lucrdtoare impreund cu recomandarea de admitere, cu sau fdrd obiectii a recepfiei,

de amAnare sau de respingere a acesteia.

(4) in cazul in care comisia de recepfie finald recomandi admiterea cu obiecfii, amAnarea sau

respingerea recepfiei, ea va trebui sd propund misuri pentru remedierea neregulilor
semnalate.

(5) Achizitorul hotirigte admiterea receptiei pe baza recomanddrii comisiei de receplie

finald gi notifici executantului hotdrArea sa in termen de 3 zile lucrltoare de la primirea
propunerilor comisiei din procesul-verbal de receplie finali.

(6) Comisia de recepfie finald recomandd respingerea recepfiei finale in cazul in care nu se

respectd una sau mai multe dintre cerintele esenliale ale contracfului.

(7) Pentru recuperarea prejudiciilor achizitorul se va indrepta impotriva executantului,
vinovat de viciile constatate cu ocazia recepfiei, cAt gi de nefuncfionarea constructiilor gi/sau

a instalaliilor aferente acestora.

(10) Cheltuielile necesitate de activitatea comisiei de recepfie finali cad in sarcina

achizitorului.

(11) Cheltuielile ocazionate de incerciri, altele decAt cele care decurg din prevederile
contractuale, se pldtesc de cXtre partea care a avut iniliativa efectudrii lor. in situafiile in care,

in urma rezultatelor nefavorabile ale incercirilor, se stabilegte o culpa, cheltuielile respective

se suporti de cdtre partea in culpi.

(12) Cheltuielile de expertizd sau cele ocazionate de asistenfa unui expert se pldtesc de

partea care a avut inifiativa convocdrii expertului gi se suportd de partea in culpd.

(13) Daci pdrfile nu ajung la ircheierea procesului-verbal de recepfie finald pe cale amiabild,

ele se pot adresa instanfei judecdtoregti competente.
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(14) Procesele-verbale de recepfie la terminarea lucrXrilor se comunicd prin grija

achizitorului:

a) executantului;

b) organului administrafiei publice locale, emitent al autorizattei de construire;

c) organului administratiei financiare locale.

(15) Atat recepfia la terminarea lucrdrilor, cAt gi recepfia finald se vor realizain conformitate

cu prevederile legale in vigoare.

19.1. Perioada de garanfie decurge de la data admiterii fdrd obiecfiuni a recepfiei la
terminarea lucrdrilor sau, dupd caz, de la data stingerii obiectiunilor formulate prin procesul

verbal de receplie la terminarea lucrdrilor gi pAnd la data admiterii fird obiecfiuni a receptiei

finale.

19.2. (1) Executantul are obligafia de a executa pe propria cheltuiali toate lucririle de

modificare, reconstrucfie gi remediere a viciilor gi a altor defecte calitative apXrute din vina
sa, atAtin perioada de execufie, cAt gi in perioada de garanfie.

(2) Executantul are obligalia de a executa toate activitdfile prevdzute la alin. (1) pe cheltuiala

proprie, in cazul in care ele sunt necesare datoritd:

a) utilizirii de materiale, de instalafii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contracfului;

b) neglijenlei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligafiile explicite sau

implicite care ii revin in baza contractului.

(3) in cazul in care defecFunile nu se datoreazd executantului, lucrdrile fiind executate de

citre acesta conform prevederilor prezentului contracf cheltuielile de remediere vor fi
evaluate gi suportate de achizitor.

19.3. in cazul in care executantul nu executi lucrdrile prevazute la art.19.2 alin.(2),
achizitorul este indreptdfit sd angajeze gi si pliteascd alte persoane care sd le execute.

Cheltuielile aferente acestor lucriri vor fi recuperate de cdtre achizitor de la executant sau

refinute din sumele cuvenite acesfuia.

19.4. Garanfia lucririlor executate este de 50 luni de la data semndrii procesului verbal de

receplie la terminarea lucrdrilor precum gi dupd implinirea acestui termery pe toati durata

de existenti a constructiei, pentru viciile strucfurii de rezistentd rezultate din nerespectarea

normelor de executie.
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20.1. Achizitorul are obligafia de a efectua plata cdtre executant in termen de 30 de zile de la

acceptarea situafiei de lucriri gi a primirii facturii emisi de cdtre acesta din urmd.

20.2. Yerificarea situafiei de lucriri se va realiza in maximum 30 de zile de la data

inregistrarii acesteia de cdtre executant la registrafura generald a achizitorului.

20.3. in cazul depunerii unei situaFi de lucriri incomplete, necorespunzdtoare sau

neconforme cu realitate4 aceasta se va restifui executanfului in vederea refacerii.

20.4. Executantul are obligalia ca in termen de maximum 6 zile lucritoare sd depuni situalia
de lucrdri modificatd corespunzitor cerintelor achizitorului.

20.5. in vederea respectdrii legislaliei privind gestionarea fondurilor structurale si a

instructirmilor Autoritnfli de Management pentru Programul Operafional Regional 2007 -

2013, termenele de platd pot fi decalate prin notificare transmisi de achizitor executantului.

20.6.Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea gi acceptarea situafiei de platd
definitive de cdtre achizitor. Daci verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in
special, datoriti unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi
platiti imediat.

20.7. Contractul nu va fi considerat terminat pAna cAnd nu va fi emis procesul verbal de

recepfie finald care confirmd ci lucrdrile au fost executate conform contractului. Recepfia

finald va fi efectuati conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garanfie.

21.1. Pentru lucririle executate, pldlile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate

in propunerea financiari, anexd la prezentul contract.

21.2.Prcli contractului este ferm gi nu se ajusteazd.

22.1. Executantul are obligatia de a incheia o asigurare de rdspundere civild profesionald,

care va acoperi riscul de neglijenfd profesionald ir executarea lucririlor. Acesta va depune

toate eforturile sale pentru a menline in vigoare asigurarea de rdspundere civili profesionald

pAnd la recepfia finali a lucririlor executate.

22.2. Exectantul are obligafia de a ingtiinfa achizitorul sau destinatarul, de orice dificultate ?n

extinderea, reinnoirea gi restabilirea acestei asiguriri.

22.3. (1) Executantul are obligafia de a incheia, inainte de inceperea lucririlor, o asigurare ce

va cuprinde toate riscurile ce ar putea apirea privind lucririle executate, utilajele, instalaliile
de lucru, echipamentele, materialele din stog personalul propriu gi reprezentanlii
imputernicifi si verifice, sd testeze sau si receptioneze lucrdrile, precum gi daunele sau

prejudiciile aduse citre terle persoane fizice sau juridice.
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(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizati. Contravaloarea primelor

de asigurare va fi suportati de cdtre executant.

(3) Executantul are obligafia de a prezenta achizitorului, ori de cAte ori i se va cere, polila sau

polilele de asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligafia de a se asigura cd subcontractanlii au incheiat asiguriri pentru

toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanfilor sd prezinte achizitorului, la

cerere, poli,tele de asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

22.4. Executantul are obligalia sd asigure toate utilajele pentru o valoare cel putin egala cu

valoarea totala de inlocuire a acestora/ inclusiv pentru livrarea acestora pe santier. Pentru

fiecare din utilajele executantului asigurarea trebuie sd fie in vigoare pe perioada

transportului pe gantier gi pind in momentul in care utilajul nu mai este necesar pentru

executarea contracfului.

22.5. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensalii

pldtibile prin lege, in privinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui

muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceplia unui accident sau prejudiciu

rezultAnd din vina achizitorului, a agenlilor sau a angajafilor acestuia.

23.1. Executantul are obligafia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnafl in oferti,

in aceleagi condilii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

23.2. (1) Executantul are obligafia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele

incheiate cu subcontractanfii desemnafi.

(2) Lista subcontractanfilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, se constituie in anexd la

contract.

23.3. Executantul este pe deplin rispunzdtor f.a[d de achizitor de modul in care el gi

subcontractanfii sdi indeplinesc contractul.

23.4. Orice convenlie prin care executantul incredinfeazd, o parte din realizarea prezentului

contract citre un tert este consideratd a fi un contract de subcontractare.

23.5. Nici un subcontractant nu va fi implicat in executarea contractului fdrd acordul

achizitorului. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu gi-a

indeplinit partea sa din contract sau gi-a indeplinit-o necorespunzdtor. Schimbarea

subcontractantului nu va modifica preful contractului gi nu se va efectua decAt dupd

notificarea achizitorului gi primirea aprobirii din partea acestuia.

23.6. Orice schimbare a subcontractantului fird aprobarea prealabild in scris a achizitorului

sau orice incredinlare a serviciilor/lucririlor de citre subcontractant cdtre terle pdrli va fi
consideratd o incdlcare a prezentului contract.
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237. Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face in termen de 7
zilela data primirii notificdrii, motivAnd decizia sa in cazul respingerii aproberii.

23.8. Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractanfii nominalizati in cazul in care

inlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexd la
prezentul contract.

23.9. Executantul va rdspunde pentru actele gi faptele subcontractantilor sdi gi ale experfilor,
agenfilor, salarialilor acestora, ca gi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de cdtre

achizitor a subcontractdrii oricirei pXrfi a prezentului contract nu va elibera executantul de

niciuna dintre obligafiile sale din prezentul contract.

23.10. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre
subcontractant gi achizitor.

24.1. (1') Prin semnarea prezentului contrac! executantul acordi achizitorului licenfd

permanentd, transferabild, neexclusivd gi scutitd de taxi de redevenfd, pentru a copia, folosi

9i transmite documentele elaborate de executant, inclusiv efecfuarea gi folosirea

modificdrilor acestora, dupa plata integrala a sumelor aferente, datorate in baza
contracfului.

(2) Aceasti licenfi:

a) se va aplica pe intreaga durati de viafd programati sau efectivd (cea mai lungd din cele

doud) a pirfilor relevante ale lucrdrii;

b) va da dreptul oricdrei persoane care se afli in posesia licitd a sectoarelor relevante de

Iucrdri sd multiplice, se foloseascd gi sd transmitd documentele executantului in scopul
finalizdrii, operirii, intrefinerii, modificirii, ajustXrii, repardrii gi demolirii lucririlor, gi

c) in cazul in care documentele executanfului se gdsesc sub forma unor figiere electronice sau

a unui tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe gantier gi alte
locuri previzute in prezentul contrac! inclusiv pe computerele furnizate gi inlocuite de cdtre

executant.

prezenfuI contract.

25.2. Executantul poate cesiona doar creantele niscute din prezentul contract, respectiv
dreptul siu de a ircasa contraprestafia lucrdrii executate in condiqiile prevdzute de

dispozifiile Codului Civil.

25.3. Solicitdrile de plati de cdtre terfi pot fi onorate numai dupi operarea unei cesiuni cu

respectarea dispoziliilor articolului 25.2.
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25.1. Executantul are obligalia de a nu transfera total sau parlial obligafiile sale asumate prin
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26.1. in cazul in care una dintre pirfi nu igi executd sau igi executd necorespunzdtor

obligafiile contractuale, cealalti parte poate solicita rezilierea contractului in condifiile legii.

26.2. PrezentuI contract este reziliat de drept, fdrd punere in intArziere qi fird necesitatea

vreunei formalitdfi sau interventia vreunei autoritdfi sau instanfe de judecat5, in urmdtoarele

situafii:

a) neconstifuirea garantiei de buni executie in termenulprevdzut;

b) neprezentarea executantului in vederea preluirii amplasamentului sau neinceperea

executdrii lucririlor contractate;

c) cesionarea contractului avAndin vedere prevederile art.25;

d) declangarea procedurii de insolvenld impotriva executantului;

e) pronunlare4 impotriva executantului, a unei hotdrAri avAnd autoritate de lucru judecat cu

privire la fraudA coruptie, implicarea intr-o organizatte criminald sau orice ald activitate

ilegald in dauna intereselor financiare ale Comisiei Europene;

f) condamnarea executantului pentru o infracfiune in legaturi cu exercitarea profesiei, printr-
o hotdrAre judecitoreasci rdmasi definitivd.

26.3. Rezilierea prezentului contract in condifiile clauzei 26.2 nu va produce niciun fel de

efecte asupra altor drepturi ale achizitorului gi ale executantului, dobAndite in baza

prezenfului contract.

26.4. Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline, dupd punerea in intArziere a

executantului, fdrd, necesitatea unei alte formalitdfi gi fird interventia vreunei autoritdfi sau

instanfe de judecatd, in oricare din situafiile urmXtoare:

a) executantul refuzd sau omite sd ducd la indeplinire dispozifiile emise de cdtre achizitor
sau de cdtrereprezentanfii sdi;

b) executantul nu furnizeazd. garanfiile sau asigurdrile solicitate, sau persoana care

furnizeazd garanfia sau asigurarea nu este in mdsurd sd igi indeplineascd angajamentele;

c) executantul se afld in culpd profesionald grav6, ce poate fi doveditd prin orice mijloc de

probd;

d) are loc o modificare organizationala care irnplica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, nafura sau controlul executantului, cu exceptia sifuatiei in care asemenea modificari
sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

e) nerespectarea, din vina exclusiva a executanfului, a termenelor de executie, prevazute in
graficul general de realizare a investitiei.
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26.5. (1) in oricare din evenimentele sau circumstanfele prevaute la cIauza26.4,intermen d.e

30 zile dupi transmiterea notificarii de punere in intarziere a executantului, achizitorul va

putea sd.rczilieze contracful gi si evacueze executantul de pe gantier.

(2) Opfiunea achizitorului de a rczilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al sdu

previzut in contract sau alt drept prevazut de lege.

26.6.Dupd rezilierea contractului, executantul va pdrisi gantierul gi va preda reprezentatului

achizitorului toate bunurile solicitate si toate documentele sale.

26.7. Dupd reziliere, achizitorul poate finaliza lucrdrile prin forle proprii gi/sau cu alte

entitifi. Achizitorul gi aceste entitifi vor putea folosi apoi bunurile si documentele

executanfului.

26.8. Achizitorul va transmite o notificare prin care utilajele executantului gi lucrdrile
provizorii vor fi restituite executanfului pe gantier sau in apropierea gantierului. Executantul

va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, pe riscul gi pe cheltuiala sa.

26.9. Dacd pAni la data prevdzutd in notificare, executantul un si-a ridicat bunurile, acestea

vor fi valorificate de catre achizitor, in scopul recuperirii eventualelor datorii. Orice

diferenfd rezultatd din aceastd tranzact-ie va fi achitatd executantului.

26.10. DacX Achizitorul reziliazd Contractul, va fi indreptifit sd recupereze de la executant

fdrd a renunta la celelalte reparatii la care este indreptdlit in baza acestuia, orice pierdere sau

prejudiciu suferit pAni la un nivel egal cu valoarea contractului de finantare al proiectului.

26.11.. in cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situafia lucrdrilor efectiv

executate, inventarul materialelor, utilajelor gi lucririlor provizori| dupd care se vor stabili

sumele care urmeazd sd le pliteascd executantului, in conformitate cu prevederile

contracfului, precum gi daunele pe care trebuie si le suporte executantul din vina ciruia s-a

reziliat contractul.

26.12. in cazul prevdzut la art. 26.1.1.., achizitorul va convoca in maxim 15 zile de la data

rezilierii contractului, comisia de receptie, care va efectua receplia cantitativd gi calitativi a

lucrdrilor executate.

27.1.Fo\a majord este constatati de o autoritate competenti.

27.2.Forla majord exonereazd pdrfile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezenful contract, pe toatd perioada in care aceasta acfioneazd.

2T.3.indeplinirea contractului va fi suspendatiin perioada de acliune a forfei majore, dar

fard a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdr,tilor pAnd la aparifia acesteia.
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27.4.Partea contractanti care invocd forla majord are obliga$a de a notifica celeilalte pdrfi,
imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi si ia orice misuri care ii stau la dispozitie
in vederea limitdrii consecinfelor.

27.5.Dacd forfa majord acfioneazd sau se estimeazi ci va actiona o perioada mai mare de 3
luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pirfi incetarea de plin drept a

prezentului contract, fdr6, ca vreuna din pirfi sd poat[ pretinde celeilalte daune-interese.

27.6. Exectttanh,rl nu va rispunde pentru penalitdfi contractuale sau reziliere pentru
neexecutare dac5, gi in mdsura in care, intArzierea in executare sau altd neindeplinire a

obligaliilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forfi majord. in mod
similar, Achizitorul nu va datora dobAndd pentru pldtile cu intArziere, pentru neexecutare,

dacd, gi ir misura in care, intArzierea Achizitorului sau altd neindeplinire a obligafiilor sale

este rezultatul forfei majore.

27 .7 . Dacd oricare parte considerd cX au intervenit imprejuriri de forfi majord care pot afecta

indeplinirea obligafiilor sale, va notifica imediat celeilalte pdrli cu privire la natura, durata
probabili gi efectul probabil al imprejurdrii de forfd majord. in lipsa unor instrucfiuni scrise

contrare ale achizitorului, executantul va continua indeplinirea obligaliilor sale in baza
Contractului in mdsura in care acest lucru este posibil in mod rezonabil gi va ciuta toate

mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligaliilor sale care nu sunt afectate

de evenimentul de forfd majord. Executantul nu va uttliza asemenea mijloace alternative
decAt in urma instrucfiunilor in acest sens ale achizitorului, sau ale persoanei autorizate a

acesfuia.

27.8. Daci executantul suport[ cheltuieli suplimentare ca urmare a conformdrii cu

instrucfiunile achizitorului sau a utilizdrii de mijloace alternative potrivit art.27.7. totalul
sumelor corespunzdtoare acestor chelfuieli va fi certificat de cdtre achizitor.

28.1. Achizitorul gi executantul vor depune toate eforfurile pentru arezolvape cale amiabild,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legdturi cu indeplinirea contractului.

28.2. Dacd, dupd 14 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi executantul nu
reusesc sd rezolve in mod amiabil o divergenfi contractuald, fiecare dintre pirli poate

solicita ca disputa si fie solufionatd de cdtre instan{ele judecitoregti din RomAnia.

30,.L(ll Orice comunicare intre pdrfi, referitoare la indeplinirea prezentului contrac! trebuie
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29.'1..Limba care guverneazd contractul este limba romAnd.
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(2) Orice document scris trebuie iruegistrat atAt in momentul transmiterii cAt gi in momentul
primirii.

30.2. Comunicdrile intre pdrfi se pot face gi prin telefory cu condilia confirmdrii ir scris a

primirii comunicdrii.

30.3. in situaliile in care :

a. destinatarul transmite o ingtiinlare de schimbare a adresei, toati corespondenla va fi
transmisd in consecinfd; gi

b. destinatarul nu a declarat o altd adresd in momentul solicitdrii unei aprobdri sau

consimldmAnt rispunsul poate fi transmis la adresa prevdzuti in contract.

30.4. Aprobirile si/sau certificatele nu vor fi relinute sau intArziate nejustificat. Atunci cAnd

unei pdrfi i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie gi celeilalte pdrfi. CAnd se

transmite o ingtiinfare unei pirli de citre cealalti parte, aceasta va transmite o copie gi

celeilalte pfu!,, dupd caz.

31.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.

Pirfile au infeles si incheie azi, 28.02.2074, prezentul contract in 2 exemplare, cAte un
exemplar pentru fiecare parte.

Achizitor,
Comuna Aroneanu
Reprezentant legal,

Oficiul Juridicfl

cons. jr. RxqfMarceta

\

Biroul Ofertare.
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Executant
TASICON S.A.

Director Economic,
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ine. Adriana Ionescu
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