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Contract de executie lucrari 
nr. beneficiar _________ data __________ 
nr. executant _________ data __________ 

Preambul 
În temeiul Legii nr. 98 din 2016 privind achizitiile publice cât și a Normelor Metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, s-a încheiat prezentul contract de 
executie lucrari,  
1.Partile contractante  
......................................................................... denumirea autorităţii contractante adresă 
.................................................................. telefon/fax ................................... număr de înmatriculare 
............................... cod fiscal .......................... cont trezorerie ............................................................... 
reprezentată prin ............................................ (denumirea conducătorului), funcţia................................. în 
calitate de achizitor, pe de o parte, 

şi  
…….............................................…………. denumirea operatorului economic adresă 
............................................................... telefon/fax .................................. număr de înmatriculare 
..................................... cod fiscal ............................. cont (trezorerie) 
........................................................... reprezentată prin .................................................. (denumirea 
conducătorului), funcţia............................... în calitate de executant, pe de altă parte. 
2. Definiţii 
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) contract – reprezinta prezentul contract si toate anexele sale;  
b) pretul contractului - pretul platibil executantului de catre beneficiar, in baza contractului pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract; 
c) amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea; 
d) cost - inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie  facute) in mod corespunzator de către 
executant, indiferent dacă sunt făcute pe sau în afara santierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri 
similare, dar care nu includ profitul; 
e) specificaţie - înseamnă documentele, care includ cerinţele beneficiarului referitoare la proiectul care 
urmează a fi elaborat de către executant, dacă există, precum şi orice modificare adusă acestui document; 
f) planşe - înseamnă planşele beneficiarului, referitoare la lucrări, precum şi orice modificare  adusă 
acestor planşe; 
g) beneficiar - inseamna persoana numita in acordul contractual si succesorii legali ai acesteia, precum şi 
orice împuternicit (cu condiţia să existe acordul executantului); 
h) executant - înseamna persoana numita în acordul contractual  şi succesorii legali ai acesteia, precum şi 
orice împuternicit (cu condiţia să existe acordul beneficiarului); 
i) parte - înseamnă beneficiarul sau executantul; 
j) data de incepere a lucrărilor - înseamnă data situată la 5 zile după data la care acordul contractual 
intră în vigoare, sau orice  altă dată convenită de către părţi/ordinul de incepere a lucrarilor dat de 
beneficiar executantului; 
k) durata de execuţie - înseamnă durata de realizare a lucrărilor, calculată de la data de incepere a 
lucrărilor; 
l) utilajele executantului - înseamnă toate, aparatele, maşinile, vehiculele, facilităţile şi alte lucruri 
necesare execuţiei lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele; 
m) tară - înseamnă ţara în care este amplasat santierul; 
n) materiale - înseamnă produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din 
lucrările permanente; 
o) echipamente - înseamnă maşinile şi aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente; 
p) santier - înseamnă locurile puse la dispoziţie de către beneficiar unde urmează a fi executate lucrările 
precum şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind părţi componente ale santierului; 
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r) lucrări - înseamnă toate lucrările şi proiectele (dacă există) care urmează să fie realizate de către 
executant, incluzând lucrările temporare, precum şi orice modificare a acestora; 
s) zi - zi calendaristica;  
t) an - 365 zile; 
u) forta majora - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. 
Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost 
chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. 
3. Interpretări  
Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include firme şi organizaţii. Cuvintele care indică 
singularul sau un gen, vor include pluralul sau celălalt gen, după cum cere contextul. Termenul ,,zi” sau 
“zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul contractului 
4.1- Executantul se obligă să execute lucrările .................................. (denumirea lucrărilor), în 
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
4.2. Executantul are obligatia de a executa lucrarile mai sus mentionate cu respectarea cerintelor tehnice 
precizate de catre beneficiar in prezentul contract, in documentatia tehnica pusa la dispozitia 
executantului de catre acesta si in conformitate cu propunerea tehnica inaintata de catre executant, anexe 
la prezentul contract. 
5. Pretul contractului 
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre beneficiar este de 
................................ lei, fara TVA, la care se adauga ........................ lei reprezentand TVA, suma totala 
fiind de ...................... lei. 
5.2. Plata sumei prevazute la alin. 1 se va plati executantului de catre achizitor in functie de alocatiile 
bugetare anuale, aferente esalonarii anuale a contributiei de la bugetul de stat. 
6. Durata contractului 
Prezentul contract se deruleaza pe perioada cuprinsa intre data semnarii acestuia si pana la data receptiei 
finale a lucrarilor executate in baza acestuia, dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, 
data la care se vor considera indeplinite toate obligatiile corelative asumate de catre parti prin contract. 
7. Documentele contractului 
Documentele contractului sunt (cel puţin): 
a) documentatia de atribuire; 
b) documentatia tehnica; 
c) propunerea tehnică şi propunerea financiară, inaintate de executant; 
d) dovada constituirii garanţiei de bună execuţie (raportat la modalitatea de constituire convenita); 
e) contract/e subcontractant/i, acord/uri de asociere, angajamentul/e ferm/e de susţinere din partea unui 
terţ, dacă este cazul. 
f) eventualele acte aditionale. 
8. Executarea contractului 
8.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, insa nu mai tarziu de 5 
zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor de catre beneficiar cu respectarea prevederilor 
cuprinse la art. 6 din prezentul contract.  
8.2. Emiterea ordinului de incepere este conditionata de constituirea garantiei de buna executie de catre 
executant in conformitate cu prevederile art. 39, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, si cu respectarea celor cuprinse la 
art. 12 din prezentul contract. 
8.3. Conform propunerii tehnice inaintata de catre executant si cu respectarea graficului inaintat de catre 
acesta, anexe la contract, executantul se obliga sa execute lucrarile ce fac obiectul contractului in termen 
de 4 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor de catre beneficiar (termen calculat fara 



3 
 

luarea in considerare a perioadelor in care executia lucrarilor urmeaza a fi suspendata din cauze/conditii 
ce nu pot fi imputate executantului). 
9. Obligaţiile principale ale executantului  
9.1. Executantul se obligă să execute, să finalizeze si sa remedieze orice defectiuni ale lucrarilor executate 
în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, cu raportare la continutul documentatiei 
tehnice pusa la dispozitia sa de catre beneficiar si cu respectarea propunerii tehnice inaintata, anexe la 
prezentul contract. 
9.2. (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia eventualele 
deficiente constatate cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin 
contract. 
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi 
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract. 
9.3 - Executantul are următoarele obligaţii: 
a) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, prin personal 
propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi prin sistemul propriu de calitate conceput şi 
realizat; 
b) convocarea factorilor (inspectoratul de stat) care trebuie să participe la asigurarea condiţiilor necesare 
verificării lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei, precum şi executării acestora, în scopul 
obţinerii acordului de continuare a lucrărilor; 
c) soluţionarea lipsurilor, neconformităţilor, defectelor şi neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie 
numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul achizitorului; 
d) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau 
pentru care există argremente tehnice, care conduc la realizarea exigenţelor de performanţă esenţiale, 
precum şi gestionarea probelor martor. Produsele şi procedeele prevăzute în proiect pot fi înlocuite cu 
altele care îndeplinesc condiţiile precizate, numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul 
achizitorului; 
e) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător 
exigenţelor de performanţă esenţiale; 
f) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi 
amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în cazul 
producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor; 
g) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat 
achizitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei; 
h) aducerea la îndeplinire, a termenelor stabilite, a măsurilor depuse prin actele de control sau prin 
documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii; 
i) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa atât în perioada de execuţie, 
cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii; 
j) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor. 
9.4. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a 
reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 
9.5. Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului beneficiarului la locul de munca si 
oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract.   
9.6. (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile beneficiarului în orice problemă, 
menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile 
beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca 
obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care 
acestea contravin prevederilor legale. 
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(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi în 
execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
beneficiarului. 
9.7. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii eventualelor deficiente, executantul are obligaţia: 
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă la locul executarii 
lucrarilor este autorizată şi de a menţine lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de 
către beneficiar) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 
b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, 
alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către beneficiar sau de către alte 
autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  
c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara locului de executare a 
lucrarilor şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau 
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 
9.8. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a 
lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.  
9.9. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii eventualelor deficiente, executantul are obligaţia, 
în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 
a) confortul riveranilor; 
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc 
proprietăţile aflate în posesia beneficiarului sau a oricărei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi beneficiarul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu 
obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
9.10. (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 
- de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe locul executarii lucrarilor; 
- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
- de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu 
mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe locul executarii lucrarilor, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 
îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
9.11. In cazul producerii unui eveniment rutier pe durata de executie a lucrarilor, ca urmare a starii 
tehnice necorespunzatoare a drumului public, a nesemnalizarii sau semnalizarii necorespunzatoare a 
acestuia, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe acesta, executantul lucrarilor raspunde, 
dupa caz, administrativ, contraventional ,civil sau penal in conditiile legii. 
9.12. In conditiile art. 9.11 executantul este raspunzator pentru daunele suferite de participantii la traficul 
rutier, urmand a achita toate cheltuielile suportate de achizitor si/sau de persoana prejudiciata pentr 
repararea prejudiciului.  
9.13 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite 
într-un interval de 24 luni de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de 
existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi 
detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 
10. Obligaţiile achizitorului 
10.1. Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia lucrarilor de 
......................(denumirea lucrării), conform art. 5 din prezentul contract. 
10.2. Pana la începerea lucrărilor beneficiarul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 
necesare execuţiei lucrărilor. 
10.3. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit 
altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
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b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier,daca este 
cazul; 

c) căile de acces rutier; 
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului 

şantierului 
10.4. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii 
furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
11.1. Termenul legal/contractual de plata respecta prevederile art. 6, respectiv art. 7 din Legea nr. 
72/2013. Modul de determinare si dobanda legala penalizatoare se circumscriu prevederilor art. 8 din 
Legea nr. 72/2013. Daunele interese minimale vor fi stabilite in conformitate cu art. 10 din Legea nr. 
72/2013. 
11.2. In cazul in care, din vina sa, executantul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract, 
atunci beneficiarul are dreptul de a deduce, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,01%/zi de intarziere, din 
valoarea lucrarilor neexecutate, (cf. art. 176 alin. (2) Cod proc. fiscala). 
11.3. In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,01%/zi de 
intarziere, din plata neefectuata (cf. art. 176 alin. (2) Cod proc. fiscala). 
11.4. Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate cf. prezentului contract. 
11.5. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor 
asumate, care depasesc valoarea penalitatilor ce pot fi percepute in conditiile art. 11.2. si 11.3., in 
completare partile datoreaza daune-interese in conditiile dreptului comun, care pot fi solicitate in baza 
unei actiuni in justitie, pe cale separata. 
11.6. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil 
si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-
interese. 
11.7. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata 
executantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa 
nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita 
pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 

12. Garanţia de participare si de bună execuţie a contractului 
12.1 - Cuantumul garanției de bună execuție este de 10% din prețul contractului fără TVA. Modul de 
constituire a garanției de bună execuție: Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau 
printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o 
societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract. Garanţia de bună execuţie se poate 
constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.  
Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 
parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului 
creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. 
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de 
a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând 
obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării 
garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză 
raportat la restul rămas de executat. 
12.2. Restituirea garantiei de buna executie de catre autoritatea contractanta se face astfel: 
           - 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie 
la terminarea lucrărilor, daca pana la acea data Primaria comunei Cornetu nu a ridicat pretenţii asupra ei, 
iar riscul pentru vicii ascunse este minim;  
          - restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe 
baza procesului-verbal de recepţie finală. 
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Conform art. 42. alin. (5) din HG nr. 395/2016 procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, 
respectiv, de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt 
distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate  
12.3. Beneficiarul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada 
constituirii garantiei de buna executie. 
13. Începerea şi execuţia lucrărilor 
13.1. Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil, dar nu mai tarziu de 5 
zile de la primirea ordinului în acest sens din partea beneficiarului. 
13.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminate la datele 
stabilite, prevăzute în graficele de execuţie. 
(2) În cazul în care, după opinia beneficiarului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul 
de execuţie a lucrărilor, la cererea beneficiarului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea 
terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna 
dintre îndatoririle asumate prin contract. 
(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi 
îndeplineşte îndatoririle prevăzute la art. 9, beneficiarul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un 
termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea 
termenului stabilit îi va rezilia contractul. 
13.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili 
conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în 
scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop. 
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului beneficiarului la locul de muncă, în 
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  
13.4. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
beneficiarului. 
(2) Executantul are obligaţia de a notifica beneficiarului, ori de câte ori astfel de lucrări, sunt finalizate, 
pentru a fi examinate şi măsurate. 
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia beneficiarului, şi de 
a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform 
documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către 
beneficiar, iar în caz contrar, de către executant. 
14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
În cazul în care:  
a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute;  
b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; 
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea 
contractului de către acesta, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a 
lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a 
duratei de execuţie la care executantul are dreptul. 
15. Finalizarea si receptia lucrărilor 
15.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen 
stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la 
data începerii lucrărilor. 
15.2. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, beneficiarului că sunt 
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, beneficiarul va 
aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că 
sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru 
remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare 
a executantului, beneficiarul va convoca comisia de recepţie. 
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15.3. Comisia de recepţie la terminarea lucrarilor are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii 
contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în 
vigoare. În funcţie de constatările făcute, beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia la 
terminarea lucrarilor. 
15.4. Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.  
16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
16.1. Perioada de garanţie a lucrarilor este de 24 luni pentru lucrarile executate si va incepe sa curga de la 
data receptiei la terminarea lucrarilor, pe ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere 
fizic si functional, pana la receptia finala. 
16.2. (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de beneficiar, de a 
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a defectelor a caror cauza este 
nerespectarea clauzelor contractuale. 
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in 
cazul in care ele sunt necesare datorita utilizarii de materiale sau a unei manopere neconforme cu 
prevederile contractului sau datorate neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre 
obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului. 
17. Subcontractanti 
17.1.1. Executantul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte 
cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
17.1.2. Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi. 
17.1.3. Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
17.2. Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
17.3. Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract. 
17.4. În aplicarea prevederilor art. 218 din Legea nr. 98/2016, achizitorul declară prin prezentul că 
acceptă cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile din contract care sunt 
îndeplinite de către aceştia. 
17.5.1. Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către executant în perioada de exexecutare a 
contractului poate interveni în următoarele situaţii: 
a). înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca 
fiind realizate de subcontractanţi 
b). declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării prezentului în condiţiile în care lucrările/ 
serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea 
subcontractării acestora, 
c). renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contract. 
17.5.2. În cazul schimbării subscontractantului pe parcursul executării contractului executantul are 
obligația de a prezenta achizitorului cu minim 15 zile înainte de momentul începerii executării 
lucrărilor/prestării serviciilor de către noul subcontractant contractul încheiat cu noul subcontractant, 
contract care va trebui să conţină obligatoriu, cel puţin următoarele elemente: 
a). activităţile ce urmează a fi subcontractate; 
b). numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noului subcontractan; 
c). valoarea aferentă prestaţiilor noului subcontractant. 
17.5.3. În cazul schimbării subscontractantului pe parcursul executării contractului executantul are 
obligația de a prezenta achizitorului cu minim 15 zile înainte de momentul începerii executării 
lucrărilor/prestării serviciilor de către noul subcontractant declaraţia pe propria răspundere prin care 
executantul îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către 
contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării. 
17.5.4. Noul subcontractant are obligația de a comunica achizitorului certificatele şi alte documente 
necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor 
corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică. 
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17.5.5. Înlocuirea/implicarea unui nou subcontractant de către executant în perioada de executare a 
contractului se realizează numai cu acordul achizitorului. 
17.5.6. Valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul 
ofertei ca fiind subcontractată la care se poate adăuga numai ajustarea preţurilor existente în contract iar 
obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare 
anterior. 
17.5.7. Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine lucrările executate/ serviciile 
prestate de către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora. 
17.5.8. Achizitorul va permite declararea unui nou subcontractant de către executant având în vedere 
dispozițiile art. 159, 160 și 161 din HG nr. 395/2016.  
18. Modalitati de plata 
18.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în 30 zile de la data acceptarii la plata a 
facturii de catre autoritatea contractanta, in conditiile asigurarii disponibilitatii fondurilor de la bugetul de 
stat. 
18.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce 
achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 
18.3. - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea 
lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie 
dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură 
verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii 
făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele 
sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 
(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă in termen de 10 zile de la depunerii acestora.  
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi 
garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor 
executate. 
18.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 
către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. 
18.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat 
de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală 
va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume 
datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de 
recepţie finală. 
19. Ajustarea pretului contractului 
19.1. Pentru lucrarile executate, platile datorate de beneficiar executantului sunt cele declarate in 
prezentul contract. 
19.2. Beneficiarul nu accepta ajustarea pretului contractului. 
20. Cesiunea 
20.1. Partilor prezentului contract le este permisa cesiunea creantelor (drepturilor) nascute din contract, 
cesiune care insa nu va afecta obligatiile nascute din acesta si care vor ramane in sarcina partilor 
contractante asa cum au fost stipulate si asumate initial.  
20.2. Cesiunea obligatiilor nascute din contract este permisa in conditiile reglementate de art. 221, alin. 
(1), lit. d), pct 2 si pct. 3, din Legea nr. 98/2016.  
Art. 21. Asigurări 
21.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde 
toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, 
materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să 
recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 
(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi 
suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 
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(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de 
asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate 
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de 
asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
21.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, 
în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a 
angajaţilor acestuia. 
22. Amendamente 
Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care nu au putut fi prevazute la 
data incheierii contractului, cu exceptia pct. 19.2, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 221 
alin. (1), lit. b), lit. c), lit. e) si lit. f) din Legea nr. 98/2016. 
23. Forta majora 
23.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
23.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
23.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
23.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
23.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca 
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
24. Solutionarea litigiilor 
24.1. Beneficiarul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 
contractului. 
24.2. Daca beneficiarul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, 
aceasta se va solutiona de catre instanta judecatoreasca de la sediul beneficiarului. 
25. Rezilierea contractului  
25.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii 
lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 
25.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrari ca urmare a apariţiei unor 
circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului  şi care conduc la modificarea 
clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.  
25.3. În cazul prevăzut la clauza 24.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
26. Limba care guverneaza contractul 
Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
27. Comunicari 
27.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
27.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a 
primirii comunicarii. 
Art. 28. Legea aplicabilă contractului 
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România 
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Partile au inteles sa incheie azi, _____________ prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte. 
 

 
Achizitor,                                                                  Executant, 


